คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เกณฑ์การย้ายคณะ
1. นักศึกษาต้องมีคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาไม่ต่ากว่าคะแนนต่าสุ ดของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ ในสาขาวิชาเอกนั้นๆ
2. ในการย้ายสาขาวิชาเอกหรือคณะนักศึกษาจะต้องด่าเนินการในการขอย้ายให้เสร็จสิ้นใน 4 สัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาที 2 ในชั้นปีที 2
3. นักศึกษาต้องมีคะแนนความถนัดทางวิชาชีพครู ไม่ต่ากว่า 150 คะแนน
4. นักศึกษาต้องลงทะเบียนในรายวิชาต่อไปนี้
(4.1) 261-101 พื้นฐานการศึกษา 2 หน่วยกิต (ต้องได้เกรดไม่ต่ากว่า B)
(4.2) 417-101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2 หน่วยกิต (ต้องได้เกรดไม่ต่ากว่า C)
ทั้งนี้รายวิชาทั้ง 2 รายวิชานี้ จะต้องลงเรียนในภาคการศึกษาปกติเท่านั้น จะไม่นับรวมภาคเรียน
ฤดูร้อน และจะต้องมีคุณสมบัติครบตามเงือนไขของวิชาเอกด้วย จึงสามารถเสนอเรือง การขอย้ายคณะได้ เกณฑ์
และเงื่อนไขข้างต้นจะเริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ยกเว้น สาขาวิชาศิลปศึกษาและสาขาวิชาพลศึกษา ให้พิจารณาเฉพาะวิชาพื้นฐาน
5. พิจารณาจ่านวนนักศึกษาทีรับเข้าสาขาวิชาเอกหรือคณะศึกษาศาสตร์ไม่เกินจ่านวนแผนงานรับ
นักศึกษาทีก่าหนดไว้ ในรหัสนักศึกษานั้นๆ
6. เงือนไขอืนๆ ตามทีสาขาวิชาเอกก่าหนด
หมายเหตุ
1. ห้ามให้นักศึกษาด่าเนินการขอย้ายสาขาวิชาเอก/คณะ และสถาบัน กรณีไม่ผ่านเงือนไขทุกกรณี
2. ห้ามให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาของสาขาวิชาเอกใหม่หรือคณะใหม่ ยกเว้นรายวิชาทีเป็น
เงือนไขให้ลงทะเบียนเรียนเพือให้ผ่านเกณฑ์การย้ายเท่านั้น

เกณฑ์และเงื่อนไขการย้ายคณะสังกัดคณะศึกษาศาสตร์
ลาดับที่
วิชาเอก
เงื่อนไข
1.
การประถมศึกษา
1.นักศึกษาต้องมีคะแนนสอบเข้าไม่น้อยกว่าคนทีได้คะแนนต่าสุดของ
วิชาเอกการประถมศึกษา
2.นักศึกษาต้องมีเกรดเฉลียสะสมรวม 2.75 ขึ้นไป
3.นักศึกษาต้องผ่านการเรียน 5 รายวิชา ดังต่อไปนี้ในภาคเรียนปกติเท่านั้น
3.1 417-101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า C+
3.2 417-102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า C+
3.3 411-101 ภาษาไทยกับความคิดและการสือสารไม่ต่ากว่า B
3.4 746-101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ่าวัน หรือวิชา
276-101 โพลและการส่ารวจส่าหรับคนรุ่นใหม่ ไม่ต่ากว่า C+
3.5 724-101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ่าวัน หรือวิชา
724-103 วิทยาศาสตร์กับสังคม ไม่ต่ากว่า C+
4. ผ่านการคัดเลือกซึงแผนกวิชาการประถมศึกษาเป็นผู้คัดเลือกเอง
5. ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าโปรแกรมวิชาเอกการประถมศึกษา
2.

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 1. นักศึกษาต้องมีคะแนนสอบเข้าไม่น้อยกว่าคนทีได้คะแนนต่าสุดของ
ประเมินผลการศึกษา
วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
2. นักศึกษาต้องส่าเร็จการศึกษา ม.ปลาย สายวิทยาศาสตร์
3. นักศึกษาต้องมีเกรดเฉลียของม.ปลาย ในกลุ่มสาระทางคณิตศาสตร์ ไม่
น้อยกว่า 3.00
4. นักศึกษาต้องมีเกรดเฉลียของม.ปลาย ในรายวิชาทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
หมายเหตุ : นักศึกษาทีมีเกณฑ์ ข้อ 4. จะพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ
3.นักศึกษาต้องมีเกรดเฉลียสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
4.ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าโปรแกรมวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประเมินผลการศึกษา

3.

