
 
 

(ส ำเนำ) 
 
 
                                     

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  โครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

   

ด้วย คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี มีควำมประสงค์
จะรับสมัครนักเรียนเพ่ือรับทุนกำรศึกษำเข้ำศึกษำต่อในคณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตปัตตำนี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ทั้งนี้ เพ่ือสร้ำงควำมหลำกหลำยให้เกิดขึ้นในมหำวิทยำลัย และให้
นักศึกษำได้เปิดวิสัยทัศน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
โดยรับสมัครนักเรียนจำกทั่วประเทศ จ ำนวน 8 ทุน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร สาขาวิชาที่เปิดรับและจ านวนรับ 

สาขาวิชา รับ คุณสมบัติ 
ทัศนศิลป์ 4 ทุน 1. เป็นผู้มสีัญชำติไทยและก ำลังศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

วิทยำลัยช่ำงศิลป์ และสถำบันอำชีวศึกษำหรือเทียบเท่ำ 
2. มีผลกำรเรียน GPAX รวม 5 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือโรคส ำคัญท่ีจะเป็นอุปสรรค
ต่อกำรศึกษำและอำชีพ 
4. เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติดี และมีเจตคติท่ีดีต่อศำสตร์ทำงด้ำน
ศิลปกรรม 

ศิลปะประยุกต์ 4 ทุน 

ออกแบบแฟชั่นและ
เครื่องแต่งกำย 

5 ทุน อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจะประกำศให้ทรำบต่อไป 
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 2. เอกสารการสมัคร 
   2.1 ใบสมัครที่กรอกข้อควำมครบถ้วนสมบูรณ์ 
   2.2 ระเบียนผลกำรเรียนของชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6 ภำคเรียนที่ 1 
(รวม 5 ภำคเรียน) โดยมีหัวหน้ำสถำนศึกษำหรือนำยทะเบียนลงนำมรับรอง และประทับตรำของโรงเรียนเป็นส ำคัญ 
   2.3 ส ำเนำบัตรประชำชน 
   2.4 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
   2.5 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว 3 รูป (ถ่ำยครั้งเดียวกัน  
ไม่เกิน 6 เดือน) 
  2.6 แบบฟอร์มกำรตรวจสุขภำพของมหำวิทยำลัย (Download ได้ที่ 
http://entrance.psu.ac.th/home.php หัวข้อ “แบบฟอร์มต่ำงๆ”) ไปขอรับกำรตรวจสุขภำพจำก 
โรงพยำบำลของรัฐ 
 
 3. วิธีการสมัครและอัตราค่าสมัคร 
  ผู้สมัครต้องตรวจคุณสมบัติของตนเอง (ตำมข้อ 1) หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำผู้สมัคร               
ขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือ หลักฐำนประกอบกำรสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำศึกษำ แม้ว่ำจะผ่ำน
กำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยแล้วก็จะถูกถอนสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
   3.1 ผู้สมัครยื่นใบสมัคร และหลักฐำนประกอบกำรสมัครต่ำงๆ ด้วยตนเองท่ี งำนวิชำกำร 
ฝ่ำยสนับสนุนวิชำกำร คณะศิลปกรรมศำสตร์ หรือ จัดส่งใบสมัครและหลักฐำนประกอบกำรสมัครต่ำงๆ ส่งทำง
ไปรษณีย์ พร้อมแนบธนำณัติค่ำสมัคร สั่งจ่ำยไปรษณีย์รูสะมิแล รหัสไปรษณีย์ 94001 (หำกไม่แนบธนำณัติจะ
ไม่ได้พิจำรณำใบสมัคร) จ่ำหน้ำซองส่งไปที่ 
    งำนวิชำกำร ฝ่ำยสนับสนุนวิชำกำร  
    คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี 
    181 หมู่ที่ 6 ต ำบลรูสะมิแล อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 94000 
    หมายเหตุ คณะฯ จะถือเอำวันประทับตรำไปรษณีย์ต้นทำงเป็นส ำคัญ หำกพ้นก ำหนด 
ดังกล่ำว คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจำรณำใบสมัคร   
  3.2 อัตรำค่ำสมัครคนละ 200 บำท 
  
 4. วิธีพิจารณาการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 
  4.1 คณะศิลปกรรมศำสตร์จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในเบื้องต้น หำกผู้ใด                 
มีคุณสมบัติไม่ตรงตำมที่คณะฯ ก ำหนด จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำในขั้นตอนต่อไป 
  4.2 ทดสอบควำมพร้อมทำงกำรศึกษำ โดยคณะฯ ด ำเนินกำรจัดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนศิลปกรรมทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ (100 คะแนน) 
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   เกณฑ์ผ่ำนกำรคัดเลือก 
    ภำคทฤษฎี คะแนนเต็ม 50 คะแนน เกณฑ์ผ่ำน 25 คะแนน 
          ภำคปฎิบัติ คะแนนเต็ม 50 คะแนน เกณฑ์ผ่ำน 25 คะแนน   
  4.3 ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ 

  หมายเหตุ  กำรพิจำรณำตัดสินผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด                    
ไม่สำมำรถอุทรณ์ได้  และผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกต้องศึกษำให้ครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต 
โดยไม่สำมำรถโอนย้ำยคณะได้   
 
  5. ปฏิทินและรายเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือก  
รายละเอียดกิจกรรม วันและเวลา หมายเหตุ 
9.1 ก ำหนดวันรับสมัคร 
 

1.  ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง   
 1 - 28 กุมภำพันธ์ 2560 
 (ในวันและเวลำรำชกำร) 
2.  ส่งทางไปรษณีย ์
 1 – 24 กุมภำพันธ์ 2560 
 (ดูจำกวันประทับตรำไปรษณีย์) 

งำนวิชำกำร คณะศิลปกรรมศำสตร์  
อำคำร 18 ชั้น 1 
0 7331 3126,  
0 7331 3928-50 ต่อ 1717   

9.2  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 9 มีนำคม 2560 ประกำศรำยชือ่ที่บอร์ดประชำสัมพันธ ์ 
คณะศิลปกรรมศำสตร์    
www.pn.psu.ac.th  และ 
 http://www.pn.psu.ac.th/fine-arts 

9.3  สอบคัดเลือกวิชำเฉพำะ และสอบสัมภำษณ์ 
      9.3.1  สาขาวิชาทัศนศิลป ์
      - สอบทฤษฎี (09.00 - 10.00 น.) 
      สอบควำมรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับทัศนศิลป์ เช่น ควำมรู้ / 
ทัศนคติต่องำนด้ำนทัศนศิลป์ (อัตนัย 2 ข้อ 50 คะแนน) 
      - สอบปฏบิัต ิ(10.00 - 13.00 น.) 
      สอบทักษะงำนวำดเส้นจำกหุ่นนิ่ง 1 ข้อ                 
(50 คะแนน) ให้เตรยีมดินสอด ำ EE มำเอง     
     - สอบสัมภาษณ์ (14.00-16.30 น.)   
     9.3.2  สาขาวชิาศิลปะประยุกต ์
     - สอบทฤษฎ ี(09.00 - 10.00 น.) 
     สอบควำมรู้ทั่วไปเกีย่วกับศิลปะประยุกต์ (อัตนัย 2 
ข้อ 50 คะแนน) 
     - สอบปฏิบตัิ (10.00 - 13.00 น.) 
     สอบทกัษะดำ้นประยกุต์ศิลป์ 1 ขอ้ (50 คะแนน)  
ให้เตรียมกระดำนสเก็ต ดินสอด ำ EE  มำเอง     
    - สอบสัมภาษณ ์(14.00 - 16.30 น.)  

15 มีนำคม 2560 คณะศิลปกรรมศำสตร์ 

9.4  ประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก 24 มีนำคม 2560  
9.5 รำยงำนตัวขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษำ ตำมก ำหนดกำรของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  ดูได้ที่ www.pn.psu.ac.th   
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 6.  การยืนยันขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษา 
      ให้ผู้ได้รับกำรคัดเลือก ยื่นหนังสือแสดงควำมจ ำนง “ยืนยันขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษา” โดยใช้
แบบฟอร์มตำมที่ก ำหนด (Download ได้ที่ http://finearts.pn.psu.ac.th/ หัวข้อ “แบบฟอร์มยืนยันขอใช้
สิทธิ์เข้ำศึกษำ”) ภำยในวันที่ 19 เมษำยน 2560 ผู้ไม่ส่ง “ใบยืนยันสิทธิ์” หรือส่งหลังวันที่ก ำหนด (ดูวันที่
ประทับตรำไปรษณีย์) คณะฯ จะถือว่ำผู้นั้นประสงค์จะสละสิทธิ์ จ่ำหน้ำซองส่งไปที่ 
   งำนวิชำกำร ฝ่ำยสนับสนุนวิชำกำร  
   คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี 
  181 หมู่ที่ 6 ต ำบลรูสะมิแล อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 94000 
  หมายเหตุ ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำในคณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตปัตตำนี ภำยใต้โครงกำรนี้  จะไม่มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกทั้งกระบวนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ
มหำวิทยำลัยในระบบ Admission และกำรคัดเลือกในรูปแบบอื่นๆ ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
 
 7.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
        ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่  28 เมษำยน 2560  ทีบ่อร์ดประชำสัมพันธ์  
คณะศิลปกรรมศำสตร์,  http://finearts.pn.psu.ac.th/  และ www.pn.psu.ac.th 
 
  8. การอุดหนุนทุนการศึกษา 
   จัดสรรทุนอุดหนุนกำรศึกษำ ทุนละ 80,000 บำท ต่อปีกำรศึกษำ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ 
   8.1 ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ  
   8.2 ค่ำหอพัก (กรณีนักศึกษำเข้ำหอพักของมหำวิทยำลัย อัตรำตำมประกำศ) 
   8.3 ส่วนที่เหลือจำกข้อ 8.1 และ 8.2 (ถ้ำมี) เป็นค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวรำยเดือน จ ำนวน 10 
เดือน ทั้งนี้ ค่ำจ่ำยรำยเดือนแต่ละบุคคลจะได้รับไม่เท่ำกันขึ้นอยู่กับค่ำหอพัก 

  8.4 ระยะเวลำสนับสนุนทุนกำรศึกษำ ตำมเวลำที่หลักสูตรก ำหนด ทั้งนี้ในกรณี                  
ลำพักกำรศึกษำให้นับรวมระยะเวลำที่ลำพักกำรศึกษำและไม่ได้รับทุนระหว่ำงลำพักกำรศึกษำ   
 
  9. เงื่อนไขการรับทุน 
   9.1 ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่ำ ไม่มีข้อผูกพันในกำรชดใช้ทุน 
   9.2 ผู้ได้รับทุนจะต้องรักษำระดับผลกำรเรียนคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 ตลอดจนจบ
กำรศึกษำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร หำกภำคกำรศึกษำใดมีผลกำรเรียนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 2.00 จะ
หมดสิทธิ์รับทุนในภำคกำรศึกษำนั้นๆ แต่หำกภำคกำรศึกษำถั 
ดไปมผีลกำรเรียนเฉลี่ยไมต่่ ำกว่ำ 2.00 ก็จะสำมำรถได้รับทุนกำรศึกษำต่อไป 
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  9.3 ผู้ได้รับทุนสำมำรถย้ำยสำขำวิชำได้เฉพำะภำยในคณะศิลปกรรมศำสตร์เท่ำนั้น หำก
ย้ำยไปศึกษำต่ำงคณะ ต่ำงวิทยำเขตหรือต่ำงสถำบันจะหมดสิทธิ์รับทุนและในกรณีท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ำย
สำขำวิชำจะไม่สำมำรถขยำยระยะเวลำที่ได้รับทุน 
 
 
 

 ประกำศ ณ วันที่  27  มกรำคม  พ.ศ. 2560 
 

 
                             (ลงชือ่)              พัชรียำ  ไชยลังกำ 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พัชรียำ  ไชยลังกำ) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำเขตปัตตำนี  ปฏิบัติกำรแทน 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 
 
 
 
 
 
        ส ำเนำถูกต้อง 

     นวรัตน์  ธรรมทัศน์ 
(นำงสำวนวรัตน์  ธรรมทัศน์)       ปัทมำ     ร่ำง/พิมพ์ 
   นักวิชำกำรอุดมศึกษำ        นวรัตน์   ตรวจทำน 



ใบสมัครโครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจ าปีการศึกษา 2560 

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

1. รายละเอียดผู้สมัคร 
 ข้าพเจ้า   นาย   นางสาว...........................................................นามสกุล.................................................................... 

 เลขบัตรประจ าตวัประชาชน            
 ชื่อ-สกุล บิดา.........................................................................................................................อาชีพ......................................... 
      ชื่อ-สกุล มารดา.....................................................................................................................อาชีพ.........................................  
 ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น.............................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 โทรศัพท์บา้น.............................โทรศัพท์มือถือ..................................E-mail Address.......................................................... 
2.  ข้อมูลการศึกษา 
  ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6      ก าลังศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้ปทีี ่3 หรือเทียบเท่าอ่ืน ๆ 

โรงเรียน........................................................................อ าเภอ.........................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย์.......................................ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา  (GPAX) ...................................................... 

3. รายละเอียดการสมัคร 
  สาขาวชิาทัศนศิลป ์  สาขาวชิาศิลปะประยุกต ์
4.  หลักฐานการสมัครที่ส่งมาพร้อมใบสมัคร โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่อง  
  ส าเนาระเบียนผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด 
  ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน 1 ชุด 
   แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพของมหาวิทยาลัย 
   แฟ้มสะสมผลงาน  (ถา้มี) 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไดอ่้านระเบียบการและประกาศการรับสมัคร ซึ่งเข้าใจและพร้อมปฏิบัติตามเป็นอย่างดี รวมถึง
ข้อความที่ปรากฎในใบสมัครเปน็ความจริง และเป็นไปตามความต้องการของข้าพเจ้าทุกประการ 

 
 

ลงชื่อ.............................................................(ผู้สมัคร) 
(...............................................................) 

วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ................... 
 
(ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้) 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 

…………...................…เลขที่ผู้สมัคร 


