
((เอกสารสาํหรบัประชาสมัพนัธ� : 19 เมษายน 2562) 
การคดัเลอืกบคุคลเข�าศกึษาในระบบ Admissions (TCAS รอบที ่4 ) 

มหาวทยาลยัสงขลานครนทร� ป�การศกึษา 2562 
ตดิตามรายละเอยีดการรบัสมคัรได�ทางเวบ็ไซต�ของสมาคมอธการบดแีห�งประเทศไทย 

(http://mytcas.com) 
 

 

1. ทีต่งั 
  ป�จจุบันมี  5  วทยาเขต คือ  
   1. วทยาเขตหาดใหญ�  (http://www.psu.ac.th   หรอ  http://www.entrance.psu.ac.th) ตังอยู�ที่เลขที่ 
15 ถนนกาญจนวนิชย� ตําบลคอหงส� อําเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท� 0-7428-2000 ต�อ 
2021-4 โทรสาร 0 7455 8941  มี 19 คณะ คือ คณะวศวกรรมศาสตร� คณะวทยาศาสตร� คณะแพทยศาสตร� 
คณะพยาบาลศาสตร�   คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวทยาการจัดการ คณะเภสัชศาสตร� คณะทันตแพทยศาสตร� 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลปศาสตร� คณะนิติศาสตร� คณะเศรษฐศาสตร� คณะการแพทย�แผนไทย คณะ
เทคนิคการแพทย� วทยาลัยนานาชาติหาดใหญ� คณะสัตวแพทยศาสตร� โครงการจัดตังวทยาลัยนานาชาติ
ยางพาราไทย-จน คณะการจัดการส่ิงแวดล�อม และบัณฑิตวทยาลัย 

  22. วทยาเขตป�ตตาน ี (http://www.pn.psu.ac.th) ตังอยู�ที่ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดป�ตตานี 
94000 โทรศัพท� 0-7331-3928-50 โทรสาร 0 7333 5128 มี 8 คณะ/วทยาลัย คือ  คณะศึกษาศาสตร�         
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� คณะวทยาศาสตร�และเทคโนโลยี วทยาลัยอิสลามศึกษา คณะวทยาการสื่อสาร  
คณะศิลปกรรมศาสตร�   คณะรัฐศาสตร� และคณะพยาบาลศาสตร�   
   3. วทยาเขตภเูกต็ (http://www.phuket.psu.ac.th)) ตังอยู�เลขท่ี 80 หมู�ที่ 1 ถนนวชตสงคราม ตําบล
กะทู� อําเภอกะทู� จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท� 0 7627 6050-51 มี 5 คณะ/วทยาลัย คือ คณะการบรการและ
การท�องเที่ยว คณะวเทศศึกษา คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล�อม วทยาลัยการคอมพิวเตอร� และวทยาลัยชุมชนภูเก็ต 
  44. วทยาเขตสุราษฎร�ธานี (http://www.surat.psu.ac.th   หรอ http://entrance.surat.psu.ac.th)) 
ตังอยู�เลขที่ 31 หมู�ที่ 6 ถนนสุราษฎร�ธานี-นาสาร ตําบลมะขามเต้ีย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร�ธานี 84000 

โทรศัพท� 0 7728 8851 โทรสาร 0 7735 5041 มี 3 คณะ/วทยาลัย คือ คณะวทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร�และวทยาการจัดการ และวทยาลัยชุมชนสุราษฎร�ธานี 
   5. วทยาเขตตรัง (http://www.trang.psu.ac.th)) ตังอยู�ที ่ตําบลควนปรง  อําเภอเมือง 
จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท� 0 7520 1726  โทรสาร  0 7521 2036  มี 2 คณะ คือ คณะพาณิชยศาสตร�
และการจัดการ และคณะสถาป�ตยกรรมศาสตร�     
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22. คณุสมบตัเิฉพาะ 
 ผู�ได�รับการคัดเลือกเข�าศึกษาในมหาวทยาลัยสงขลานครนทร�ในทุกคณะ/สาขาวชา ต�องมีคะแนนรายวชา
ครบตามองค�ประกอบและค�าร�อยละของกลุ�มสาขาวชาในการรับบุคคลเข�าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ 
TCAS รอบที่ 4 (Admission) ตามที่คณะ/สาขาวชานันๆ กําหนด  และมีคะแนนขันตํ่าในวชาที่คณะ/สาขาวชา  
นัน ๆ กําหนด  (ในกรณีที่มีการกําหนดเกณฑ�คะแนนขันตํ่าของวชานัน ๆ )  หากมีคะแนนวชาไม�ครบ หรอมีคะแนน   
น�อยกว�าเกณฑ�ที่คณะ/สาขาวชานัน ๆ กําหนด จะถือว�าขาดคุณสมบัติเข�าศึกษาในคณะสาขาวชานัน ๆ    จะ
ไม�ได�รับการพิจารณาคัดเลือกเข�าศึกษา และถูกปรับตกสัมภาษณ�  
  นอกจากการกําหนดองค�ประกอบรายวชาและเกณฑ�คะแนนขันตํ่าดังกล�าวแล�ว คณะต�าง ๆ ยังได�กําหนด
คุณสมบัติเฉพาะข้นมาอีกดังต�อไปน้ี 

คณะวทยาศาสตร�  (วทยาเขตหาดใหญ�) 
 หลักสูตรวทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวชารับเฉพาะนักเรยนที่เรยน เน�นด�านวทยาศาสตร� (สายวทย�-
คณิต เท�านัน) เม่ือจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต�องมีผลการเรยนในกลุ�มสาระวทยาศาสตร�ไม�น�อยกว�า 
22 หน�วยกิต  และกลุ�มสาระคณิตศาสตร� ไม�ตํ่ากว�า 12 หน�วยกิต 

คณะแพทยศาสตร�  (วทยาเขตหาดใหญ�) 
1. สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ที่เน�นวทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� หรอ

เทียบเท�า 
2. มีสุขภาพสมบูรณ�ทังร�ายกายและจตใจ ไม�เจ็บป�วยหรอเป�นโรคติดต�อร�ายแรงหรอมีความผิดปกติอื่น ๆ 

ที่เป�นอุปสรรคต�อการศึกษา 
3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามท่ีมหาวทยาลัยสงขลานครนทร�กําหนด 

คณะพยาบาลศาสตร�  (วทยาเขตหาดใหญ�) 
1. รับเฉพาะผู�ที่เรยน เน�นด�านวทยาศาสตร� (วทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�) 
2. ผู�มีสิทธ์เข�าศึกษา  ต�องเป�นผู�ที่ผ�านการสอบสัมภาษณ�และทดสอบความพร�อมทังด�านร�างกายและจตใจ 
3. มีสัญชาติไทย 
4. สุขภาพสมบูรณ�แข็งแรง ไม�เป�นตาบอดสีทังสองข�างอย�างรุนแรง และไม�มีความบกพร�องทางการได�ยิน

แบบถาวรที่เป�นอุปสรรคต�อการศึกษาในวชาชพ (มีใบรับรองแพทย�เป�นหลักฐาน) ยื่นก�อนเข�าสอบสัมภาษณ� 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ�) 

1. นักเรยนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรยนเน�นด�านวทยาศาสตร� 
2. นักเรยนที่มีคุณสมบัติไม�เป�นไปตามข�อ 1 (คุณสมบัติเฉพาะ) ให�อยู�ในดุลยพินิจของคณะฯ 

คณะเภสัชศาสตร� (วทยาเขตหาดใหญ�) 
 1. เป�นนักเรยนชันมัธยมศึกษาป�ที่ 6 (ม.6) กลุ�มการเรยนวทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�   
2. ไม�เป�นผู�ที่กําลังศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สําหรับผู�สมัครในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตที่ 

กําลังศึกษาในสถาบันอื่น ๆ ของรัฐ เว�นแต�ได�ลาออกก�อนที่จะไปสมัครสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต�อในหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต  

  3. ต�องมีคุณสมบัติที ่จะปฏิบัติงานในส�วนราชการ หรอหน�วยงานต�างๆ ของรัฐได�หลังจากสําเร็จ
การศึกษาแล�ว โดยต�องสามารถทําสัญญาผูกพันฝ�ายเดียว หรอ สัญญาปลายเป�ดกับรัฐบาล ตามระเบียบและ
เง่อนไขของรัฐบาลกับมหาวทยาลัย 
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4. ต�องมีสุขภาพสมบูรณ�แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรอความพิการอันเป�นอุปสรรคต�อ 
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวชาชพเภสัชกรรม ดังต�อไปน้ี 

  4.1  มีป�ญหาทางจตเวชขันรุนแรงอันอาจเป�นอันตรายต�อตนเอง และ/หรอผู�อื่น  เช�น โรคจต  
(psychotic disorders)โรคอารมณ�ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic 

disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ(personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรอ 
borderline  personality disorders รวมถึงป�ญหาทางจตเวชอื่นๆ อันเป�นอุปสรรคต�อการศึกษา การปฏิบัติงาน 
และการประกอบวชาชพเภสัชกรรม 

      4.2  เป�นโรคติดต�อในระยะอันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต�อตนเอง ต�อผู�รับบรการ และการประกอบ
วชาชพเภสัชกรรม  
     4.3  เป�นโรคไม�ติดต�อ หรอ ภาวะอันอาจเป�นอุปสรรคต�อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต�อตนเอง 
ต�อผู�รับบรการ และการประกอบวชาชพเภสัชกรรม 

   4.4  มีความพิการทางร�างกายอันอาจเป�นอุปสรรคต�อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วชาชพเภสัชกรรม  
    4.5  มีความผิดปกติในการได�ยินทังสองข�าง โดยมีระดับการได�ยินที่ความถ่ี 500-2000 เฮิรตซ� สูง
กว�า 40 เดซเบลและความสามารถในการแยกแยะคําพูด (speech discrimination score) น�อยกว�าร�อยละ 70 

จากความผิดปกติ ของประสาทและเซลล�ประสาทการได�ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป�นอุปสรรคต�อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวชาชพเภสัชกรรม  
    4.6  มีความผิดปกติในการเห็นภาพ  ระดับการมองเห็นในตาข�างที่ดี เม่ือแก�ไขด�วยแว�นสายตาแล�ว 
แย�กว�า 6/12 หรอ 20/40 และแพทย�ผู�ตรวจร�างกายเห็นว�าเป�นอุปสรรคต�อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วชาชพเภสัชกรรม 

    4.7 มีความผิดปกติในการแยกสีอันอาจเป�นอุปสรรคต�อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ
วชาชพเภสัชกรรม ซ่งผู�สมัครทุกรายจะต�องทําการทดสอบความสามารถในการมองเห็นและแยกสีในวันที่ทําการ
ทดสอบสัมภาษณ�   
   สําหรับป�ญหาสุขภาพ หรอโรคในข�อ 4  ให�คณะกรรมการสัมภาษณ�ที่คณะเภสัชศาสตร�แต�งตัง เป�น
ผู�พิจารณาตัดสิน ซ่งผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป�นที่สิ้นสุด  
คคณะทันตแพทยศาสตร�  (วทยาเขตหาดใหญ�) 

1. ผู�สมัครต�องเป�นผู�สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  กลุ�มการเรยนวทยาศาสตร�- 
คณิตศาสตร�  

2. ไม�เป�นผู�ที่กําลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สําหรับผู�สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร 
บัณฑิตที่กําลังศึกษาในสถาบันอื่น ๆ ของรัฐ เว�นแต�ได�ลาออกก�อนที่จะไปสมัครสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต�อใน
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   
 3. มีคุณสมบัติเฉพาะของผู�สมัครเข�าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตามประกาศของคณะ
ทันตแพทยศาสตร มหาวทยาลัยสงขลานครนทร� ดังรายละเอียดในเว็บไซต� หน�วยกิจการนักศึกษา คณะทันต-
แพทยศาสตร� http://www.dent.psu.ac.th/unit/student/index.php/2017-04-21-07-40-54.html 

 4. ต�องผ�านการตรวจร�างกาย สอบสัมภาษณ�และการทดสอบความพร�อมทางการศึกษา 
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 5. ก�อนเข�าศึกษา ต�องสามารถทําสัญญากับมหาวทยาลัยสงขลานครนทร� และผู�ที่ยุติหรอเลิกการศึกษา
ก�อนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวทยาลัยสงขลานครนทร� โดยลาออกจาก
การเป�นนักศึกษา หรอมีเจตนาจงใจ ละเลย ทอดทิ้งการศึกษาหรอประพฤติตนไม�สมควรจนเป�นเหตุให�พ�นสภาพ
การเป�นนักศึกษา ต�องชดใช�เงนเป�นเบ้ียปรับตามสัญญาท่ีทําไว�กับมหาวทยาลัย 

  6. เม่ือสําเร็จการศึกษา ต�องปฏิบัติงานในส�วนราชการหรอหน�วยงานต�าง ๆ ของรัฐได�เป�นเวลาไม�น�อย
กว�า 3 ป�ติดต�อกัน ตามระเบียบและเง่อนไขของรัฐบาลและมหาวทยาลัย  

คคณะอุตสาหกรรมเกษตร (วทยาเขตหาดใหญ�) 
ทุกสาขาวชารับเฉพาะนักเรยนที่เรยน เน�นด�านวทยาศาสตร� (สายวทย�-คณิตเท�านัน)  เม่ือจบหลักสูตร 

มัธยมศึกษาตอนปลายต�องมีผลการเรยนในกลุ�มสาระวทยาศาสตร�ไม�น�อยกว�า  22  หน�วยกิต  และกลุ�มสาระ
คณิตศาสตร�ไม�ตํ่ากว�า  12 หน�วยกิต 

