
 

 

 

 

 

 

  

ส ำหรับนักศึกษำ รหัส 62 เท่านั้น 
 

1. การย้ายสถาบัน 
2. การย้ายคณะ 
3. การย้ายสาขาวิชาเอก 

แจ้งนักศึกษาปี 1 นักศึกษาท่านใดต้องการย้ายสาขาวชิาเอก/คณะ/
สถาบัน นักศึกษาต้องเรียนวชิาตามหลกัสูตรสาขาวชิาเอกของตัวเอง
และต้องเรียนผ่าน 1 ภาคการศึกษาก่อนถึงจะอนุญาตให้ลงทะเบียน
เรียนตามเกณฑ์การย้ายเอก/คณะมิฉะน้ันจะถือว่าผดิระเบียบ 

 
 
 

 
 

ตารางเปรียบเทยีบคะแนน ENT ต ่าสุด-สูงสุด ปี 62 



นักศึกษาที่ต้องการย้ายสาขาวิชาเอกหรือคณะ เข้าคณะศกึษาศาสตร์จะต้องมีคะแนนห้ามต่่ากว่าเกณฑ์ 

ของสาขาวิชาเอกนั้นๆ  (ตามตาราง) นักศึกษาสอบเข้ามาในรอบใดก็ต้องใช้คะแนนของรอบนั้น รายละเอียดดังนี้ 

1. นักศึกษาสอบมารอบคะแนนสอบตรงให้ใช้คะแนนสอบตรงเทียบคะแนนช่องคะแนนสอบตรง 

 2. นักศึกษาที่มารอบอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นมาจากโครงการต่างๆ หรือมารอบพิเศษ 
     จากข้อ 2 ให้ใช้คะแนน O-NET (ให้คิดรหัส 01-05 ของ O-NET เท่านั้น) เปรียบเทียบคะแนนในช่อง คะแนน 
Admission 

    ล าดับ
ที ่

สาขาวชิาเอก คะแนน  
สอบตรง 

คะแนน 
Admission 

ปี 2562 ปี 2562 

ขั้นต ่ำ ขั้นต ่ำ 

1 คณิตศำสตร์ ปิดรับ 

2 เคมี ปิดรับ 

3 วทิยำศำสตร์ทัว่ไป ปิดรับ 

4 จิตวทิยำกำรศึกษำและกำรแนะเเนว ปิดรับ 

5 สุขศึกษำ 
ปิดรับ 

6 เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรประเมินทำงกำรศึกษำ ปิดรับ 

7 การประถมศึกษา ปิดรับ 

8 ศิลปศึกษา ปิดรับ 

9 พลศึกษา ปิดรับ 

10 ฟิสิกส์ 155.75 124.65 

11 ชีววทิยำ 181.75 129.1 

12 เทคโนโลยดิีจิทัลและส่ือสารการศึกษา 151.9 96.55 

13 ภาษาไทย 169.2 173.9 

14 ภาษาอังกฤษ 184.75 187.75 

หมายเหตุ :  นกัศึกษำท่ีเรียนสำยวทิยส์ำมำรถยำ้ยเขำ้สำยศิลป์ได  ้ แต่นกัศึกษำสำยศิลป์ไม่สำมำรถยำ้ย 
เขำ้สำยวทิยไ์ด ้

  
 



 
เกณฑ์การย้ายเขา้ศึกษาต่อในคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 

1. การย้ายจากสถาบันอ่ืนเขา้ศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 
เกณฑ์การย้ายสถาบัน ดังนี้ 
1. นักศึกษำต้องมีคะแนนสอบเข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำไม่ต  ำกว่ำคะแนนต  ำสุดของนักศึกษำ

คณะศึกษำศำสตร์ ในสำขำวิชำเอกนั้นๆ 
2. นักศึกษำต้องมีคะแนนควำมถนัดทำงวิชำชีพครู ไม่ต  ำกว่ำ 150 คะแนน  
3. เกรดเฉลี ยสะสมไม่ต  ำกว่ำ 2.50  
4. พิจำรณำจ ำนวนนักศึกษำที รับเข้ำสำขำวิชำเอกหรือคณะศึกษำศำสตร์ไม่เกินจ ำนวนแผนงำนรับ

