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เอกสารประชาสมัพนัธ ์ครัง้ที ่1  (วันที ่  6   ตลุาคม   2565) 

 (ศกึษาข้อมูลเพิม่เติมทางเวบ็ไซต์ https://student.mytcas.com) 
  

เรือ่ง  การคดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาระดบัปรญิญาตรี รอบที ่3  Admission   
ปกีารศกึษา 2566 

 
 --------------------------------------------- 

 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะส่งเสริม และเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี  รอบที่ 3  Admission ปีการศึกษา 2566 โดยใช้ผลคะแนนสอบข้อเขียนซึ่งจัดสอบ
โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ได้แก่ วิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)  
และ/หรือวิชาความทางวิชาชีพและวิชาการ (TPAT) เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2565 และ/หรือวิชา     
A-Level (วิชาสามัญ) เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2566 รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
 
1.   คณุสมบัตทิัว่ไปของผูส้มคัร  
   1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า หรือ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) อนึ่ง ขอให้ผู้สมัครศึกษาคุณสมบัติเฉพาะและ/หรือความพร้อมทางการศึกษาของผู้มีสิทธิ์
สมัครในแต่ละคณะ/สาขาวิชา เพิ่มเติมในระบบ TCAS ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com  
หัวข้อ “ค้นหาหลักสูตร” 
   1.2  ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ประจ าปีการศึกษา 2566 ไว้แล้ว 
   1.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อัน
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ   
   1.4  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี   
   1.5  ในปีการศึกษา 2565 ไม่เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/ 
สถาบันการศึกษาของรัฐในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  หรือ หลักสูตร   สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เว้นแต่ได้รบัการอนุมัติให้ลาออก
จากการศึกษาจากมหาวิทยาลัย  ก่อนวนัที ่ 25 เมษายน  2566   
 
2.   ปฏทินิด าเนนิการ  

กิจกรรม ก าหนดการ 
1. รับสมัครทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com พร้อมช าระเงิน
ค่าสมัคร 

7-13 พฤษภาคม 2566 

2. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ครั้งที่ 1  ในระบบ TCAS      
   ทางเว็บไซต ์https://student.mytcas.com 

20 พฤษภาคม 2566 
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2.   ปฏทินิด าเนนิการ (ตอ่) 
 

กิจกรรม ก าหนดการ 
3. ผู้สมัครทุกคนเข้าระบบเพื่อเลือก ยืนยันสิทธิ์ หรือ ไม่ใช้สิทธิ์ หรือ  
   ขอประมวลผลครั้งที่ 2 ในระบบ TCAS  

20-21 พฤษภาคม 2566 

4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 
   ในระบบ TCAS ทาง เว็บไซต์  https://student.mytcas.com 

26  พฤษภาคม 2566 

5. สละสิทธิ์ (เฉพาะผูท้ีย่นืยนัสทิธิร์อบที ่3 Admission และไมเ่คย 
   สละสทิธิ์มากอ่นเทา่นัน้) 

27  พฤษภาคม 2566 

6. สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
   ณ  วิทยาเขต/คณะ ที่ได้รับคัดเลือก (กรณีมีการสอบสัมภาษณ์) 

1-2 มิถุนายน  2566 

7. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
   ทางเว็บไซต ์https://student.mytcas.com และ 
   htts://entrance.psu.ac.th 

6 มิถุนายน 2566 

8. ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รายงานตัวขึ้นทะเบียน 
   เป็นนักศึกษาและก าหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566 

ติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ 
ของฝ่ายทะเบียนการศึกษา       

แต่ละวิทยาเขต  
 
 
3.  วชิาที่ใชพ้จิารณาคดัเลือก 
  ใช้ผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาความถนัดทั่วไป (TGAT)  วิชาความทางวิชาชีพและวิชาการ 
(TPAT) และ/หรือวิชา A-Level (วิชาสามัญ) มีวิชาดังนี้ อนึ่ง  วิชาที่ใช้ในการคัดเลือกและเกณฑ์คะแนน
ขั้นต ่าของแต่ละวิชา   (ดูรายละเอียดเอกสารแนบท้ายหน้า 6 เป็นต้นไป) 
 
  3.1  วิชาความถนัดทั่วไป (GAT)  วิชาความทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) 
รหสัวชิา ชื่อย่อ ชื่อวชิาสอบ คะแนนเต็ม 