คณะเศรษฐศาสตร� (วทยาเขตหาดใหญ�) 
  1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชาเศรษฐศาสตร�เกษตร รับเฉพาะผู�ที่เรยน เน�นด�านวทยาศาสตร�  
เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต�องมีผลการเรยนในกลุ�มสาระวทยาศาสตร� ไม�น�อยกว�า 22 หน�วยกิต  
และกลุ�มสาระคณิตศาสตร� ไม�ตํ่ากว�า 12 หน�วยกิต   
 2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชาเศรษฐศาสตร�  รับนักเรยนที่สําเร็จการศึกษาในแผนการเรยน
วทยาศาสตร�-คณิตศาสตร� หรอศิลปศาสตร�-คณิตศาสตร� (ศิลป�คํานวณ) 
คณะการแพทย�แผนไทย  (วทยาเขตหาดใหญ�) 
 1. รับเฉพาะผู�ที่เรยน เน�นวทยาศาสตร� เม่ือจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต�องมีจํานวนหน�วยกิตใน 3 
กลุ�มสาระการเรยนรู� ดังนี้ (1) กลุ�มสาระการเรยนรู�วทยาศาสตร�  ไม�น�อยกว�า 22 หน�วยกิต (2) กลุ�มสาระการ
เรยนรู�คณิตศาสตร� ไม�น�อยกว�า 12 หน�วยกิต (3) กลุ�มสาระการเรยนรู�ภาษาต�างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม�น�อย
กว�า 9 หน�วยกิต 

 2. ผู�สมัครเข�าศึกษาคณะการแพทย�แผนไทย ต�องเป�นผู�ที ่ผ�านการสอบสัมภาษณ� และจะต�องมีสุขภาพ
สมบูรณ�แข็งแรง   และปราศจากโรค อาการของโรค หรอความพิการ อันเป�นอุปสรรคต�อการศึกษา  การ
ปฏิบัติงานและการประกอบวชาชพสาขาการแพทย�แผนไทย  หรอ ตาบอดสีที่มีระดับปานกลางข้นไป อันเป�น
อุปสรรคต�อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวชาชพการแพทย�แผนไทย 
คณะเทคนิคการแพทย�  (วทยาเขตหาดใหญ�) 

1. รับเฉพาะผู�ที่เรยน กลุ�มเน�นด�านวทยาศาสตร�  
2. ผู�มีสิทธ์เข�าศึกษา  ต�องเป�นผู�ที่ผ�านการสอบสัมภาษณ�และทดสอบความพร�อมทังด�านร�างกายและจตใจ 

จะต�องมีสุขภาพสมบูรณ�แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรคหรอความพิการอันเป�นอุปสรรคต�อการศึกษา 
3. ต�องมีใบรับรองจักษุแพทย�จากโรงพยาบาลรัฐหรอเอกชน โดยจักษุแพทย�รับรองว�า “ไม�มีภาวะตาบอดสี

ขันรุนแรง อันเป�นอุปสรรคต�อการศึกษา โดยผ�านการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test ซ่งผลตรวจ
จะต�องไม�มีเส�นตัดขวางมากกว�าหรอเท�ากับ 10 เส�น ที่ถือว�าเป�นตาบอดสีขันรุนแรง (ตามแนวทางการตรวจตา
บอดสีของราชวทยาลัยจักษุแพทย�แห�งประเทศไทย) โดยยื่นในวันสอบสัมภาษณ� 
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ววทยาลัยนานาชาติ (วทยาเขตหาดใหญ�) 
 1. หลักสูตรวทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชาดิจทัลมีเดีย  ต�องเป�นผู�ที่สําเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในแผนการเรยน สายวทยาศาสตร�-คณิตศาสตร� หรอ สายศิลป�คํานวณ หรอสายศิลป�ภาษา 
 2. มีสุขภาพสมบูรณ�ทังร�างกายและจตใจ ไม�เจ็บป�วยหรอเป�นโรคติดต�อร�ายแรง หรอมีความผิดปกติ     
อื่น ๆ อันเป�นอุปสรรคต�อการศึกษา 
คณะสัตวแพทยศาสตร�  (วทยาเขตหาดใหญ�) 
 ไม�เป�นผู�ที่กําลังศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตรบัณฑิต สําหรับผู�สมัครในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่
กําลังศึกษาในสถาบันอื่น ๆ ของรัฐ เว�นแต�ได�ลาออกก�อนที่จะไปสมัครสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต�อในหลักสูตร    
สัตวแพทยศาสตรบณัฑิต   

โครงการจัดตังวทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จน (วทยาเขตหาดใหญ�) 
 หลักสูตรวศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชาวศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ)  ต�องเป�นผู�
ที่สําเร็จการศึกษาระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลายหรอเทียบเท�า ในแผนการเรยนที่เรยนเน�นด�านวทยาศาสตร�   
เท�านัน  
คณะศึกษาศาสตร�  (วทยาเขตป�ตตานี) 

1. ประเภทวชาวทยาศาสตร�  ได�แก�  วชาเอกเคมี  วชาเอกฟ�สิกส� วชาเอกชววทยา  วชาเอกวทยาศาสตร�ทั่วไป  
วชาเอกคณิตศาสตร� และวชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา รับเฉพาะนักเรยนที่เรยนเน�น
ด�านวทยาศาสตร�  เท�านัน คือ  ต�องมีผลการเรยนในกลุ�มสาระวทยาศาสตร�  ไม�น�อยกว�า 22 หน�วยกิต  และกลุ�ม
สาระคณิตศาสตร� ไม�น�อยกว�า 12 หน�วยกิต  เม่ือจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  2.  แขนงวชาจตวทยาการศึกษาและการแนะแนว (ครู 4 ป�)     รับนักเรยนกลุ�มการเรยนวทยาศาสตร�-
คณิตศาสตร� หรอ กลุ�มการเรยนศิลปศาสตร�-คณิตศาสตร� (ศิลป�คํานวณ)  หรอเทียบเท�า   มีผลการเรยนกลุ�มสาระ
วทยาศาสตร�ไม�น�อยกว�า 22 หน�วยกิต  และกลุ�มสาระคณิตศาสตร�ไม�น�อยกว�า 12 หน�วยกิต หรอเทียบเท�า การสอบ
สัมภาษณ�พิจารณาจากพฤติกรรมกล�าแสดงออก พูดจาฉะฉาน มีความมั่นใจในตนเอง บุคลิกภาพเหมาะสม 

โดยจะมีการทดสอบ หากไม�ผ�านเกณฑ�จะถูกปรับตกสัมภาษณ� 
 3. วชาเอกภาษาไทย ต�องมีผลการเรยนในกลุ�มสาระภาษาไทยไม�น�อยกว�า 10 หน�วยกิต เมื่อจบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย และผ�านเกณฑ�การทดสอบสมรรถภาพการอ�านออกเสียงภาษาไทยตามที ่คณะ
ศึกษาศาสตร�กําหนดในการสอบสัมภาษณ� หากไม�ผ�านเกณฑ�ถูกปรับตกสัมภาษณ� 
 4. วชาเอกสุขศึกษา รับเฉพาะนักเรยนที่เรยนด�านวทยาศาสตร�-คณิตศาสตร� การสอบสัมภาษณ�จะมีการ
ประเมินบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม กล�าแสดงออก การพูดจาฉะฉาน หากไม�ผ�านจะปรับตกสัมภาษณ� 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  (วทยาเขตป�ตตานี) 