ศิลปศึกษา

ปิดรับการย้ายของนักศึกษา

ลาดับที่
วิชาเอก
4.
จิตวิทยา

เงื่อนไข
1. ต้องมีคะแนนสอบเข้าไม่น้อยกว่าคะแนนต่าสุดของนักศึกษาวิชาเอก
จิตวิทยา
2. เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ มีรายวิชากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
3. มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุ่มสาระ เฉลียสะสม ไม่
น้อยกว่า 2.75
4. มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
5. ต้องลงทะเบียนวิชาพื้นฐานทางจิตวิทยา หรือจิตวิทยาทัวไป หรือ
เทียบเท่า เกรดไม่น้อยกว่า B+ และวิชาภาษาอังกฤษ (เกรดไม่น้อยกว่า
C+)
6. ต้องมีความถนัดวิชาชีพครู ไม่ต่ากว่าร้อยละ 30 (ยกเว้นหลักสูตรทีไม่
เรียนวิชาชีพครู)
7. ต้องยืนเอกสารก่อนวันสุดท้ายของการเรียนการสอนในชั้นปีที 2 ภาค
การศึกษาที 1
8. จ่านวนนักศึกษาไม่เกินจ่านวนตามแผนงานรับนักศึกษา
9. ต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าโปรแกรมวิชาเอกจิตวิทยา

5.

ชีววิทยา

ไม่มี

6.

เคมี

ปิดรับการย้ายของนักศึกษา

7.

คณิตศาสตร์

1. นักศึกษาต้องมีคะแนนสอบเข้าไม่น้อยกว่าคะแนนต่าสุดของนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาศาสตร์
2. ต้องเป็นนักศึกษาทีเรียนในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์
3. นักศึกษาต้องมีเกรดเฉลียวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
4. นักศึกษาต้องมีเกรดเฉลียสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75

8.

วิทยาศาสตร์ทัวไป

1. นักศึกษาต้องมีคะแนนสอบเข้าไม่น้อยกว่าคะแนนต่าสุดของนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัวไป
2. นักศึกษาต้องมีเกรดเฉลียสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
3. จ่านวนนักศึกษาทีรับเข้าสาขาวิชาเอกไม่เกินจ่านวนแผนงานรับนักศึกษา
4. นักศึกษาต้องส่าเร็จการศึกษามัธยมตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

ลาดับที่
วิชาเอก
9.
ภาษาอังกฤษ

เงื่อนไข
1. นักศึกษาต้องมีคะแนนสอบเข้าไม่น้อยกว่าคะแนนต่าสุดของนักศึกษา
สาขาวิชาอังกฤษ
2. นักศึกษาต้องเรียนรายวิชา 417-101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2
หน่วยกิต (ต้องได้เกรดไม่ต่ากว่า B)
3. นักศึกษาต้องมีเกรดเฉลียสะสมไม่ต่ากว่า 3.00

10.

พลศึกษา

1. มีคะแนนสอบเข้าไม่น้อยกว่าคนทีได้คะแนนต่าสุดของวิชาเอกพลศึกษา
2.นักศึกษาต้องเป็นนักกีฬาระดับจังหวัดขึ้นไป
3. นักศึกษาต้องมีเกรดเฉลียสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
4. นักศึกษาต้องมีคะแนนระดับขั้น A ในรายวิชาทักษะทางการกีฬาของ
ภาควิชา
5. ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าโปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา

11.

ฟิสิกส์

1. นักศึกษาต้องมีคะแนนสอบเข้าไม่น้อยกว่าคนทีได้คะแนนต่าสุดของ
วิชาเอกสาขาวิชาเอกฟิสิกส์
2. นักศึกษาต้องลงเรียนรายวิชาต่อไปนี้
2.1 723-111 ฟิสิกส์ทัวไป 1 (ต้องได้เกรดไม่ต่ากว่า B) หรือ
2.2 723-112 ฟิสิกส์ทัวไป 2 (ต้องได้เกรดไม่ต่ากว่า B)
3. นักศึกษาต้องมีเกรดเฉลียสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50

12.

