ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจาปีการศึกษา 2560
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นวิทยาเขตนานาชาติขนาดกลาง และเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค ที่มี
ความเข้มแข็งทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีความสนใจที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยไม่ต้องผ่านการสอบ
คั ด เลื อ กที่ จั ด โดยสมาคมอธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย (สอท.) มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ จึ ง ประกาศรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นเข้ า ศึ ก ษา
ตามรายละเอียดดังนี้
1. จานวนรับและคุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
1.2 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาวิชานั้น ๆ กาหนดไว้ รายละเอียด ดังนี้
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
การบริการและการท่องเที่ยว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)
- การจัดการการบริการ
- การจัดการการท่องเที่ยว
วิเทศศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
- วิเทศธุรกิจ : จีน
- จีนศึกษา
- ไทยศึกษา
- ยุโรปศึกษา : อังกฤษ-ฝรั่งเศส
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม*
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์**
(วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
(ศิลปศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
- วิศวกรรมซอฟต์แวร์
- เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
- เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมศาสตร์*
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

จานวนรับ
(คน)

GPAX
6 ภาคการศึกษา
(เกณฑ์ขั้นต่า)

50
50

GPA 6 ภาคการศึกษา (เกณฑ์ขั้นต่า)
วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

2.75
2.75

-

2.50
2.50

3.00
3.00

30
30
30
30

2.75
2.50
2.50
2.50

-

-

2.75
2.50
2.50
2.50

20
20

2.25

2.25

2.25

2.25

20
20
20

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
2.25
2.25
2.25
2.25

20

2.50

2.25

2.50

2.25

* คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับเฉพาะนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาในแผนการศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
** สาหรับสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาในแผนการศึกษา ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ ด้วยดังรายละเอียดตามตารางด้านบน
1.3 มีคุณสมบัติ ฯ /...

1.3 มีคุณสมบัติพิเศษอื่นทีเ่ หมาะสม ตามความเห็นของคณะกรรมการ
2. ขั้นตอนในการสมัคร
2.1 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2.2 สาหรับผู้สมัครรายใหม่ ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบ ที่เว็บไซต์
http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions เลือกหัวข้อ “สมัครระบบออนไลน์”
หรือที่ https://admissions-phuket.psu.ac.th
2.3 สาหรับผู้สมัครที่มีรหัสผ่านเข้าระบบอยู่แล้ว และต้องการสมัครคัดเลือก สามารถเข้าระบบโดยใช้เลขประจาตัว
บัตรประชาชนและรหัสผ่านของตนเอง ที่เว็บไซต์ http://www.phuket.psu.ac.th-student_admissions
เลือกหัวข้อ “สมัครระบบออนไลน์” หรือที่ https://admissions-phuket.psu.ac.th
2.4 แนบไฟล์สแกนสาเนาใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคการศึกษา(ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน้า - หลัง) หรือเทียบเท่า ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน
เป็นไฟล์ PDF จานวน 1 ไฟล์เท่านั้น
2.5 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครในกรณีใบ ปพ.1 ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ชัดเจน
2.6 ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่เริ่มรับสมัคร จนถึงวันสุดท้ายของการสมัครคือภายในเวลา 24.00 น.
3. วิธีการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกจากคณะ/สาขาวิชา เพื่อดาเนินการสอบคัดเลือก
โดยวิธีการ ดังนี้
3.1 พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า
3.2 พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อคัดเลือก ดังนี้
- บุคลิกภาพ
10
คะแนน
- เจตคติต่อสาขาวิชา
10
คะแนน
- ความรู้
10
คะแนน
- ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
10
คะแนน
หมายเหตุ คณะการบริการและการท่องเที่ยว ใช้ภาษาไทยร่วมกับภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาด้วยวิธีนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด
เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ผู้สมัครหรือบุคคลอื่นใดจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้
4. กาหนดการคัดเลือก
รอบที่ 1
1 - 28 เมษายน 2560
16 พฤษภาคม 2560
19 พฤษภาคม 2560

รับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions
เลือกหัวข้อ “สมัครระบบออนไลน์” หรือที่ https://admissions-phuket.psu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทางเว็บไซต์
http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions
สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
08.30 - 09.00 น. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทุกคนรายงานตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
09.00 - 09.30 น. ฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์
09.45 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

23 พฤษภาคม 2560/...
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23 พฤษภาคม 2560
23 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2560
9 มิถุนายน 2560
13 มิถุนายน 2560

รอบที่ 2
1 - 20 มิถุนายน 2560
3 กรกฎาคม 2560
6 กรกฎาคม 2560

12 กรกฎาคม 2560
12 - 20 กรกฎาคม 2560
20 กรกฎาคม 2560
24 กรกฎาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์
http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions
ผูผ้ ่านการคัดเลือกยืนยันการใช้สิทธิ์ และจ่ายค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
วันสุดท้ายของการยืนยันสิทธิ์ และจ่ายค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์
http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions
และแจ้งรายชื่อให้งานรับนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ตัดชื่อออกจากการสอบอื่น ๆ
รับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions
เลือกหัวข้อ “สมัครระบบออนไลน์” หรือที่ https://admissions-phuket.psu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทางเว็บไซต์
http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions
สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
08.30 - 09.00 น. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทุกคนรายงานตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
09.00 - 09.30 น. ฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์
09.45 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์
http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions
ผูผ้ ่านการคัดเลือกยืนยันการใช้สิทธิ์ และจ่ายค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
วันสุดท้ายของการยืนยันสิทธิ์ และจ่ายค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์
http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions
และแจ้งรายชื่อให้งานรับนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ตัดชื่อออกจากการสอบอื่น ๆ