1. ประเภทวชาบรหารธุรกิจ,  สาขาวชาการจัดการสารสนเทศ,  สาขาวชาเศรษฐศาสตร�แขนงวชาเศรษฐกิจ
อาเซยน  และสาขาวชาสังคมสงเคราะห� เป�นผู�ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขันพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 
หรอหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต�องศึกษาในกลุ�มสาระการเรยนรู�วทยาศาสตร� โดย
ต�องเรยนรายวชาพื้นฐานและรายวชาเพิ่มเติม รวมกันไม�น�อยกว�า  22 หน�วยกิต หรอต�องศึกษาในกลุ�มสาระการ
เรยนรู�คณิตศาสตร� โดยต�องเรยนรายวชาพื้นฐานและรายวชาเพ่ิมเติม รวมกันไม�น�อยกว�า 12 หน�วยกิต  

2. สาขาวชาภูมิศาสตร� รับเฉพาะนักเรยนที่เรยน เน�นด�านวทยาศาสตร�  เม่ือจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ต�องมีผลการเรยนในกลุ�มสาระวทยาศาสตร� โดยต�องเรยนรายวชาพื้นฐานและรายวชาเพิ่มเติม รวมกันไม�
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น�อยกว�า  22 หน�วยกิต และต�องศึกษาในกลุ�มสาระการเรยนรู�คณิตศาสตร� โดยต�องเรยนรายวชาพื้นฐานและ
รายวชาเพ่ิมเติม รวมกันไม�น�อยกว�า 12 หน�วยกิต 

คคณะวทยาการสื่อสาร  (วทยาเขตป�ตตานี) 
 1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวชานวัตกรรมการออกแบบและ
สร�างสรรค�สื่อ รับผู�สําเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอเทียบเท�า ทุกแผนการเรยน 

 2. หลักสูตรวทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ รับผู�สําเร็จ
การศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอเทียบเท�า แผนการเรยนวทยาศาสตร� – คณิตศาสตร� หรอ 
แผนการเรยนศิลป� – คณิตศาสตร�  
คณะพยาบาลศาสตร�   (วทยาเขตป�ตตานี) 
 1. เป�นผู�ที่เรยนกลุ�มการเรยนวทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�  

2. ต�องไม�เป�นตาบอดสีทังสองข�างอย�างรุนแรง (มีใบรับรองจักษุแพทย�จากโรงพยาบาลของรัฐหรอเอกชน  
โดยนําไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ� 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล�อม (วทยาเขตภูเก็ต) 
 หลักสูตรวทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล�อม สาขาวชาเทคโนโลยีและ
การจัดการสิ่งแวดล�อม ผู�ที ่เข�าศึกษา จะต�องสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรอเทียบเท�า 
แผนการเรยนวทยาศาสตร� – คณิตศาสตร� หรอสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชาชพ (ปวช.3) ที่เรยนกลุ�ม
สาระรายวชาวทยาศาสตร�ไม�น�อยกว�า 12 หน�วยกิต และกลุ�มรายวชาคณิตศาสตร�ไม�น�อยกว�า 6 หน�วยกิต 
วทยาลัยการคอมพิวเตอร� (วทยาเขตภูเก็ต) 
 1. หลักสูตรวทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชาการคอมพิวเตอร�  ผู�ที่เข�าศึกษาจะต�องสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรอเทียบเท�า แผนการเรยนวทยาศาสตร� – คณิตศาสตร�  หรอศิลป�-คํานวณ 
 2. หลักสูตรวศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวชาวศวกรรมดิจทัล ผู�ที่เข�าศึกษาจะต�องสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรอเทียบเท�า แผนการเรยนวทยาศาสตร� – คณิตศาสตร�   
คณะวทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (วทยาเขตสุราษฎร�ธานี) 
 1. หลักสูตรวทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชาวทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมยางพารา  สาขาวชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  สาขาวชาเทคโนโลยีอาหาร  สาขาวชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม สาขาวชาส่ิงแวดล�อมเพื่อความยั่งยืน สาขาวชาอาชวอนา
มัยและความปลอดภัย  และสาขาวชาทรัพยากรประมงรับผู�ที ่ศึกษาสายวทยาศาสตร� และโครงการโรงเรยน
เทคโนโลยีฐานวทยาศาสตร�   ต�องศึกษาในกลุ�มสาระการเรยนรู�วทยาศาสตร� โดยต�องเรยนรายวชาพื้นฐานและ
รายวชาเพ่ิมเติม รวมกันไม� น�อยกว�า  22 หน�วยกิต 

 2. หลักสูตรวศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชาการจัดการงานวศวกรรม   รับผู�ที่ศึกษาสายวทยาศาสตร� 
และโครงการโรงเรยนเทคโนโลยีฐานวทยาศาสตร�  ต�องศึกษาในกลุ�มสาระการเรยนรู�วทยาศาสตร� โดยต�องเรยน
รายวชาพื้นฐานและรายวชาเพ่ิมเติม รวมกันไม�น�อยกว�า 22 หน�วยกิต 

 3. หลักสูตรบรหารธุรกิจ  สาขาวชาระบบสารสนเทศ รับนักเรยนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาสาย
วทยาศาสตร�  สายศิลป�คํานวณ และโครงการโรงเรยนเทคโนโลยีฐานวทยาศาสตร�  ต�องศึกษาในกลุ�มสาระการ
เรยนรู�วทยาศาสตร� โดยต�องเรยนรายวชาพื้นฐานและรายวชาเพิ่มเติม รวมกันไม�น�อยกว�า  22 หน�วยกิต  หรอ 
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ต�องศึกษาในกลุ�มสาระการเรยนรู�คณิตศาสตร� โดยต�องเรยนรายวชาพื้นฐานและรายวชาเพิ่มเติม รวมกันไม�น�อย
กว�า 12 หน�วยกิต  

คคณะศิลปศาสตร�และวทยาการจัดการ  (วทยาเขตสุราษฎร�ธานี) 
1. หลักสูตรบรหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชาพัฒนาธุรกิจ สาขาวชาการจัดการธุรกิจการท�องเที่ยว หลักสูตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวชาเศรษฐศาสตร�ธุรกิจ และหลักสูตรบัญชบัณฑิต (สองภาษา)  รับนักเรยนชัน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาสายวทยาศาสตร�   สายศิลป�คํานวณ และโครงการโรงเรยนเทคโนโลยีฐาน
วทยาศาสตร�   ต�องศึกษาในกลุ�มสาระการเรยนรู�วทยาศาสตร� โดยต�องเรยนรายวชาพื้นฐานและรายวชาเพิ่มเติม 
รวมกันไม� น�อยกว�า  22 หน�วยกิต หรอต�องศึกษาในกลุ�มสาระการเรยนรู�คณิตศาสตร� โดยต�องเรยนรายวชา
พื้นฐานและรายวชาเพ่ิมเติม รวมกันไม�น�อยกว�า 12 หน�วยกิต  