นักศึกษำที ก ำหนดไว้ ในรหัสนักศึกษำนั้นๆ 
5. เงื อนไขอื นๆ ตำมสำขำวิชำเอกก ำหนด 

 

เกณฑ์และเงื่อนไขการย้ายสถาบันของสาขาวิชาเอก 
ล่าดับที่ วิชาเอก เงื่อนไข 

1. ชีววิทยำ  ไม่มี 
 

2. ฟิสิกส์ 1. นักศึกษำต้องมีคะแนนสอบเข้ำไม่น้อยกว่ำคนที ได้คะแนนต  ำสุด 
ของวิชำเอกสำขำวิชำเอกฟิสิกส์ 
2. เกรดเฉลี ยระดับมัธยมปลำยกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ ไม่ต  ำกว่ำ 3.00 
3. เกรดเฉลี ยระดับมัธยมปลำยรำยวิชำฟิสิกส์พื้นฐำนและฟิสิกส์เพิ มเติม          
ไม่ต  ำกว่ำ 3.00 
4. นักศึกษำต้องส ำเร็จกำรศึกษำ ม.ปลำย สำยวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 
5. นักศึกษำต้องมีเกรดเฉลี ยสะสม ไม่ต  ำกว่ำ 3.00  
 

3. เทคโนโลยีดิจิทัลและสื อสำร
กำรศึกษำ 

1. นักศึกษำต้องมีคะแนนสอบเข้ำไม่น้อยกว่ำคะแนนต  ำสุดของนักศึกษำ
สำขำวิชำเทคโนโลยีและสื อสำรกำรศึกษำ 
2. นักศึกษำต้องผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำ 263-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กำรศึกษำ และมีผลกำรเรียนไม่ต  ำกว่ำ B 
3. นักศึกษำต้องมีเกรดเฉลี ยสะสม ไม่ต  ำกว่ำ 2.50  
4. หำกเกรดเฉลี ยสะสมต  ำกว่ำ 2.50 จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
ภำควิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำเป็นรำยกรณี 
5. ได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำโปรแกรมวิชำเอกเทคโนโลยีดิจิทัลและ
สื อสำรกำรศึกษำ 
 

4. ภำษำไทย 1. นักศึกษำต้องมีคะแนนสอบเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ ไม่ต  ำกว่ำ
คะแนนต  ำสุดของนักศึกษำในวิชำเอกภำษำไทย 
2. นักศึกษำต้องมีคะแนนควำมถนัดทำงวิชำชีพครู ไม่ต  ำกว่ำ 150 คะแนน 
3. เกรดเฉลี ย ไม่ต  ำกว่ำ 3.00 
4. จ ำนวนที รับเข้ำไม่เกินแผนงำนรับนักศึกษำ 
5. รับเฉพำะนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์/คุรุศำสตร์ 
 

5. ภำษำอังกฤษ นักศึกษำต้องมีเกรดเฉลี ยสะสม ไม่ต  ำกว่ำ 3.00 



 

2. การย้ายคณะของนักศึกษาต่างคณะเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 
 

เกณฑ์การย้ายคณะ  ดังนี้ 
1. นักศึกษำต้องมีคะแนนสอบเข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำไม่ต  ำกว่ำคะแนนต  ำสุดของนักศึกษำ

คณะศึกษำศำสตร์ ในสำขำวิชำเอกนั้นๆ 
2. ในกำรย้ำยสำขำวิชำเอกหรือคณะนักศึกษำจะต้องด ำเนินกำรในกำรขอย้ำยให้เสร็จสิ้นใน 4 สัปดำห์

