ประกาศมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยใช้สิทธิพิเศษ โควตา
ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 โดยใช้สิทธิพิเศษ เพื่อ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรที่เปิดรับสมัครโดยใช้สิทธิพิเศษ มีดังนี้
1.1 คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชะรีอะฮฺ (กฎหมายอิสลาม)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุศูลุดดีน (หลักการศาสนาอิสลาม) หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอิสลามศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอัลกุรอาน และ อัสสุนนะฮฺ (หลักสูตรนานาชาติ)
1.2 คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล

1.4 คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาการสอนภาษามลายู
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการสอนเคมี
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2. คุณสมบัติเพื่อมีสิทธิสมัครโดยใช้สิทธิพิเศษ
การรับสมัครโดยใช้สิทธิพิเศษ มีดังนี้
สิทธิพิเศษประเภทฟรีค่าสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 3 มกราคม 2562 เท่านั้น ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. คุณสมบัติรวมสาหรับการสมัครในทุกสาขาวิชา มีดังนี้
- สุขภาพแข็งแรงและมีความประพฤติเรียบร้อย
- สาเร็จหรือกาลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา มีดังนี้
1) คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์
 สาขาวิชาชะรีอะฮฺ และสาขาวิชาอุศูลุดดีน โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- จบหรือกาลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายระดับชั้นซานาวีย์หรือเทียบเท่า
- ส าเร็ จ หรื อ ก าลั ง ศึ ก ษาภาคการศึ ก ษาสุ ด ท้ า ยระดั บ ชั้ น มู ต าวั ต ซิ ต โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย
ไม่น้อยกว่า 3.00 และมีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ากว่า 2.50
 สาขาวิชาอิสลามศึกษา มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ากว่า 2.75
- หรือมีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ากว่า 2.50 พร้อมเอกสารแสดงคุณวุฒิ
ชั้นศาสนา (ระดับชั้นซานาวีย์)
 สาขาวิชานิติศาสตร์ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ากว่า 2.50
 สาขาวิชาอัลกุรอาน และ อัสสุนนะฮฺ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- จบหรือกาลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายระดับชั้นซานาวีย์หรือเทียบเท่า
- สาเร็จหรือกาลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายระดับชั้นมูตาวัตซิต โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.00 และมีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ากว่า 2.50
2) คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
 สาขาวิชาภาษาอาหรับ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- จบหรือกาลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายระดับชั้นซานาวีย์หรือเทียบเท่า
- สาเร็จหรือกาลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายระดับชั้นมูตาวัตซิต
มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50

- มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ากว่า 2.50
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร,สาขาวิชา
ภาษามลายู, และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ากว่า 2.50
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ากว่า 3.80
- มีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่า 3.80
3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
มีคุณสมบัติต่อไปนี้
- สาเร็จหรือกาลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายแผนกวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ากว่า 3.00
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4) คณะศึกษาศาสตร์
 สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- มีคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนอิสลามศึกษาระดับมูตะวัตซิต ไม่น้อยกว่า 2.5 หรือมีผลการเรียน
สอบเทียบจากสธภ.ที่12 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายไม่ต่ากว่า 2.75
 สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- จบการศึกษาไม่ต่ากว่าอิสลามศึกษาตอนปลาย(ซานาวีย์)ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า
หรือมีคะแนนผลการสอบ I-NET (Islamic National Educational Test) ระดับอิสลาม
ศึกษาตอนปลาย (ซานาวีย์) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 25
- มีคะแนนผลการสอบด้านสาระภาษาอาหรับไม่น้อยกว่า 3.00 หรือผลการสอบ PAT7.5
(Professional and Academic Aptitude Test) ความถนัดทางภาษาอาหรับไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 25
 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยมีคุณสมบัติต่อไปนี้
- มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาไม่ต่ากว่า 2.70
- มีผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ากว่า 2.75
 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีคุณสมบัติต่อไปนี้
- มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาไม่ต่ากว่า 2.70
- มีผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 2.75
 สาขาวิชาการสอนเคมี โดยมีคุณสมบัติต่อไปนี้
- มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาไม่ต่ากว่า 2.70
- มีผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ากว่า 2.75
 สาขาวิชาการสอนภาษามลายู โดยมีคุณสมบัติต่อไปนี้
- มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาไม่ต่ากว่า 2.75
3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
1) เอกสารแสดงคุณวุฒิ (รบ.ม.6) หรือเทียบเท่า
จานวน 1 ชุด
2) หนังสือรับรองความประพฤติ
จานวน 1 ชุด
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ชุด
4) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
จานวน 1 รูป
5) เอกสารแสดงคุณวุฒิชั้นศาสนา (ซานาวีย์) สาหรับคณะศึกษาศาสตร์
จานวน 1 ชุด
* สาหรับผู้สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ e-Admissions ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน ข้อ 1-7 ด้วยตนเองหรือผ่านทางไปรษณีย์ที่
สานักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

4. การรับสมัครนักศึกษาสิทธิพิเศษ
- ระยะเวลาการสมัครตามสิทธิพิเศษประเภทฟรีค่าสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 3 มกราคม 2562
- สมัครออนไลน์ผ่านทาง www.ftu.ac.th คลิกไปที่ Admissions หรือ
- การยื่นใบสมัคร สามารถยื่นได้ด้วยเองหรือทางไปรษณีย์ที่ สานักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
- การสอบคัดเลือก : สาหรับผูส้ มัครรอบโควตาจะไม่มีการสอบคัดเลือกเว้นแต่กรณีของหลักสูตรที่มีการเตรียมภาษา
และหลักสูตรสาขาวิชาชีพครู จะมีการสอบในวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
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- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 17 มกราคม 2562 - รายงานตัวภายใน วันที่ 24 มกราคม 2562
5. การรายงานตัว
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องรายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลั ย
กาหนด หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา ที่กาหนด จะถือว่า สละสิทธิทุนการศึกษาและการเข้าเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
6. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัว
6.1 ใบแสดงคุณวุฒิ หรือเอกสารแสดงคุณวุฒิ 5 ภาคการศึกษา ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ
(ถ่ายเอกสารด้วยกระดาษขนาด A 4)
6.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง ตัวตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา
แต่งกายชุดมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ทั้งนี้ต้องเป็นรูปที่ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายนานไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวัน
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
6.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 2 ชุด
6.4 เอกสารแสดงคุณวุฒิชั้นศาสนา (ซานาวีย์) สาหรับคณะศึกษาศาสตร์
จานวน 1 ชุด
(เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ)
7. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว
7.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
7.2 ค่าหอพัก (มัดจา)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

จานวน 5,000 บาท
จานวน 2,000 บาท
จานวน 7,000 บาท

หมายเหตุ : ไม่สามารถขอเงินคืนได้แม้ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

8. ติดต่อสอบถาม
8.1 ฝ่ า ยรั บ บุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ส านั ก ทะเบี ย นและส่ ง เสริ ม วิ ช าการ อาคารส านั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โทรศัพท์ 0-7341- 8610 - 4 ต่อ 145 โทรสาร 0-7341-8615 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ทฝี่ ่ายรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โทร 080-712-4649 (คุณอับดุลอาซิซ แซมะแซ)
8.2 ทางเว็บไซด์ www.ftu.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561
ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา หะมะ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