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชาภาษาอังกฤษการสื ่อสารทางธุรกิจ   และหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชาการจัดการรัฐกิจ  รับนักเรยนมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการศึกษา และ
โครงการโรงเรยนเทคโนโลยีฐานวทยาศาสตร� 
คณะพาณิชยศาสตร�และการจัดการ  (วทยาเขตตรัง) 
 หลักสูตรบรหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร�  สาขาวชาการประกันภัย
และการจัดการความเสี่ยง  และหลักสูตรบัญชบัณฑิต สาขาวชาการบัญช   เป�นผู�ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
การศึกษาขันพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  หรอหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  สาย
วทยาศาสตร� ศิลป�คํานวณ และโครงการโรงเรยนเทคโนโลยีฐานวทยาศาสตร� ต�องศึกษาในกลุ�มสาระการเรยนรู�
วทยาศาสตร� โดยต�องเรยนรายวชาพ้ืนฐานและรายวชาเพ่ิมเติมรวมกันไม�น�อยกว�า 22 หน�วยกิต หรอ ต�องศึกษา
ในกลุ�มสาระการเรยนรู�คณิตศาสตร� โดยต�องเรยนรายวชาพื้นฐานและรายวชาเพิ่มเติม รวมกันไม�น�อยกว�า 12 
หน�วยกิต 

คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร� (วทยาเขตตรัง)  
 หลักสูตรสถาป�ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชาสถาป�ตยกรรม  เป�นผู �ที ่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
การศึกษาขันพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  หรอหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาย
วทยาศาสตร� และโครงการโรงเรยนเทคโนโลยีฐานวทยาศาสตร�  ต�องศึกษาในกลุ�มสาระการเรยนรู�วทยาศาสตร� 
โดยต�องเรยนรายวชาพื้นฐานและรายวชาเพิ่มเติม รวมกันไม�น�อยกว�า  22 หน�วยกิต  และต�องศึกษาในกลุ�ม
สาระการเรยนรู�คณิตศาสตร� โดยต�องเรยนรายวชาพ้ืนฐานและรายวชาเพิ่มเติม รวมกันไม�น�อยกว�า 12 หน�วยกิต 

 

หมายเหตุ       

 1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู�มีสิทธ์สมัคร คุณสมบัติอื่นๆ และคุณสมบัติเฉพาะของประเภทวชาแพทยศาสตร�, 
วศวกรรมศาสตร�, ทันตแพทยศาสตร�, เภสัชศาสตร�, พยาบาลศาสตร�, สัตวแพทยศาสตร�, เทคนิคการแพทย� 
และอุตสาหกรรมเกษตร   ให�เป�นไปตามคุณสมบัติเฉพาะซ่งทุกสถาบันการศึกษาใช�ร�วมกัน ตามข�อกําหนดของ
สมาคมท่ีประชุมอธการบดีแห�งประเทศไทย  

 2.  หากผู�สมัครเข�าศึกษา  มีคุณสมบัติเฉพาะไม�ถูกต�อง ครบถ�วนตามที่มหาวทยาลัยกําหนด และ/หรอ 
สมัครผิดแผนการเรยน จะไม�มีสิทธ์เข�ารับการสอบสัมภาษณ�เพ่ือคัดเลือกเข�าศึกษา  และปรับตกสัมภาษณ�ทันที  
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33. การตรวจร�างกายและเอกซเรย� 
ผู�มีสิทธ์เข�าสอบสัมภาษณ� ทุกสํานักวชา/สาขาวชาของมหาวทยาลัยสงขลานครนทร�ให�  

ตรวจร�างกายและเอกซเรย�ด�วยตนเองจากโรงพยาบาลประจําจังหวัด/ประจําอําเภอ หรอโรงพยาบาลศูนย� 
โรงพยาบาลที่อยู�ในสังกัดของมหาวทยาลัยทุกแห�งของรัฐ  หรอโรงพยาบาลเอกชนที่สามารถทําการ  x-ray ได�   
(Download ใบรายงานตรวจสุขภาพร�างกายได�จากเว็บไซต�ของงานรับนักศึกษา มหาวทยาลัยสงขลานครนทร�               
( http://www.entrance.psu.ac.th) แล�วนําผลการตรวจไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ� 

ยกเว�นผู�ที่สอบได�คณะแพทยศาสตร� และคณะทันตแพทยศาสตร�  ให�ไปตรวจร�างกายท่ีโรงพยาบาล 
สงขลานครนทร�เพียงแห�งเดียว ตามวันที่กําหนดไว�ในปฏิทินการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ เท�านัน  
 

ศึกษาข�อมูลเพิม่เตมิได�ทีเ่วบ็ไซต�ของมหาวทยาลัยสงขลานครนทร� 
http://www.psu.ac.th หรอ http://www.entrance.psu.ac.th 
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หมายเหตุ      1. เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํ
                      2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชว้ิชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  01090910101 90 3 วิศวกรรมศาสตร์ 25 25

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิงแวดลอ้ม  01090910105 2 3 วิศวกรรมศาสตร์ 25 25

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่  01090910108 5 3 วิศวกรรมศาสตร์ 25 25

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ โครงการ  01090910109 5 3 วิศวกรรมศาสตร์ 25 25

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 01090910110 3 3 วิศวกรรมศาสตร์ 25 25

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์     01090910200 400 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบาํบดั  01090910302 27 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สห
เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์

พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค  01090910303 15 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สห

เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์

พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์    01090910401 48 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สห

เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์

พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 01090910501 12 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 

เศรษฐศาสตร์
25

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการตลาด 01090910502 12 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 

เศรษฐศาสตร์

(เอกสารประชาสัมพันธ์วนัที 19 เมษายน  2562)

ติดตามรายละเอยีดการรับสมคัรได้ทางเวบ็ไซต์ของสมาคมอธิการบดแีห่งประเทศไทย  (http://mytcas.com)

O-NET PAT

เกณฑข์นัตาํ (%)  

ตารางการคดัเลอืกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ Admissions (TCAS รอบที 4 ) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562

คณะทีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรทีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จาํนวน
รับ
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หมายเหตุ      1. เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํ
                      2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชว้ิชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์นัตาํ (%)  

คณะทีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรทีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จาํนวน
รับ

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน 01090910503 12 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 

เศรษฐศาสตร์
20 20

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 01090910504 12 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 

เศรษฐศาสตร์
20 20

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) 01090910505 20 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 

เศรษฐศาสตร์
35 20

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบญัฑิต 01090910506 24 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 

เศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 01090910507 12 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 

เศรษฐศาสตร์
20 20

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการประชุมนิทรรศการและการ
ท่องเทียวเพือเป็นรางวลั

01090910508 12 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 

เศรษฐศาสตร์
25

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (พืนฐานวิทยาศาสตร์) 01090910509 8 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานวิทยาศาสตร์

20

คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                           

(พืนฐานศิลปศาสตร์  รูปแบบที 1)

01090910510 10 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

20

คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     01090910601 200 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสตัวศาสตร์     01090910602 45 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ
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หมายเหตุ      1. เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํ
                      2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชว้ิชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์นัตาํ (%)  

คณะทีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรทีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จาํนวน
รับ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวาริชศาสตร์    01090910603 45 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ 01090910701 35 1.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - เภสชัศาสตร์ 25 25 25 25 25 25 25

คณะเภสชัศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม 01090910702 20 1.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - เภสชัศาสตร์ 25 25 25 25 25 25 25

คณะทนัตแพทยศาสตร์ สาขาทนัตแพทยศาสตร์  01090910801 5 1.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - ทนัตแพทยศาสตร์ 25 25 25 25 25 25 25 25

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร   01090910901 30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีวสัดุและบรรจุภณัฑ ์   01090910902 20 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจดัการอุตสาหกรรม
อาหาร

01090910903 20 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยกุต ์   01090911001 16 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

35 30

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ  01090911002 14 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

35 30

 TCAS62  4 270/742



หมายเหตุ      1. เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํ
                      2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชว้ิชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์นัตาํ (%)  

คณะทีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรทีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จาํนวน
รับ

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน  01090911003 14 9.2.2 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 2

35 30

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาชุมชนศึกษา 01090911004 16 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

30 25

คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์  ภาคปกติ                          

(พืนฐานวิทยาศาสตร์)

01090911101 5 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานวิทยาศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์  ภาคสมทบ                       

(พืนฐานวิทยาศาสตร์)

01090911102 20 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานวิทยาศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์  ภาคปกติ                           

(พืนฐานศิลปศาสตร์  รูปแบบที 1)

01090911103 5 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

 TCAS62  4 271/742



หมายเหตุ      1. เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํ
                      2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชว้ิชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์นัตาํ (%)  

คณะทีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรทีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จาํนวน
รับ

คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคสมทบ                        

(พืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที 1 )

01090911104 20 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 01090911201 25 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศ์าสตร์ การบญัชี 

เศรษฐศาสตร์
20 20

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 01090911202 60 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศ์าสตร์ การบญัชี 

เศรษฐศาสตร์
20 20

คณะการแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย 01090911301 80 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สห
เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์

พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

25 30 20 30

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 01090911401 25 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สห
เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์

พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

20 20 25 25 25 20 25

วิทยาลยันานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาดิจิทลัมีเดีย (หลกัสูตรนานาชาติ)     01090911501 20 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยี
สารสนเทศ

25

วิทยาลยันานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาดิจิทลัมีเดีย (หลกัสูตรนานาชาติ)    01090911502 20 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานวิทยาศาสตร์

25

คณะสตัวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์  01090911601 6 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สห
เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์

พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

30 30 30 30 30

 TCAS62  4 272/742



หมายเหตุ      1. เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํ
                      2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชว้ิชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์นัตาํ (%)  

คณะทีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรทีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จาํนวน
รับ

โครงการจดัตงัวิทยาลยันานาชาติยางพารา        
ไทย - จีน

สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง          

(หลกัสูตรนานาชาติ)

01090911701 30 3 วิศวกรรมศาสตร์ 25 25

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 01090920101 6 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบที 1

30 15 20 20 20 30

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวัไป 01090920102 5 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบที 1

30 20 20 30 20 30

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 01090920103 5 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบที 1

30 20 20 30 20 30

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 01090920104 5 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบที 1

30 20 20 30 20 30

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 01090920105 5 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบที 1

30 15 20 20 20 30

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินทาง
การศึกษา

01090920106 12 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบที 1

30 15 20 20 20 30

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 01090920107 2 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบที 1

30 15 15 15 20 30

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา 01090920108 9 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบที 1

30 15 20 20 20 30

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือสารการศึกษา 01090920109 7 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบที 1

30 15 15 15 20 30

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา 01090920110 6 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบที 1

30 15 15 15 20 30

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา 01090920111 5 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบที 1

30 15 15 15 20 30

 TCAS62  4 273/742



หมายเหตุ      1. เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํ
                      2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชว้ิชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์นัตาํ (%)  

คณะทีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรทีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จาํนวน
รับ

คณะศึกษาศาสตร์ แขงวิชาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว  (ครู 4 ปี) 01090920112 20 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบที 1

30 20 25 25 20 30

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 01090920113 10 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบที 1

40 15 15 15 20 30

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ 01090920114 10 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบที 1

30 30 15 15 20 30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยียาง    01090920201 25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   (เทคโนโลยีผลิตพืช) 01090920202 25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  (เทคโนโลยีผลิตสตัว)์ 01090920203 25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต ์   01090920204 25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี - ชีววิทยา    01090920205 25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

30 15 20

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 01090920206 25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

30 15 20

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม   01090920207 25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์   01090920208 25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกาํหนดอาหาร 01090920209 25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

30 15 20

 TCAS62  4 274/742



หมายเหตุ      1. เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํ
                      2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชว้ิชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์นัตาํ (%)  

คณะทีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรทีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จาํนวน
รับ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง   01090920210 25 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 01090920301 30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ                                       

(พืนฐานวิทย-์คณิต หรือ ศิลป์-คณิต)

01090920302 40 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 

เศรษฐศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศ                                   

 (พืนฐานวิทย-์คณิต หรือศิลป์-คณิต)

01090920303 20 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ 01090920304 20 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

20 20

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา               
(แขนงวิชาสงัคมวิทยา)

01090920305 15 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

20

 TCAS62  4 275/742



หมายเหตุ      1. เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํ
                      2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชว้ิชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์นัตาํ (%)  

คณะทีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรทีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จาํนวน
รับ

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา                         
 (แขนงวิชามานุษยวิทยา)

01090920306 15 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

20

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาพฒันาสงัคม 01090920307 15 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

30

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย 01090920308 25 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

30

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 01090920309 5 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

30 30 25

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี 01090920310 10 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

30 30 25

 TCAS62  4 276/742



หมายเหตุ      1. เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํ
                      2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชว้ิชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์นัตาํ (%)  

คณะทีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรทีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จาํนวน
รับ

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษามลายู 01090920311 15 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชามลายศูึกษา 01090920312 15 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญีปุ่ น 01090920313 15 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

30 30 25 25

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ      

(แขนงวิชาภาษาอาหรับ)

01090920314 10 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

25 25

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ            

(แขนงวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ)

01090920315 10 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 

เศรษฐศาสตร์
25 25

 TCAS62  4 277/742



หมายเหตุ      1. เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํ
                      2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชว้ิชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์นัตาํ (%)  

คณะทีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรทีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จาํนวน
รับ

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษายโุรป   (แขนงวิชาภาษาฝรังเศส) 01090920316 15 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ 01090920317 20 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

30 30 25

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษายโุรป (แขนงวิชาภาษาเยอรมนั) 01090920318 15 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์                                       

(พืนฐานวิทย-์คณิต หรือศิลป์-คณิต)

01090920319 20 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 

เศรษฐศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐกิจอาเชียน                  

 (พืนฐานวิทย-์คณิต หรือ  ศิลป์-คณิต)

01090920320 50 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 

เศรษฐศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 01090920321 20 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

20 20
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หมายเหตุ      1. เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํ
                      2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชว้ิชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์นัตาํ (%)  

คณะทีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรทีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จาํนวน
รับ

วิทยาลยัอิสลามศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม         

 (เลือกสอบคณิตศาสตร์)

01090920401 60 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 

เศรษฐศาสตร์
วิทยาลยัอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา  (เลือกสอบภาษาอาหรับ) 01090920402 40 9.2.2 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 2

วิทยาลยัอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)       

(เลือกสอบภาษาอาหรับ)

01090920403 40 9.2.2 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 2

วิทยาลยัอิสลามศึกษา สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 01090920404 15 7.1 ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา - 
รูปแบบที 1

วิทยาลยัอิสลามศึกษา สาขาวิชากฎหมายอิสลาม  (เลือกสอบภาษาอาหรับ) 01090920405 40 9.2.2 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 2
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หมายเหตุ      1. เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํ
                      2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชว้ิชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์นัตาํ (%)  

คณะทีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรทีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จาํนวน
รับ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทศันศิลป์  01090920501 15 8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยกุต ์ดุริ
ยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบพสัตรา
ภรณ์ ศิลปะการออกแบบหตัถอุตสาหกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบประยกุตศ์ิลป์  01090920502 15 8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยกุต ์ดุริ
ยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบพสัตรา
ภรณ์ ศิลปะการออกแบบหตัถอุตสาหกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบแฟชนัและเครืองแต่งกาย 01090920503 15 8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยกุต ์ดุริ
ยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบพสัตรา
ภรณ์ ศิลปะการออกแบบหตัถอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการสือสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์  (เลือกสอบคณิตศาสตร์) 01090920601 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาการสือสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (เลือกสอบภาษาฝรังเศษ) 01090920602

คณะวิทยาการสือสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์  (เลือกสอบภาษาเยอรมนั) 01090920603

คณะวิทยาการสือสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์   (เลือกสอบภาษาญีปุ่ น) 01090920604

คณะวิทยาการสือสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์  (เลือกสอบภาษาจีน) 01090920605

คณะวิทยาการสือสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์  (เลือกสอบภาษาอาหรับ) 01090920606

คณะวิทยาการสือสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์  (เลือกสอบภาษาบาลี) 01090920607

คณะวิทยาการสือสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (เลือกสอบภาษาเกาหลี) 01090920608

80

9.2.2 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 2
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หมายเหตุ      1. เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํ
                      2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชว้ิชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์นัตาํ (%)  

คณะทีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรทีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จาํนวน
รับ

คณะวิทยาการสือสาร สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรคส์ือ   

    (เลือกสอบคณิตศาสตร์)

01090920609 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาการสือสาร สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรคส์ือ   

   (เลือกสอบภาษาฝรังเศษ)

01090920610

คณะวิทยาการสือสาร สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรคส์ือ  

(เลือกสอบภาษาเยอรมนั)

01090920611

คณะวิทยาการสือสาร สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรคส์ือ   

(เลือกสอบภาษาญีปุ่ น)

01090920612

คณะวิทยาการสือสาร สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรคส์ือ   

 (เลือกสอบภาษาจีน)

01090920613

คณะวิทยาการสือสาร สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรคส์ือ   

 (เลือกสอบภาษาอาหรับ)

01090920614

คณะวิทยาการสือสาร สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรคส์ือ   

 (เลือกสอบภาษาบาลี)

01090920615

คณะวิทยาการสือสาร สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรคส์ือ   

(เลือกสอบภาษาเกาหลี)

01090920616

คณะวิทยาการสือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือ
การจดัการ  เนน้วิทยาศาสตร์

01090920617 30 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยี
สารสนเทศ

9.2.2 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 2
30
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หมายเหตุ      1. เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํ
                      2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชว้ิชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์นัตาํ (%)  

คณะทีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรทีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จาํนวน
รับ

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง (พืนฐานวิทยาศาสตร์) 01090920701 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานวิทยาศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง (พืนฐานศิลปศาสตร์ ) 01090920702 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบภาษาฝรังเศส 01090920703

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบภาษาเยอรมนั 01090920704

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง  เลือกสอบภาษาญีปุ่ น 01090920705

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบภาษาจีน 01090920706

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบภาษาอาหรับ 01090920707

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง  เลือกสอบภาษาบาลี 01090920708

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง   เลือกสอบภาษาเกาหลี 01090920709

9.2.2 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 2

80

 TCAS62  4 282/742



หมายเหตุ      1. เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํ
                      2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชว้ิชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์นัตาํ (%)  

คณะทีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรทีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จาํนวน
รับ

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิน (พืนฐานวิทยาศาสตร์) 01090920710 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานวิทยาศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิน  (พืนฐานศิลปศาสตร์ ) 01090920711 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์  สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิน  เลือกสอบภาษา
ฝรังเศส

01090920712

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิน  เลือกสอบ
ภาษาเยอรมนั

01090920713

คณะรัฐศาสตร์  สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิน  เลือกสอบภาษาญีปุ่ น 01090920714

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิน  เลือกสอบภาษาจีน 01090920715

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิน  เลือกสอบภาษาอาหรับ 01090920716

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิน  เลือกสอบภาษาบาลี 01090920717

คณะรัฐศาสตร์  สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิน  เลือกสอบภาษาเกาหลี 01090920718

9.2.2 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 2

50

 TCAS62  4 283/742



หมายเหตุ      1. เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํ
                      2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชว้ิชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์นัตาํ (%)  

คณะทีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรทีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จาํนวน
รับ

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ             

(พืนฐานวิทยาศาสตร์)

01090920719 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานวิทยาศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ         

(พืนฐานศิลปศาสตร์ )

01090920720 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ               

เลือกสอบภาษาฝรังเศส
01090920721

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ                    

เลือกสอบภาษาเยอรมนั
01090920722

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ                     

เลือกสอบภาษาญีปุ่ น
01090920723

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ                  

เลือกสอบภาษาจีน
01090920724

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ                   

เลือกสอบภาษาอาหรับ
01090920725

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ                      

  เลือกสอบภาษาบาลี
01090920726

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ                      

เลือกสอบภาษาเกาหลี
01090920727

9.2.2 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 2

50

 TCAS62  4 284/742



หมายเหตุ      1. เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํ
                      2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชว้ิชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์นัตาํ (%)  

คณะทีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรทีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จาํนวน
รับ

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  (พืนฐานวิทยาศาสตร์) 01090920728 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานวิทยาศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ (พืนฐานศิลปศาสตร์ ) 01090920729 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  เลือกสอบภาษาฝรังเศส 01090920730

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  เลือกสอบภาษาเยอรมนั 01090920731

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  เลือกสอบภาษาญีปุ่ น 01090920732

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  เลือกสอบภาษาจีน 01090920733

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  เลือกสอบภาษาอาหรับ 01090920734

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  เลือกสอบภาษาบาลี 01090920735

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  เลือกสอบภาษาเกาหลี 01090920736

คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 01090920801 20 1.1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ - สตัวแพทยศาสตร์ สห
เวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์

พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะการบริการและการท่องเทียว สาขาวิชาการจดัการการท่องเทียว                  

(หลกัสูตรนานาชาติ)

01090930101 30 6.2.1 การท่องเทียวและโรงแรม รูปแบบที 1

คณะการบริการและการท่องเทียว สาขาวิชาการจดัการการบริการ  (หลกัสูตรนานาชาติ) 01090930102 30 6.2.1 การท่องเทียวและโรงแรม รูปแบบที 1

9.2.2 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 2

50

 TCAS62  4 285/742



หมายเหตุ      1. เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํ
                      2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชว้ิชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์นัตาํ (%)  

คณะทีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรทีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จาํนวน
รับ

คณะการบริการและการท่องเทียว สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมการบริการ                   

(หลกัสูตรนานาชาติ)

01090930103 15 6.2.1 การท่องเทียวและโรงแรม รูปแบบที 1

คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ - จีน    (หลกัสูตรนานาชาติ) 01090930201 50 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ - จีน    (หลกัสูตรนานาชาติ)      

(เลือกสอบภาษาจีน)

01090930202 50 9.2.2 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 2

คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาจีนศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) 01090930203 30 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาจีนศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)                    

(เลือกสอบภาษาจีน)

01090930204 30 9.2.2 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 2
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หมายเหตุ      1. เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํ
                      2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชว้ิชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์นัตาํ (%)  

คณะทีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรทีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จาํนวน
รับ

คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาไทยศึกษา   (หลกัสูตรนานาชาติ) 01090930205 30 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

คณะวิเทศศึกษา สาขาวิชาวิเทศศึกษา   (หลกัสูตรนานาชาติ) 01090930206 30 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

คณะเทคโนโลยีและสิงแวดลอ้ม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิงแวดลอ้ม 01090930301 30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเทคโนโลยีและสิงแวดลอ้ม สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจดัการสิงแวดลอ้ม 01090930302 30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเทคโนโลยีและสิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจดัการชายฝัง 01090930303 30 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) 01090930501 80 3 วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์   01090930502 80 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยี

สารสนเทศ
วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั (หลกัสูตรนานาชาติ) 01090930503 80 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 

เศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   01090940101 120 5 เกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม   01090940102 120 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์

 ทรัพยากรธรรมชาติ
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หมายเหตุ      1. เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํ
                      2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชว้ิชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์นัตาํ (%)  

คณะทีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรทีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จาํนวน
รับ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ   01090940103 80 2.2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา   01090940104 120 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เคมีเพืออุตสาหกรรม  01090940105 80 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอาหาร  01090940106 120 5 เกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจดัการงานวิศวกรรม   01090940107 60 3 วิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั   01090940108 60 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์

 ทรัพยากรธรรมชาติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สิงแวดลอ้มเพือความยงัยืน   01090940109 120 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์

 ทรัพยากรธรรมชาติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระบบสารสนเทศ  01090940110 120 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 

เศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทรัพยากรประมง   01090940111 60 2.1 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ - วิทยาศาสตร์

 ทรัพยากรธรรมชาติ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   01090940201 150 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 

เศรษฐศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาพฒันาธุรกิจ   01090940202 150 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 

เศรษฐศาสตร์
20

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพือการสือสารทางธุรกิจ 01090940203 100 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานวิทยาศาสตร์
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หมายเหตุ      1. เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํ
                      2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชว้ิชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์นัตาํ (%)  

คณะทีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรทีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จาํนวน
รับ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพือการสือสารทางธุรกิจ 01090940204 100 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ   01090940206 90 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ   01090940207 90 9.2.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 1

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการท่องเทียว  01090940208 140 6.2.1 การท่องเทียวและโรงแรม รูปแบบที 1

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรสองภาษา) 01090940209 60 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 

เศรษฐศาสตร์
15 10

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการประกนัภยัและการจดัการความเสียง       

เนน้วิทยาศาสตร์ และศิลป์คาํนวณ
01090950101 30 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 

เศรษฐศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์      

เนน้วิทยาศาสตร์ และศิลป์คาํนวณ
01090950102 60 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 

เศรษฐศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี                                                     

เนน้วิทยาศาสตร์ และศิลป์คาํนวณ
01090950103 80 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 

เศรษฐศาสตร์
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หมายเหตุ      1. เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํ
                      2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชว้ิชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์นัตาํ (%)  

คณะทีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรทีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จาํนวน
รับ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการตลาด   01090950104 80 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 

เศรษฐศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการการท่องเทียว    01090950105 6.2.1 การท่องเทียวและโรงแรม รูปแบบที 1

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการการท่องเทียว                          

เลือกสอบภาษาฝรังเศส
01090950106

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการการท่องเทียว                          

เลือกสอบภาษาเยอรมนั
01090950107

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการการท่องเทียว                          

เลือกสอบสอบภาษาญีปุ่ น
01090950108

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการการท่องเทียว                          

เลือกสอบสอบภาษาจีน
01090950109

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการการท่องเทียว                          01090950110

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการการท่องเทียว                          

เลือกสอบสอบภาษาบาลี
01090950111

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการการท่องเทียว                          

ื ี
01090950112

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ 01090950113 80 6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบญัชี 

เศรษฐศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาการจดัการรัฐกิจ    01090950114 60 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานวิทยาศาสตร์

6.2.2 การท่องเทียวและโรงแรม รูปแบบที 2
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หมายเหตุ      1. เครืองหมาย    ปรากฎในช่องวิชาใดๆ หมายถึง ใชร้ายวิชานนัๆ ในการคดัเลือก แต่ไม่ไดก้าํหนดเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํ
                      2.  ตวัเลข ทีปรากฎในช่องวิชาใด ๆ หมายถึง ใชว้ิชานนั ๆ ในการคดัเลือก และจะตอ้งไดค้ะแนนผ่านเกณฑร์้อยละ (%) ขนัตาํตามตวัเลขทีปรากฎดว้ย

 

องคป์ระกอบของกลุ่มสาขา  (1-10) GAT

 01 02 03 04 05 85 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

O-NET PAT

เกณฑข์นัตาํ (%)  

คณะทีเปิด สาขาวิชา/หลกัสูตรทีเปิด รหสัคณะ/สาขา
จาํนวน
รับ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ  เลือกสอบคณิตศาสตร์ 01090950115 9.1 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์, 

วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานวิทยาศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ เลือกสอบภาษาฝรังเศส 01090950116

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ เลือกสอบภาษาเยอรมนั 01090950117

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ เลือกสอบภาษาญีปุ่ น 01090950118

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ เลือกสอบภาษาจีน 01090950119

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ เลือกสอบภาษาอาหรับ 01090950120

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ เลือกสอบภาษาเกาหลี 01090950121

คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจดัการ 01090950122 20 8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยกุต ์ดุริ
ยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบพสัตรา
ภรณ์ ศิลปะการออกแบบหตัถอุตสาหกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม    เนน้วิทยาศาสตร์ 01090950201 30 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์

9.2.2 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 วารสารศาสตร์, อกัษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สงัคมวิทยา, 
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ - พืนฐานศิลปศาสตร์ 

รูปแบบที 2
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