
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดสอน

หลักสตูรระดับปริญญาตรี โดยคณะต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(Department of Computer Engineering,Faculty of Engineering) 

เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

 
 

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

(Faculty of Technology and Environment) 

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี ้

1.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.สาขาวิชาธุรกจิอเิล็กทรอนกิส์ 

3.สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์

4.สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 

5.สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 
 

ปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว 

(Faculty of Hospitality and Tourism) 

1.สาขาวิชาการจดัการการบรกิาร 

2.สาขาวิชาการจดัการการทอ่งเที่ยว 

 
คณะวิเทศศึกษา 

(Faculty of International Studies) 

เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี ้

1.สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ : จีน 

2.สาขาวิชาจนีศึกษา 

3.สาขาวิชาไทยศึกษา 

4.สาขาวิชาวิเทศศึกษา 

   -วิชาเอกวิเทศธุรกจิ : เกาหลี 

   -วิชาเกาหลีศึกษา 

 
 

 

นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ 

   ระยะเวลาการรับสมัคร กรกฎาคม  

   สอบสัมภาษณ์  ตุลาคม  

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พฤศจิกายน  

   ดูรายละเอียดได้ที ่ www.entranc.psu.ac.th 

วิธีพิเศษ (โควตา) นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ (คณะ ทส.)  

   ระยะเวลาการรับสมัคร กรกฎาคม – สิงหาคม  

   สอบสัมภาษณ์  กันยายน  

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กันยายน  

   ดูรายละเอียดได้ที ่ www.phuket.psu.ac.th/student_admissions 

นักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   ระยะเวลารับสมัคร  สิงหาคม  

   สอบสัมภาษณ์  ธันวาคม  

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มกราคม  

   ดูรายละเอียดได้ที ่ www.kku.ac.th 

วิธีพิเศษ (โควตา) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นักเรียนทั่วประเทศ 

   ระยะเวลารับสมัคร  กรกฎาคม – ตุลาคม  

   สอบสัมภาษณ์  ตุลาคม 

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พฤศจิกายน  

   ดูรายละเอียดได้ที ่ www.phuket.psu.ac.th/student_admissions 

รับตรง 14 จังหวัดภาคใต้  

   ระยะเวลาการรับสมัคร สิงหาคม  

   สอบขอ้เขียน  ธันวาคม  

   สอบสัมภาษณ์  มีนาคม  

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มิถุนายน  

   ดูรายละเอียดได้ที ่ www.entranc.psu.ac.th 

รับตรง ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา 

   ระยะเวลาการรับสมัคร มกราคม  

   สอบสัมภาษณ์  กุมภาพันธ์  

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มีนาคม  

   ดูรายละเอียดได้ที ่ www.entranc.psu.ac.th 

นักเรียนในเขตภาคเหนือ 

   ระยะเวลาการรับสมัคร กันยายน  

   สอบสัมภาษณ์  มกราคม  

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กุมภาพันธ์  

   ดูรายละเอียดได้ที ่ www.chiangmai.ac.th 

โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลื่อสังคม 

   ระยะเวลาการรับสมัคร กันยายน  

   สอบสัมภาษณ์  ธันวาคม  

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ธันวาคม  

   ดูรายละเอียดได้ที ่ www.entranc.psu.ac.th 

โครงการรับนักศึกษามูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา        

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 

   ระยะเวลาการรับสมัคร พฤศจิกายน  

   สอบสัมภาษณ์  มกราคม  

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กุมภาพันธ์  

   ดูรายละเอียดได้ที ่ www.entranc.psu.ac.th 

โครงการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการของกระทรวงมหาดไทย 

   ระยะเวลาการรับสมัคร มกราคม  

   สอบสัมภาษณ์  เมษายน  

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พฤษภาคม  

   ดูรายละเอียดได้ที ่ www.entranc.psu.ac.th 

โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

   ระยะเวลาการรับสมัคร เมษายน  

   สอบสัมภาษณ์  พฤษภาคม  

วิธีรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 



   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พฤษภาคม  

   ดูรายละเอียดได้ที ่ www.entranc.psu.ac.th 

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลยั (วมว.) 