แรกของภำคกำรศึกษำที  2 ในชั้นปีที  2 
3. นักศึกษำต้องมีคะแนนควำมถนัดทำงวิชำชีพครู ไม่ต  ำกว่ำ 150 คะแนน  
4. นักศึกษำต้องลงทะเบียนในรำยวิชำต่อไปนี้ 

(4.1) รำยวิชำ261-101  วิชำชีพและควำมเป็นครู หน่วยกิต 2(1-2-3) เรียนปี 1 เทอม 1 ต้องได้
เกรดไม่ต  ำกว่ำ B  
(4.2) 417-101 Hi ! English หน่วยกิต 2(2-0-4) ต้องได้เกรดไม่ต  ำกว่ำ C 

*เงื อนไขดังกล่ำวนี้จะเริ มใช้ในภำคกำรศึกษำที  1 ปีกำรศึกษำ 2562 (หลักสูตร 2562) 

ทั้งนี้รำยวิชำทั้ง 2 รำยวิชำนี้จะต้องลงเรียนในภำคกำรศึกษำปกติเท่ำนั้น จะไม่นับรวมภำคเรียนฤดูร้อน 
และจะต้องมีคุณสมบัติครบตำมเงื อนไขของวิชำเอกด้วย จึงสำมำรถเสนอเรื อง กำรขอย้ำยคณะได้  

ยกเว้น  สำขำวิชำศิลปศึกษำและสำขำวิชำพลศึกษำ ให้พิจำรณำเฉพำะวิชำชีพ 
5. พิจำรณำจ ำนวนนักศึกษำที รับเข้ำสำขำวิชำเอกหรือคณะศึกษำศำสตร์ไม่เกินจ ำนวนแผนงำนรับ

นักศึกษำที ก ำหนดไว้ ในรหัสนักศึกษำนั้นๆ 
6. เงื อนไขอื นๆ ตำมที สำขำวิชำเอกก ำหนด 
หมายเหตุ 
1. ห้ำมให้นักศึกษำด ำเนินกำรขอย้ำยสำขำวิชำเอก/คณะ และสถำบัน กรณีไม่ผ่ำนเงื อนไขทุกกรณี 
2. ห้ำมให้นักศึกษำลงทะเบียนรำยวิชำของสำขำวิชำเอกใหม่หรือคณะใหม่ ยกเว้นรำยวิชำที เป็น

เงื อนไขให้ลงทะเบียนเรียนเพื อให้ผ่ำนเกณฑ์กำรย้ำยเท่ำนั้น 
 

เกณฑ์และเงื่อนไขการย้ายคณะสังกัดคณะศึกษาศาสตร์  
 

ล่าดับที่ วิชาเอก เงื่อนไข 
1. ชีววิทยำ  ไม่มี 

 
2. ฟิสิกส์ 1. นักศึกษำต้องมีคะแนนสอบเข้ำไม่น้อยกว่ำคนที ได้คะแนนต  ำสุดของ

วิชำเอกสำขำวิชำเอกฟิสิกส์ 
2. นักศึกษำต้องลงเรียนรำยวิชำต่อไปนี้ 
   2.1 723-111 ฟิสิกส์ทั วไป 1 (ต้องได้เกรดไม่ต  ำกว่ำ B) หรือ  
   2.2 723-112 ฟิสิกส์ทั วไป 2 (ต้องได้เกรดไม่ต  ำกว่ำ B) 
3. นักศึกษำต้องมีเกรดเฉลี ยสะสม ไม่ต  ำกว่ำ 2.50  
 
 



 

 

ล่าดับที่ วิชาเอก เงื่อนไข 
3. ภำษำอังกฤษ 1. นักศึกษำต้องมีคะแนนสอบเข้ำไม่น้อยกว่ำคะแนนต  ำสุดของนักศึกษำ

สำขำวิชำอังกฤษ 
2. นักศึกษำต้องเรียนรำยวิชำ 417-101 Hi ! English หน่วยกิต 2(2-0-4) 
ต้องได้เกรดไม่ต  ำกว่ำ B 
3. นักศึกษำต้องมีเกรดเฉลี ยสะสมไม่ต  ำกว่ำ 3.00 