เทคโนโลยีและสือสาร
การศึกษา

1. นักศึกษาต้องมีคะแนนสอบเข้าไม่น้อยกว่าคะแนนต่าสุดของนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือสารการศึกษา
2. นักศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชา 263-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา และมีผลการเรียนไม่ต่ากว่า B
3. นักศึกษาต้องมีเกรดเฉลียสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50
4. หากเกรดเฉลียสะสมต่ากว่า 2.50 จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาเป็นรายกรณี
5. ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าโปรแกรมวิชาเอกเทคโนโลยีและสือสาร
การศึกษา

13.

ภาษาไทย

1. นักศึกษาต้องมีเกรดเฉลียสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50

ลาดับที่
วิชาเอก
14. สุขศึกษา

เงื่อนไข
1. นักศึกษาต้องมีคะแนนระดับขั้น B ในรายวิชา 282-201 ชีวิตและ
สุขภาพ
2. นักศึกษาต้องมีเกรดเฉลียสะสมไม่ต่ากว่า 2.75
3. นักศึกษาต้องส่าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
4. มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุ่มสาระเฉลียไม่น้อยกว่า
2.75
5. มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00
6. ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าโปรแกรมวิชาเอกสุขศึกษา

ตารางเปรียบเทียบคะแนน ENT ต่าสุ ด-สู งสุ ด ปี 60
นักศึกษาทีต่ ้องการย้ายสาขาวิชาเอกหรือคณะ เข้าคณะศึกษาศาสตร์จะต้องมีคะแนนห้ามต่่ากว่าเกณฑ์
ของสาขาวิชาเอกนัน้ ๆ (ตามตาราง) นักศึกษาสอบเข้ามาในรอบใดก็ต้องใช้คะแนนของรอบนัน้ รายละเอียดดังนี้
1. นักศึกษาสอบมารอบคะแนนสอบตรงให้ใช้คะแนนสอบตรงเทียบคะแนนช่องคะแนนสอบตรง
2. นักศึกษาที่มารอบอืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็นมาจากโครงการต่างๆ หรือมารอบพิเศษ
ให้ใช้คะแนน O-NET (ให้คดิ รหัส 01-05 ของ O-NET เท่านัน้ ) เปรียบเทียบคะแนนในช่อง คะแนน Admission

ลาดับที่

สาขาวิชาเอก

1
2
3
4
5

คณิ ตศำสตร์
วิทยำศำสตร์ทวั่ ไป
เคมี
ชีววิทยำ
ฟิ สิ กส์

6

สุ ขศึกษา

คะแนน สอบตรง

คะแนน Admission

ปี 2560

ปี 2560

ขั้นต่ำ

ขั้นต่ำ

148

176.25

149.75

162.25
ปี 61 ไม่รับย ้าย

206.75

158.5

168.25

160.75

174.25

155.75

7 จิตวิทยำ
199.75
8 เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ (วัดผล)
133.75
9 กำรประถมศึกษำ
194.25
10 เทคโนโลยีและสื่ อสำรกำรศึกษำ
200.5
11 ศิลปศึกษำ
ปี 61 ไม่รับย ้าย
12 พลศึกษำ
196.75
13 ภำษำไทย
204.75
14 ภำษำอังกฤษ
202.75
หมายเหตุ : สัญลักษณ์สีเดียวกันเท่ำนั้นที่สำมำรถย้ำยเข้ำได้
(สี ดำ = สำยวิทย์ , สี แดง = สำยศิลป์ , สี น้ ำเงิน = สำมำรถย้ำยเข้ำได้ท้ งั สำยวิทย์และสำยศิลป์
นักศึกษำที่เรี ยนสำยวิทย์สำมำรถย้ำยเข้ำสำยศิลป์ ได้
แต่นกั ศึกษำสำยศิลป์ ไม่สำมำรถย้ำยเข้ำสำยวิทย์ได้

143.25
145
154.25
125

142.5
179.5
215.75