   ระยะเวลาการรับสมัคร สิงหาคม  

   สอบสัมภาษณ์  ตุลาคม  

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พฤศจิกายน  

   ดูรายละเอียดได้ที ่ www.entranc.psu.ac.th 

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 

   ระยะเวลาการรับสมัคร ตุลาคม  

   สอบสัมภาษณ์  มกราคม  

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มกราคม  

   ดูรายละเอียดได้ที ่ www.entranc.psu.ac.th  

โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ คณะวิเทศศึกษา 

   รอบที่ 1 

   ระยะเวลาการรับสมัคร เมษายน – พฤษภาคม  

   สอบสัมภาษณ์  พฤษภาคม  

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พฤษภาคม  

   รอบที่ 2 

   ระยะเวลาการรับสมัคร พฤษภาคม  

   สอบสัมภาษณ์  พฤษภาคม  

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พฤษภาคม  

   ดูรายละเอียดได้ที ่ www.phuket.psu.ac.th/student_admissions 

โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC 

      รอบที่ 1 

   ระยะเวลาการรับสมัคร เมษายน 

   สอบสัมภาษณ์  พฤษภาคม  

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มิถุนายน  

   รอบที่ 2 

   ระยะเวลาการรับสมัคร มิถุนายน – กรกฎาคม  

   สอบสัมภาษณ์  กรกฎาคม  

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สิงหาคม  

   ดูรายละเอียดได้ที ่ www.phuket.psu.ac.th/student_admissions 

โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษา คณะวิเทศศึกษา  

   รอบที่ 1 

   ระยะเวลาการรับสมัคร มกราคม – กุมภาพันธ์ 

   สอบสัมภาษณ์  มีนาคม  

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เมษายน 

   รอบที่ 2 

   ระยะเวลาการรับสมัคร มีนาคม – พฤษภาคม  

   สอบสัมภาษณ์  มิถุนายน  

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรกฎาคม  

   ดูรายละเอียดได้ที ่ www.phuket.psu.ac.th/student_admissions 

โครงการรับนักศึกษาโดยวธีพิเศษ (โควตา) คณะการบริการและการท่องเที่ยว 

   ระยะเวลาการรับสมัคร สิงหาคม – ตุลาคม  

   สอบสัมภาษณ์  พฤศจิกายน  

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พฤศจิกายน  

รับรวม (Admissions) 

   ระยะเวลาการรับสมัคร มิถุนายน  

   สอบสัมภาษณ์  กรกฎาคม  

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรกฎาคม  

   ดูรายละเอียดได้ที ่ www.entranc.psu.ac.th  

รับนักศึกษาชาวต่างประเทศ และนักศึกษาไทยที่มีความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558 

   ภาคการศึกษาที่ 1 

   ระยะเวลาการรับสมัคร 2 กุมภาพันธ์ – 3 มิถุนายน 2558 

   สอบสัมภาษณ์  8 มิถุนายน 2558 

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 17 มิถุนายน 2558 

   ภาคการศึกษาที่ 2 

   ระยะเวลาการรับสมัคร 18 มิถุนายน – 16 ตุลาคม 2558 

   สอบสัมภาษณ์  27 ตุลาคม 2558 

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 30 ตุลาคม 2558 

 
 

       โทร 0 7627 6050-1 

  

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
 

วิธีรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 

 
โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี 

   รอบที่ 1 

   ระยะเวลาการรับสมัคร มิถุนายน – กรกฎาคม  

   สอบสัมภาษณ์  กรกฎาคม  

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรกฎาคม  

   รอบที่ 2 

   ระยะเวลาการรับสมัคร กรกฎาคม  

   สอบสัมภาษณ์  กรกฎาคม  

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรกฎาคม  

   รอบที่ 3 

   ระยะเวลาการรับสมัคร กรกฎาคม – สิงหาคม  

   สอบสัมภาษณ์  สิงหาคม  

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สิงหาคม  

   รอบที่ 4 

   ระยะเวลาการรับสมัคร สิงหาคม  

   สอบสัมภาษณ์  สิงหาคม  

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กันยายน  

   ดูรายละเอียดได้ที ่ www.phuket.psu.ac.th/student_admissions 

       ข้อมลูและออกแบบโดย : งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง 

www.phuket.psu.co.th/student_admissions 