4. ภำษำไทย 1. นักศึกษำต้องมีคะแนนสอบเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ ไม่ต  ำกว่ำ
คะแนนต  ำสุดของนักศึกษำในวิชำเอกภำษำไทย 
2. เกรดเฉลี ย ไม่ต  ำกว่ำ 3.00 
3. มีคะแนนควำมถนัดทำงวิชำชีพครู ไม่ต  ำกว่ำ 150 คะแนน 
4. จ ำนวนรับเข้ำไม่เกินแผนงำนรับนักศึกษำ 
5. ได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำโปรแกรมวิชำเอกภำษำไทย 

5. เทคโนโลยีดิจิทัลและสื อสำร
กำรศึกษำ 

1. นักศึกษำต้องมีคะแนนสอบเข้ำไม่น้อยกว่ำคะแนนต  ำสุดของนักศึกษำ
สำขำวิชำเทคโนโลยีและสื อสำรกำรศึกษำ 
2. นักศึกษำต้องผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำ 263-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กำรศึกษำ และมีผลกำรเรียนไม่ต  ำกว่ำ B 
3. นักศึกษำต้องมีเกรดเฉลี ยสะสม ไม่ต  ำกว่ำ 2.50  
4. หำกเกรดเฉลี ยสะสมต  ำกว่ำ 2.50 จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
ภำควิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำเป็นรำยกรณี 
5. ได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำโปรแกรมวิชำเอกเทคโนโลยีดิจิทัลและ
สื อสำรกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. การย้ายสาขาวิชาเอกของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
 

เกณฑ์การย้ายสาขาวิชาเอก  ดังนี้ 
1. นักศึกษำต้องมีคะแนนสอบเข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำไม่ต  ำกว่ำคะแนนต  ำสุดของนักศึกษำ

คณะศึกษำศำสตร์ ในสำขำวิชำเอกนั้นๆ 
2. ในกำรย้ำยสำขำวิชำเอกหรือคณะนักศึกษำจะต้องด ำเนินกำรในกำรขอย้ำยให้เสร็จสิ้นใน 4 สัปดำห์

แรกของภำคกำรศึกษำที  2 ในชั้นปีที  2 
3. พิจำรณำจ ำนวนนักศึกษำที รับเข้ำสำขำวิชำเอกหรือคณะศึกษำศำสตร์ไม่เกินจ ำนวนแผนงำนรับ

นักศึกษำที ก ำหนดไว้ ในรหัสนักศึกษำนั้นๆ 
4. เงื อนไขอื นๆ ตำมที สำขำวิชำเอกก ำหนด 
หมายเหตุ 
1. ห้ำมให้นักศึกษำด ำเนินกำรขอย้ำยสำขำวิชำเอก/คณะ และสถำบัน กรณีไม่ผ่ำนเงื อนไขทุกกรณี 
2. ห้ำมให้นักศึกษำลงทะเบียนรำยวิชำของสำขำวิชำเอกใหม่หรือคณะใหม่ ยกเว้นรำยวิชำที เป็น

เงื อนไขให้ลงทะเบียนเรียนเพื อให้ผ่ำนเกณฑ์กำรย้ำยเท่ำนั้น 
 

เกณฑ์และเงื่อนไขการย้ายวิชาเอกสังกัดคณะศึกษาศาสตร์  
 

ล่าดับที่ วิชาเอก เงื่อนไข 
1. ฟิสิกส์ 1. นักศึกษำต้องมีคะแนนสอบเข้ำไม่ต  ำกว่ำคนที คะแนนต  ำสุดของวิชำเอก

ฟิสิกส์  
2. นักศึกษำต้องลงเรียนรำยวิชำต่อไปนี้ 

    2.1 723-111 ฟิสิกส์ทั วไป 1 (ต้องได้เกรดไม่ต  ำกว่ำ B) หรือ                              
2.2 723-112 ฟิสิกส์ทั วไป 2 (ต้องได้เกรดไม่ต  ำกว่ำ B)                   