5. การยืนยันสิทธิ์และจ่ายเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
5.1 นักเรียนทีผ่ ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ประจาปีการศึกษา
2560 ต้องจ่ายค่าเงินยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา รายละเอียด ดังนี้
คณะ
สาขาวิชา
การบริการและการท่องเที่ยว
1. การจัดการการบริการ
2. การจัดการการท่องเที่ยว
วิเทศศึกษา
1. วิเทศธุรกิจ : จีน
2. จีนศึกษา
3. ไทยศึกษา
4. ยุโรปศึกษา : อังกฤษ-ฝรั่งเศส

กาหนดการชาระเงินรอบที่ 1
ค่ายืนยันสิทธิ์
ค่าธรรมเนียม
การเข้าศึกษา
แรกเข้างวดที่ 1
23 พ.ค. - 9 มิ.ย. 60
15 - 30 มิ.ย. 60

กาหนดการชาระเงินรอบที่ 2
ค่ายืนยันสิทธิ์
ค่าธรรมเนียม
การเข้าศึกษา
แรกเข้างวดที่ 1
12 - 20 ก.ค. 60
25 ก.ค. - 3 ส.ค. 60

48,000
48,000

25,000
25,000

48,000
48,000

25,000
25,000

41,000
41,000
36,000
43,000

25,000
25,000
25,000
25,000

41,000
41,000
36,000
43,000

25,000
25,000
25,000
25,000

5. การยืนยันสิทธิ์ฯ (ต่อ)/...
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5. การยืนยันสิทธิ์และจ่ายเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา (ต่อ)
คณะ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์
4. เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
5. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมศาสตร์
1.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

กาหนดการชาระเงินรอบที่ 1
ค่ายืนยันสิทธิ์
ค่าธรรมเนียม
การเข้าศึกษา
แรกเข้างวดที่ 1
23 พ.ค. - 9 มิ.ย. 60
15 - 30 มิ.ย. 60

กาหนดการชาระเงินรอบที่ 2
ค่ายืนยันสิทธิ์
ค่าธรรมเนียม
การเข้าศึกษา
แรกเข้างวดที่ 1
12 - 20 ก.ค. 60
25 ก.ค - 3 ส.ค. 60

23,000
23,000
23,000
23,000
23,000

-

23,000
23,000
23,000
23,000
23,000

-

29,000

-

29,000

-

หมายเหตุ : 1. สาหรับคณะการบริการและการท่องเที่ยว เป็นหลักสูตรนานาชาติ มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า จานวน 40,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ตามภาคการศึกษา ดังนี้
งวดที่ 1 จานวน 25,000 บาท
งวดที่ 2 จานวน 15,000 บาท
2. สาหรับคณะวิเทศศึกษา เป็นหลักสูตรนานาชาติ มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า จานวน 40,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ตามภาคการศึกษา ดังนี้
งวดที่ 1 จานวน 25,000 บาท
งวดที่ 2 จานวน 7,500 บาท
งวดที่ 3 จานวน 7,500 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะวิเทศศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

5.2 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกภายใต้โครงการนี้ ต้องส่งหนังสือยืนยันสิทธิ์ พร้อมทั้งจ่ายค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
และค่าธรรมเนียมแรกเข้างวดที่ 1 (ตามวันที่ได้กาหนดไว้) เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยสามารถพิมพ์ Pay - in – Slip ได้ที่เว็บไซต์
https://fmisphuket.psu.ac.th/NewStudent/PayIn/ ซึ่งขั้นตอนการพิมพ์ใบชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
นักเรียนจะได้รับในวันสอบสัมภาษณ์จากงานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
โดยสามารถชาระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และส่งหนังสือยืนยันสิทธิ์พร้อมแนบสาเนา
ใบโอนเงิน (ผู้สมัครเก็บสาเนาไว้ที่ตัวเอง 1 ชุด) ไปที่งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต โดยถือวันประทับตราของธนาคารเป็นสาคัญ
5.3 ผู้ที่ไม่ยืนยันสิทธิแ์ ละไม่ได้ชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์
5.4 ผู้ที่ยืนยันสิทธิแ์ ละจ่ายค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว หากไม่ลงทะเบียนเรียนในวันทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินดังกล่าวให้
6. เงื่อนไขการมีสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้ที่มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ที่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์เป็นผู้ดาเนินการจัดสอบ ในรูปแบบอื่นๆ อีก และมหาวิทยาลัยจะส่งชื่อไปตัดสิทธิ์ จากกระบวนการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
ในระบบ Admissions ที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เป็นผู้ดาเนินการจัดสอบ
7. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตามโครงการนี้ จะต้องไปรายงานตัวขึ้นทะเบียน เป็นนักศึกษาในวัน
เวลา และสถานที่ใด นั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยส ามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ http://www.phuket.psu.ac.th/registra และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 7627 6023
8. เงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
8.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรข้อกาหนดและเงื่อนไขของสาขาวิชา
และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กาหนด
9. การติดต่อ ฯ/...
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9. การติดต่อสอบถามรายละเอียดของโครงการ
งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตาบลกะทู้ อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์
0 7627 6050–1 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560
(ลงชื่อ)
จุฑามาส ศตสุข
(รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
ปฏิบัตกิ ารแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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