
 

ส ำเนำ 
ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

เร่ือง  โครงกำร PSU Smart Students for ASEAN  เพ่ือรับนักเรียนเข้ำศึกษำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   วิทยำเขตภูเก็ต  ประจ ำปีกำรศึกษำ   2560 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

  

 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์    วิทยาเขตภเูก็ต    ก าหนดให้มีโครงการรับนักศึกษา 
ภายใต้โครงการ PSU Smart Students for ASEAN  เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภมูสิารสนเทศสิ่งแวดล้อม และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยรับนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่มีผลการเรยีนดีจากโรงเรยีนต่าง ๆ 
ซึ่งได้รับการพิจารณาคดัเลือกว่าเหมาะสม   เพื่อเข้าศึกษาในหลักสตูรดังกลา่ว   โดยไมต่้องผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาที่จัดโดย
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัครและจ ำนวนที่รับ 
1.1   ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  6  ซึ่งจะต้องส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 
1.2   ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 1.3   มีความประพฤติเรียบร้อย 
 1.4   ส าหรับผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าศึกษาต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังน้ี 

สำขำวิชำ 
จ ำนวนรับ 

(คน) 

GPAX           
4 ภำค

กำรศึกษำ 
(เกณฑข์ั้นต่ ำ) 

GPA 4 ภำคกำรศึกษำ (เกณฑข์ัน้ต่ ำ) 

วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

รับนักเรียนแผนกำรเรียน วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ 
- เทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์
- วิศวกรรมซอฟต์แวร ์
- เทคโนโลยีและการจัดการ 
  สิ่งแวดล้อม 
- เทคโนโลยภีูมสิารสนเทศ 
  สิ่งแวดล้อม 

40 
20 
40 
40 
 

40 

2.50 
2.50 
2.50 
2.50 

 
2.50 

2.25 
2.25 
2.25 
2.25 

 
2.25 

2.25 
2.25 
2.25 
2.25 

 
2.25 

2.25 
2.25 
2.25 
2.25 

 
2.25 

รับนักเรียนแผนกำรเรียน คณิตศำสตร์ – ภำษำอังกฤษ (ศลิป์ – ค ำนวณ) 
- ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์ 20 2.50 - 2.25 2.25 

           1.5  ส าหรับผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาท่ีมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 1.4 คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณา และ หรือ  
                 ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครแต่ละรายบุคคลไป 
  
2.  ขั้นตอนในกำรสมัคร 
 2.1  นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา 
 2.2  นักเรียนท่ีสนใจและมีคณุสมบัติตามที่ก าหนด เตรียมส าเนาใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) 4 ภาคการศึกษา  
 (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ัน ม.4 - ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ัน ม.5) 
 2.3   นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

     

   
2.3.1 สมัครผ่านระบบ/... 
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  2.3.1 สมัครผ่ำนระบบออนไลน ์
      - กรณผีู้สมคัรรายใหม่ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบท่ีเว็บไซต์  
        http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions เลือกหัวข้อ “สมัครออนไลน”์หรือท่ี  
       http://admissions-phuket.psu.ac.th  
     - กรณลีงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าระบบโดยใช้เลขบตัรประจ าตัวประชาชนและ 
       รหัสผ่านของตนเองเข้าสูร่ะบบรับสมคัรออนไลน์เพื่อเลือกสาขาวิชาเพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น  
       ภำยในวันศุกร์ที่ 7 ตุลำคม 2559 
     - แนบไฟลส์แกนส าเนาใบระเบยีนผลการเรียน (ปพ.1) 4 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ัน ม.4  
       ถึง ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ัน ม.5) ทีถู่กต้อง ครบถ้วนและชัดเจน เป็นไฟล์ PDF จ านวน 1 ไฟล์เท่าน้ัน 
       (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับพิจารณาคณุสมบัตผิู้สมคัร ในกรณีใบ ปพ.1 ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนและไม่ 
       ชัดเจน) 
     - พิมพ์ใบสมัครออกจากระบบรบัสมัครออนไลนเ์ก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 2.3.2 สมัครผ่ำนไปรษณีย์ 
      - นักเรียนกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต ์
        http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions  
         - แนบส าเนาใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) 4 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ัน ม.4  
       ถึง ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ัน ม.5) ทีถู่กต้อง ครบถ้วนและชัดเจน จ านวน 1 ชุด (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิไม ่
       รับพิจารณาคณุสมบัตผิู้สมคัร ในกรณีใบ ปพ.1 ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนและไม่ชัดเจน) 

