ประกาศมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประเภทปกติ
ประจําปการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีความประสงครบั สมัครนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2564 ประเภทปกติ เพื่อเขาศึกษา
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาตาง ๆ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1. หลักสูตรที่เปดรับสมัคร
หลักสูตรที่เปดรับสมัคร ประเภทปกติ มีดังนี้
1.1 คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชะรีอะฮฺ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุศูลุดดีน (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอิสลามศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ (หลักสูตรนานาชาติ)
1.2 คณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1.3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑฮาลาล
สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะห (หลักสูตรนานาชาติ)

1.4 คณะศึกษาศาสตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการสอนภาษามลายูและเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
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2. คุณสมบัติของผูสมัคร มีดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไปสําหรับการสมัครในทุกสาขาวิชา มีดงั นี้
- เปนผูสําเร็จการศึกษาไมนอยกวามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จากสภาบันการศึกษาที่
รับรองโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
- มีสุขภาพแข็งแรงและมีความประพฤติเรียบรอย
- ไมเกี่ยวของกับพฤติกรรมอันนําไปสูก ารกอความไมสงบ การกระทําที่แข็งกราว การลวงละเมิดใด ๆ
และไมเกี่ยวของกับยาเสพติดทุกประเภท
- ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไลออกจากสภาบันอุดมศึกษาใดๆเนื่องจากความผิดทางวินัย
- ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือ โรคทีเ่ ปนอุปสรรคตอการศึกษา
- ผานการคัดเลือกตามเกณฑเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2562
กรณีที่สําเร็จจากตางประเทศ
- เอกสารแสดงคุณวุฒิ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
- หนังสือรับรองการเทียบวุฒิ จากสํานักทดสอบทางการศึกษา (ฉบับจริงและสําเนา)
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา มีดังนี้
2.2.1) คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร
 สาขาวิชาชะรีอะฮฺ มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
- มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 2.00
- สําเร็จหรือกาลังศึกษาภาคการศึกษาสุดทายระดับชั้นซานาวียหรือเทียบเทา หรือกาลังศึกษาภาค
การศึกษาสุดทายระดับชั้นมูตาวัตซิต โดยมีคะแนนเฉลี่ย ไมนอยกวา 2.00
 สาขาวิชาอุศูลุดดีน (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีคุณสมบัตดิ ังตอไปนี้
- มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมนอ ยกวา 2.00
- สาเร็จหรือกาลังศึกษาภาคการศึกษาสุดทายระดับชั้นซานาวียหรือเทียบเทา
- สาเร็จหรือกาลังศึกษาภาคการศึกษาสุดทายระดับชั้นมูตาวัตซิต โดยมีคะแนนเฉลี่ย ไมนอยกวา 2.00
 สาขาวิชาอิสลามศึกษา มีคุณสมบัติดงั ตอไปนี้
- มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมนอ ยกวา 2.00
 สาขาวิชานิติศาสตร มีคุณสมบัติดงั ตอไปนี้
- มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมนอ ยกวา 2.00
 สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
- มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมนอ ยกวา 2.00
- สําเร็จหรือกาลังศึกษาภาคการศึกษาสุดทายระดับชั้นซานาวียหรือเทียบเทา
- สําเร็จหรือกาลังศึกษาภาคการศึกษาสุดทายระดับชั้นมูตาวัตซิต โดยมีคะแนนเฉลี่ย ไมนอยกวา 2.00
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2.2.2) คณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตร
 สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) มีคุณสมบัตดิ ังตอไปนี้
- มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมนอ ยกวา 2.70
- สําเร็จหรือกาลังศึกษาภาคการศึกษาสุดทายระดับชั้นซานาวียหรือเทียบเทา
- สําเร็จหรือกาลังศึกษาภาคการศึกษาสุดทายระดับมูตาวัตซิตมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.50
- มีคะแนนสอบขอเขียนไมนอยกวา 70 คะแนน
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีคุณสมบัติดงั ตอไปนี้
- มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมนอ ยกวา 2.00
- มีคะแนนสอบขอเขียนไมนอยกวา 70 คะแนน
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรนานาชาติ) มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
- มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมนอ ยกวา 2.00
- มีคะแนนสอบขอเขียนไมนอยกวา 60 คะแนน
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) มีคุณสมบัตดิ ังตอไปนี้
- มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมนอ ยกวา 2.00
- มีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรในรายวิชาภาษาอังกฤษไมนอยกวา 2.00
 สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรนานาชาติ) มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
- มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมนอ ยกวา 2.00 หรือตามคณะกรรมการผูร ับผิดชอบ
หลักสูตร
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
- มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 2.00
- มีคะแนนสอบขอเขียนไมนอยกวา 50 คะแนน
- แฟมสะสมงาน (Portfolio)
2.2.3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
- มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมนอ ยกวา 2.50
- ผานการทดสอบการวัดความรูดานภาษาอังกฤษ (English Placement Test)
- หากผูส มัครมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กาหนดไวใน ขอ 2 ใหอยูในดุลพินจิ ของคณะกรรมการการ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑฮาลาล มีคุณสมบัติตอไปนี้
- สําเร็จหรือกําลังศึกษาภาคการศึกษาสุดทายแผนกวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
- มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 2.50
 สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะห (หลักสูตรนานาชาติ) มีคุณสมบัติตอไปนี้
- มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมนอ ยกวา 2.50
- มีผลคะแนนทดสอบความรูดานภาษาอัง กฤษ หรื อผลคะแนนสอบ FTU-TEP จากสถาบันภาษา
นานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หรือสถาบันอื่น ๆ ที่มีมาตรฐานเทียบเทาหรือสูงกวาโดยมีผลคะแนน
อยางนอย 60 เปอรเซ็นต หรือผานการทดสอบการวัดความรูดานภาษาอังกฤษ (English Placement
Test) ตาม สาขาวิชากาหนด อยางนอย 80 เปอรเซ็นต
- หากผูส มัครมีคุณสมบัติไมครบถวนตามทีก่ าหนดไวในขอ 2 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะห
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2.2.4) คณะศึกษาศาสตร
 สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา โดยมีคุณสมบัติดงั ตอไปนี้
- คะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมนอ ยกวา 2.00
- มีคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนอิสลามศึกษาตอนกลาง (มูตะวัตซิต) ไมนอยกวา 2.0 หรือ เทียบเทา
- มีคะแนนผลการสอบ I-NET (Islamic National Educational Test) ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง
(มูตะวัตซิต) ไมนอยกวารอยละ 35
- มีผลการสอบวัดความรูอิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการไมต่ํา
กวาระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มูตะวัตซิต) หรือ เทียบเทา
- มีคะแนนสอบขอเขียนไมนอยกวา 80 คะแนน
 สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
- คะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 2.50
- มีคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวีย) ไมนอยกวา 2.50 หรือ เทียบเทา หรือ
เปนไปตามดุลพินจิ ของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา
- คะแนนผลการสอบ I-NET (Islamic National Educational Test) ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย
(ซานาวีย) ไมนอยกวารอยละ 25
- มีคะแนนผลสอบดานภาษาอาหรับไมนอ ยกวา 2.50
- มีคะแนนสอบขอเขียนไมนอยกวา 80 คะแนน
 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป โดยมีคุณสมบัติตอไปนี้
- คะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 2.50
- มีผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไมนอยกวา 2.50
 สาขาวิชาเคมี โดยมีคุณสมบัติตอไปนี้
- สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย-คณิตศาสตร หรือเทียบเทา
- มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 2.75
- มีผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไมนอยกวา 2.50
 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีคุณสมบัติตอไปนี้
- คะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 2.5
- มีคะแนนผลการสอบดานกลุมภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 2.70 หรือ ผานเกณฑการทดสอบวัด
ความรูดานภาษาอังกฤษ ตามที่คณะกรรมการหลักสูตรไดกาํ หนด
 สาขาวิชาการสอนภาษามลายูและเทคโนโลยีการศึกษา โดยมีคุณสมบัติตอไปนี้
- คะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 2.00
- ผานการทดสอบวัดความรูดานภาษามลายู ไมตากวาระดับดี โดยสาขาวิชา
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยมีคุณสมบัติตอไปนี้
- คะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 2.00 หรือผานเกณฑการทดสอบวัดแววความ
เปนครู
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3. เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครเขาศึกษา
1) เอกสารแสดงคุณวุฒิ (รบ.ม.6) หรือเทียบเทา
จํานวน 1 ชุด
2) หนังสือรับรองความประพฤติ
จํานวน 1 ชุด
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ชุด
4) รูปถายขนาด 1.5 นิ้ว
จํานวน 1 รูป
5) เอกสารแสดงคุณวุฒิชั้นศาสนา (ซานาวีย) สําหรับคณะศึกษาศาสตร
จํานวน 1 ชุด
6) คาสมัคร
จํานวน 300 บาท
กรณีสําเร็จจากตางประเทศ
1) เอกสารแสดงคุณวุฒิ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
จํานวน 1 ชุด
2) หนังสือรับรองการเทียบวุฒิ จากสํานักทดสอบทางการศึกษา (ฉบับจริงและสําเนา)
อยางละ 1 ชุด
* สําหรับผูสมัครใหอัปโหลดเอกสารหลักฐาน ทางเว็บไซด www.ftu.ac.th ระบบรับสมัครออนไลน (Admissions)
4. ระยะเวลาการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และประกาศผล
4.1 ประเภทปกติ รอบที่ 1
4.1.1 รับสมัครตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ 2564
4.1.2 ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์สอบ วันที่ 2 มีนาคม 2564
4.1.3 สอบคัดเลือก วันที่ 7 มีนาคม 2564 ณ อาคารคณะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
-สอบขอเขียน เวลา 09.00 -11.00 น.
-สัมภาษณ /(สอบออนไลน)
4.1.4 ประกาศผลผูมสี ิทธิ์เขาศึกษาตอ วันที่ 11 มีนาคม 2564
4.1.5 รายงานตัวนักศึกษาใหมระหวาง วันที่ 11 – 19 มีนาคม 2564 (รายงานตัวออนไลน)
4.2 ประเภทปกติ รอบที่ 2
4.2.1 รับสมัครตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2563 จนถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
4.2.2 ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์สอบ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
4.2.3 สอบคัดเลือก วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารคณะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
-สอบขอเขียน เวลา 09.00 -11.00 น.
-สัมภาษณ /(สอบออนไลน)
4.2.4 ประกาศผลผูมสี ิทธิ์เขาศึกษาตอ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
5. การรายงานตัว (รายงานตัวออนไลน)
5.1 นักศึกษาใหมประเภทปกติ รอบที่ 1 ระหวาง วันที่ 11 – 19 มีนาคม 2564
5.2 นักศึกษาใหมประเภทปกติ รอบที่ 2 ระหวาง วันที่ 26 - 31 พฤษภาคม 2564
หากไมยืนยันการรายงานตัว ตามวัน ที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์การเขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
6. หลักฐานที่ใชในการรายงานตัว
6.1 ใบแสดงหลักฐานการจายเงินคารายงานตัว
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7. คาใชจายในการรายงานตัว
7.1 คาธรรมเนียมแรกเขา
7.2 คาหอพัก (มัดจํา)
รวมคาใชจายทั้งหมด
หมายเหตุ : ไมสามารถขอเงินคืนไดแมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

จํานวน 3,300 บาท
จํานวน 2,000 บาท
จํานวน 5,300 บาท

8. ติดตอสอบถาม
8.1 ทางเว็บไซด www.ftu.ac.th ระบบรับสมัครออนไลน (Admissions)
8.2 ฝายรับบุคคลเขาศึกษาตอ สํานักทะเบียนและสงเสริมวิชาการ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
โทรศัพท 0-7341- 8610 - 4 ตอ 145 โทรสาร 0-7341-8615 หรือติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ฝายรับ
บุคคลเขาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โทร 082-432-0398 (คุณมูหํามัด มาแจ)
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563
ลงชื่อ
(ศาสตราจารย ดร.ซาการียา หะมะ)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดี

