(สําเนา)
ประกาศคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
เรื่อง การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โปรแกรมแบบก้าวหน้า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ประจําปีการศึกษา 2563
-----------------------------------------------คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อ
เข้าศึ กษาต่ อในระดับปริญญาตรี โปรแกรมแบบก้าวหน้า หลักสู ตรวิท ยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภู มิ
สารสนเทศสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
1.2 เป็นนักศึกษาโปรแกรมแบบปกติที่จบชั้นปีที่ 2 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 โดยคํานวณจาก
ผลการเรียนในชั้นปีที่ 1-2 ทั้งนี้ จะต้องไม่มีผลการเรียนในรายวิชาใด ๆ เป็นระดับ E หรือ W
1.3 เป็นนักศึกษารหัส 61 ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 และ 1.2
2. เงื่อนไขระหว่างการศึกษา
นัก ศึก ษาโปรแกรมแบบก้ า วหน้ าต้ องมี ผลการเรี ย นไม่ น้อยกว่ า 3.50 ทุก ภาคการศึก ษา อนึ่ ง ในระหว่ า ง
การศึกษาในโปรแกรมแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนน้อยกว่า 3.50 หรือมีผลการ
เรียนในรายวิชาใด ๆ ต่ํากว่าระดับ C จะถือว่านักศึกษาขาดคุณสมบัติในการศึกษาโปรแกรมแบบก้าวหน้าทันที ให้
นักศึกษากลับเข้าเรียนในโปรแกรมแบบปกติ
3. กําหนดการรับสมัคร
กําหนดการ
หมายเหตุ
รายละเอียด
สมัครที่สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและ
ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2563
สามารถดู
สิ่ ง แวดล้ อ ม มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
รายละเอียดได้ที่
วิทยาเขตภูเก็ต
www.te.psu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
3 กรกฎาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
10 กรกฎาคม 2563
ปฐมนิ เ ทศ และชี้ แ จงเงื่ อ นไขการศึ ก ษาใน
แจ้งให้ทราบในภายหลัง
โปรแกรมแบบก้าวหน้า
(เข้าร่วมปฐมนิเทศพร้อมนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา)

4. วิธีการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.te.psu.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครอื่น ๆ
ด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต หรือ
ส่งทางอีเมล์ E-mail: thammarat.sae@phuket.psu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
หมายเหตุ: ก่อนการส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร นักศึกษาต้องนําใบสมัคร ผลการเรียน และสําเนาใบแสดงผล
การเรียน (Transcript) ไปปรึกษาพูดคุยกับผู้จัดการหลักสูตรฯ (ดร.ธนิตา อารีรบ หรือ ดร.รวี รัตนาคม) ก่อน
5. หลักฐานการสมัคร
1.
2.
3.
4.
5.

ใบสมัคร
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ระยะเวลาถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 1 รูป
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ
ผลการเรียน (ดาวน์โหลดจากระบบ SIS) ของชั้นปีที่ 1 และชัน้ ปีที่ 2 รวม 4 ภาคการศึกษา จํานวน 1 ชุด
สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ของชั้นปีที่ 1 และชัน้ ปีที่ 2 รวม 4 ภาคการศึกษา จํานวน 1 ชุด
(ส่งเอกสารในวันปฐมนิเทศ)
6. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จํานวน 1 ชุด
6. วิธีการคัดเลือกเข้าศึกษา
สาขาวิชาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้เป็นไปตามประกาศ และพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา
ประกาศ ณ วันที่

29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ) วีระพงค์ เกิดสิน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน)
คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เลขที่........

ใบสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
โปรแกรมแบบก้าวหน้า (Honors Program)
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ประจําปีการศึกษา 2563
…………………………………..…………
1.

ประวัติส่วนตัว
1.1
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว.............................................................................………….…
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่) MR./MS. ...............................................................................
เลขประจําตัวประชาชน
รหัสนักศึกษา……………………………………………………………………………

2.

1.2

เกิดวันที่................ เดือน..................................................พ.ศ. ............... อายุ..........ปี
สัญชาติ................. เชื้อชาติ....................ศาสนา..............................

1.3

ภูมิลําเนาที่เกิด ตําบล/แขวง…………….……อําเภอ/เขต…………………….จังหวัด...................................

1.4

ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่...............ซอย..........................ถนน............................……......
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด……….……………..………….
รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์............................เจ้าของบ้านเกี่ยวข้องเป็น..…………………

1.5

บิดาชื่อ...................................................................นามสกุล.................................………………………...
( ) มีชีวิตอยู่ อายุ....................ปี
( ) ถึงแก่กรรม
สัญชาติ..................เชื้อชาติ....................ศาสนา.......................อาชีพ.............................................….
วุฒิการศึกษาสูงสุด.........................................สถานที่ทํางาน..............................................................
โทรศัพท์………………….......รายได้เดือนละ.................................บาท

1.6

มารดาชื่อ...............................................................นามสกุล......………................................................
( ) มีชีวิตอยู่ อายุ....................ปี
( ) ถึงแก่กรรม
สัญชาติ..................เชื้อชาติ....................ศาสนา.......................อาชีพ.............................................….
วุฒิการศึกษาสูงสุด...........................................สถานที่ทํางาน............................................................
โทรศัพท์………………….......รายได้เดือนละ.................................บาท

ประวัติการศึกษา
2.1
กําลังศึกษาชั้นปีที่...................สาขาวิชา....................................................................................

3.

หลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
ใบสมัคร
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ระยะเวลาถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
จํานวน 1 รูป
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ
ผลการเรียน (ดาวน์โหลดจากระบบ SIS) ของชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 รวม 4 ภาคการศึกษา
จํานวน 1 ชุด
 สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ของชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 รวม 4 ภาคการศึกษา
จํานวน 1 ชุด (ส่งเอกสารในวันปฐมนิเทศ)
 สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จํานวน 1 ชุด





ข้าพเจ้าได้อ่านประกาศคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
เรื่อง การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โปรแกรมแบบก้าวหน้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ประจําปีการศึกษา 2563 เป็นที่เข้าใจดีแล้ว ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ ทุกประการ และได้สง่ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามทีป่ ระกาศไว้ครบถ้วนแล้ว หาก
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์จากการสมัครในครั้งนี้
คํารับรองจากอาจารย์ทปี่ รึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ.................................................................
(......................................................................)
ผู้สมัคร
วันที่............เดือน………............พ.ศ. ................

ลงชื่อ.................................................................
(......................................................................)
อาจารย์ที่ปรึกษา
วันที่............เดือน………............พ.ศ. ................

ลงชื่อ.................................................................
(......................................................................)
ผู้จัดการหลักสูตร
วันที่............เดือน………............พ.ศ. ................

ลงชื่อ.................................................................
(......................................................................)
ผู้ตรวจสอบหลักฐาน
วันที่............เดือน………............พ.ศ. ................

หมายเหตุ

1. หากส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณา
2. หากตรวจพบในภายหลังว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือหลักฐานการสมัครต่าง ๆ
ของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นเอกสารเท็จหรือปลอม
จะถูกตัดหรือเพิกถอนสิทธิ์ทนั ที แม้ว่าผู้สมัครจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม
นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายด้วย