3. นักศึกษำต้องมีผลกำรเรียนทุกภำคกำรศึกษำไม่ต  ำกว่ำ 2.50 
4. ได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำโปรแกรมวิชำเอกฟิสิกส์ 
 
 

2. ชีววิทยำ 1. นักศึกษำต้องมีคะแนนสอบเข้ำไม่น้อยกว่ำคนที ได้คะแนนต  ำสุด 
ของวิชำเอกชีววิทยำ  
2. นักศึกษำต้องมีผลกำรเรียนในรำยวิชำ 722-111 General Biology I 
และรำยวิชำ 722-112 General Biology II ไม่ต  ำกว่ำ B และดัชนีสะสม
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 2.50 
3. นักศึกษำต้องผ่ำนวิชำพ้ืนฐำนทำงวิชำเอกทำงวิทยำศำสตร์อย่ำงน้อย 
ร้อยละ 70 ของแผนกำรเรียน 
4. นักศึกษำต้องมีผลกำรเรียนทุกภำคกำรศึกษำไม่ต  ำกว่ำ 2.50 
5. ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำโปรแกรมวิชำเอกชีววิทยำ 
 
 

 



 

 

ล่าดับที่ วิชาเอก เงื่อนไข 
3. ภำษำอังกฤษ 1.มีคะแนนสอบเข้ำไม่น้อยกว่ำคนที ได้คะแนนต  ำสุดของวิชำเอก

ภำษำอังกฤษ  
2.คะแนนเฉลี ยสะสม (GPA) ไม่ต  ำกว่ำ 3.00 
3.คะแนนเฉลี ยรวมรำยวิชำ 417-101 และ 417-102 ไม่ต  ำกว่ำ 3.00 
4.ได้ผลคะแนนรำยวิชำ 417-111 English Structure ไม่ต  ำกว่ำ B 
5.ได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำโปรแกรมวิชำและผู้ประสำนงำน
โปรแกรมวิชำเอกภำษำอังกฤษ 

4. เทคโนโลยีดิจิทัลและสื อสำร
กำรศึกษำ 

1. นักศึกษำต้องมีคะแนนสอบเข้ำไม่น้อยกว่ำคะแนนต  ำสุดของนักศึกษำ
สำขำวิชำเทคโนโลยีและสื อสำรกำรศึกษำ 
2. นักศึกษำต้องผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำ 263-201 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีกำรศึกษำ และมีผลกำรเรียนไม่ต  ำกว่ำ B 
3. นักศึกษำต้องมีเกรดเฉลี ยสะสม ไม่ต  ำกว่ำ 2.50  
4. หำกเกรดเฉลี ยสะสมต  ำกว่ำ 2.50 จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
ภำควิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำเป็นรำยกรณี 
5. ได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำโปรแกรมวิชำเอกเทคโนโลยีและ
สื อสำรกำรศึกษำ 

5. ภำษำไทย 1. นักศึกษำต้องมีคะแนนสอบเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ ไม่ต  ำกว่ำ
คะแนนต  ำสุดของนักศึกษำในวิชำเอกภำษำไทย 
2. เกรดเฉลี ย ไม่ต  ำกว่ำ 3.00 
3. ต้องผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำต่อไปนี้ ในภำคเรียนปกติ 
  3.1 411-101 ภำษำไทย ภำษำเธอ มีผลกำรเรียนไม่ต  ำกว่ำ B 
  3.2 411-112 พัฒนำกำรอ่ำนและกำรเขียน มีผลกำรเรียนไม่ต  ำกว่ำ C+ 
   3.3 411-222 สัทวิทยำ  มีผลกำรเรียนไม่ต  ำกว่ำ C 
4. ได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำโปรแกรมวิชำเอกภำษำไทย 

 

 

********************** 