        - นักเรียนจดัส่งใบสมคัรและหลักฐานเอกสารประกอบการสมคัร ไปท่ี งำนรับนักศกึษำและทะเบียนกลำง   
         มหำวิทยำลัยสงขลำนครนิทร์ วิทยำเขตภูเก็ต อ ำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120  
         ภำยในวันศุกร์ที่ 7 ตุลำคม 2559 

2.3.3 สมัครด้วยตนเอง 
 - นักเรียนกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน สามารถรับใบสมัครได้ที่งานรบันักศึกษา 
          และทะเบียนกลาง ช้ัน 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภเูก็ต ต าบลกะทู ้ อ าเภอกะทู้   
  จังหวัดภูเก็ต ภำยในวนัศุกร์ที่ 7 ตุลำคม 2559 ในวันและเวลาราชการ 

     - แนบส าเนาใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) 4 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ัน ม.4  
       ถึง ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ัน ม.5) ทีถู่กต้อง ครบถ้วนและชัดเจน จ านวน 1 ชุด (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิไม ่
                             รับพิจารณาคณุสมบัติผูส้มัคร ในกรณีใบ ปพ.1 ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนและไมชั่ดเจน)  
 

3.  วิธีกำรคัดเลือก 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเกต็ จะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  

เพื่อด าเนินการคัดเลือกโดยมีวิธีการ ดังนี ้
 3.1.   พิจารณาคุณสมบตัิของผู้สมคัร ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 3.2.   พิจารณาจากผลการสอบสมัภาษณ์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อคัดเลือก ดังนี ้
  - บุคลิกภาพ    10 คะแนน 
  - เจตคติต่อสาขาวิชา   10 คะแนน 
  - ความรู ้     10 คะแนน 
  - ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 10 คะแนน 
 

 ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรคัดเลือกถือเป็นทีส่ิน้สุด  เมื่อมหำวิทยำลัยได้ประกำศผลกำรคัดเลือกแล้ว 
ผู้สมัครหรือบุคคลอื่นใดจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ  มิได้  
 

4. ก ำหนดกำรคัดเลือก 
สิงหาคม 2559         จัดส่งประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พร้อมเอกสารประกอบการสมคัร 

ไปยังโรงเรียนและประกาศทางเวบ็ไซต์ 
http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions 

22 สิงหาคม/... 

http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions%20เลือก
http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions%20เลือก
http://www.pcc.psu.ac.th/
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 22 สิงหาคม – 7 ตุลาคม 2559 นักเรียนสมัครผ่านเว็บไซต์ 
http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions  เลือกหัวข้อ  

   “สมัครออนไลน์” หรือท่ี http://admissions-phuket.psu.ac.th  
    หรือสมัครผา่นทางไปรษณีย์ โดยนักเรียนจดัส่งหลักฐานและเอกสารประกอบ 
    การสมคัรไปยัง งานรับนักศึกษาและทะเบยีนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
    วิทยาเขตภูเกต็  ต าบลกะทู้  อ าเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต 83120 หรือสมัคร 
    ด้วยตนเองที ่งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ช้ัน 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัย 
    สงขลานครินทร์  วิทยาเขตภเูก็ต  ต าบลกะทู้  อ าเภอกะทู้  จังหวัดภเูก็ต  
 7 ตุลาคม 2559   วันสุดท้ายของการสมัครทุกวิธี (ส าหรับการสมัครทางไปรษณีย์  
      ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ) 
 19 ตุลาคม 2559   ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกทางเว็บไซต ์
      http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions    
 9 พฤศจิกายน  2559  สอบสัมภาษณ์  
         ภำคเหนือ ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
         ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
         ภำคกลำง ณ  ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ช้ัน  11    
         อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร  
         ภำคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
       08.30 - 09.00 น.    ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกทุกคนรายงานตัว 
       09.00 - 09.30 น.    ฟังการชี้แจง 
       09.30 น. เป็นต้นไป   สอบสัมภาษณ ์
 18 พฤศจิกายน 2559  ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลือกทางเว็บไซต ์
      http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions 
 18 - 30 พฤศจิกายน 2559  ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการใช้สิทธิ์  และจ่ายค่ายืนยันสิทธ์ิการเข้าศกึษา 

จ านวนเงิน 23,000 บาท โดยพิมพ์ใบช าระเงินได้ที่ 
https://fmisphuket.psu.ac.th/NewStudent/PayIn/ 

 30 พฤศจิกายน 2559  วันสุดท้ายของการยืนยันสิทธ์ิและจ่ายค่ายืนยันสิทธ์ิการเข้าศึกษา 
 15 ธันวาคม 2559   ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิและมสีิทธ์ิเข้าศึกษาทางเว็บไซต ์
      http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions  และแจ้งรายชื่อ 
      ใหง้านรับนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ตัดช่ือออกจากการสอบอื่น ๆ 

 
5. กำรรำยงำนตัวและยืนยันสิทธิ ์

5.1 นักเรียนท่ีไดร้ับการคดัเลือกผา่นโครงการ PSU Smart Students for ASEAN เข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตร 
     วิทยาศาสตรบัณฑิตแตล่ะสาขาวิชา ต้องยืนยันสิทธ์ิพร้อมท้ังจ่ายคา่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา เป็นเงิน 23,000 บาท     
     สามารถพิมพ์ใบน าช าระเงินดงักล่าวได้ที่ https://fmisphuket.psu.ac.th/NewStudent/PayIn/  ระหว่างวันท่ี  
  18– 30 พฤศจิกายน 2559 เท่านั้น โดยนักเรยีนต้องส่งหนังสือยืนยันสิทธ์ิ  พร้อมแนบส าเนาใบโอนเงิน ไปท่ี 
     งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเกต็  โดยถือวันประทับตรา 
     ของธนาคารเป็นส าคญั 
5.2 ผู้ที่ไม่ยืนยันสิทธ์ิตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดถือว่าผู้นั้นสละสิทธ์ิ 
5.3 ผู้ที่ยืนยันสิทธ์ิพร้อมจ่ายค่ายืนยันสิทธ์ิการเข้าศึกษาแล้ว หากไมม่ารายงานตัวและลงทะเบียนเรียน 
     ในวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินดังกลา่วให้ 

 
 6. เง่ือนไขกำรมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาตามโครงการนี้แล้ว จะต้องอยู่ศึกษาต่อในโรงเรียนเดิมจนส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2559 และตอ้งมีคุณสมบัติเพิ่มเตมิตามที่ก าหนดไว้ข้างล่างนี้ จึงจะมสีิทธ์ิเข้าศึกษา  คือ 

 6.1 ผู้ที่ใช้เกณฑ์ผลการศึกษาในแผนการศึกษาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  เมื่อจบหลักสตูรช้ันมัธยมศึกษา 
  ตอนปลาย จะต้องมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  22  หน่วยกิต 

6.2 ผู้ที่ใช้เกณฑ์/... 

http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions%20%20เลือก
http://www.phuket.psu.ac.th/
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6.2  ผู้ที่ใช้เกณฑ์ผลการศึกษาในแผนการศึกษาคณติศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (ศิลป์ – ค านวณ) เมื่อจบหลกัสูตร 
  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีหน่วยกิตในกลุม่สาระการเรยีนรูท้างภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   
  ไม่ต่ ากว่า  22 หน่วยกิต 

 6.3 ผู้ที่ยืนยันสิทธ์ิตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนดแล้ว จะไมม่ีสิทธ์ิเข้ารบัการคัดเลือกโดยวิธีรับตรง  ทีม่หาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เป็นผูด้ าเนินการจัดสอบ  และการคดัเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่สมาคมอธิการบด ี
แห่งประเทศไทย (สอท.) เป็นผูด้ าเนินการจัดสอบ 

6.4 ผู้ที่ยืนยันสิทธ์ิตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนดทุกคนต้องสอบ O - NET เพื่อน าผลการสอบในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
   มาใช้ในการจัดกลุ่มลงทะเบียนเรยีน 

7. เง่ือนไขกำรได้รับปริญญำจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 7.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรข้อก าหนด 

     และเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบยีบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
7.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาองักฤษตามมาตรฐานขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด 

 

 หากมีข้อสงสัยอื่นใดสามารถตดิตอ่สอบถามได้ท่ี  งานรับนักศึกษาและทะเบยีนกลาง  กองวิชาการ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์   วิทยาเขตภูเกต็   อ าเภอกะทู้   จังหวัดภูเก็ต   83120 โทรศัพท ์0 7627 6050-1 โทรสาร 0 7627 6029   
E-mail: phuket_admission_unit@phuket.psu.ac.th 
 

  ประกาศ   ณ   วันท่ี  18 สิงหาคม  2559   
 
 
                (ลงช่ือ)            จุฑามาส  ศตสุข 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.จฑุามาส   ศตสุข) 
      รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 

ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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