90 TGAT ความถนัดทั่วไป 100 
20 TPAT2 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 100 
30 TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 100 
40 TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 100 
50 TPAT5 ความถนัดทางครุศาสตร์ –ศึกษาศาสตร์ 100 
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  3.2 วิชา A-Level (วิชาสามัญ) 
 
รหสัวชิา ชื่อย่อ ชื่อวชิาสอบ คะแนนเต็ม 

61 Math1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 100 
62 Math2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) 100 
63 Sci วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 100 
64 Phy ฟิสิกส์ 100 
65 Chem เคมี 100 
66 Bio ชีววิทยา 100 
70 Soc สังคมศาสตร์ 100 
81 Thai ภาษาไทย 100 
82 Eng ภาษาอังกฤษ 100 
83 Fre ภาษาฝรั่งเศส 100 
84 Ger ภาษาเยอรมัน 100 
85 Jap ภาษาญี่ปุ่น 100 
86 Kor ภาษาเกาหลี 100 
87 Chi ภาษาจีน 100 
88 Bal ภาษาบาลี 100 
89 Spn ภาษาสเปน 100 

 
 
4.  คณะ / สาขาวิชาทีเ่ปิดรบั จ านวนรับ วชิาที่ใชค้ดัเลือก เงือ่นไขการรบั คณุสมบตัเิฉพาะและความ
พร้อมทาง 
การศกึษาของผูส้มคัร   
  มหาวิทยาลัย รับนักเรียนเข้าศึกษาภายใต้โครงการนี้ จ านวน  3,813  คน โดยก าหนดคณะ/
สาขาวิชาที่เปิดรับ จ านวนรับ วิชาที่ใช้ในการคัดเลือกและเกณฑ์คะแนนขั้นต ่าของแต่ละวิชา (ดูรายละเอียด
เอกสารแนบท้ายหน้า 6 เป็นต้นไป) อนึ่ง ขอให้ผู้สมัครศึกษาคุณสมบัติเฉพาะและ/หรือความพร้อมทาง
การศึกษาของผู้ มี สิทธิ์ สมัครในแต่ละคณ ะ/สาขาวิชา เพิ่ ม เติม  ในระบบ TCAS ที่ เว็บ ไซต์  
https://student.mytcas.com หัวข้อ “ค้นหาหลักสูตร” 
  หมายเหต ุ หากผูส้มคัรเขา้ศกึษามคีณุสมบตัทิางการศกึษาไมถ่กูตอ้งครบถว้นตามทีม่หาวทิยาลยั
ก าหนดและ/หรอืสมคัรผดิแผนการเรยีน จะไมม่สีทิธิเ์ขา้รบัการสอบสมัภาษณเ์พือ่คดัเลอืกเขา้ศกึษา และ/หรอืปรบั
ตกสมัภาษณท์นัท ี 
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5.  วิธพีจิารณาคดัเลือก 
       สมาคมอธกิารบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) จะน าคะแนนสอบในวิชาต่าง ๆ ตามที่
ก าหนด มาใช้จัดล าดับที่คัดเลือกเรียกตัวเข้าสอบสัมภาษณ์  อนึง่  หากตรวจสอบภายหลงัพบว่า ผู้
ได้รบัคดัเลือกมคีณุสมบตัทิางการศกึษาไมถ่กูตอ้งครบถ้วนตามที่มหาวทิยาลยัก าหนด และ/หรือสมคัร
ผดิแผนการเรยีน จะไมม่ีสทิธิเ์ข้ารับการสอบสัมภาษณเ์พื่อคดัเลือกเขา้ศึกษา  และ/หรือปรับตก
สัมภาษณท์นัท ี
          การพจิารณาตดัสนิผลการคดัเลอืกของคณะกรรมการชดุต่างๆ ของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
ถือเปน็ทีส่ิน้สดุ 
 
6.  การประกาศรายชื่อผูไ้ดร้ับการคดัเลือกเขา้สอบสมัภาษณ์ 
  สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ในระบบ TCAS ทางเว็บไซต์  https://student.mytcas.com  ในวันที่  26 
พฤษภาคม 2566 
 
7.  การสละสิทธิ์เข้าศึกษา 
  สามารถสละสิทธิ์ในระบบ TCAS ทางเว็บไซต์  https://student.mytcas.com  ภายในวันที่  
27 พฤษภาคม 2566  เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธ์ิรอบที่ 3 Admission และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น  
 
8.  การตรวจร่างกาย   
  8.1 ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกในคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์        
คณะเภสัชศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์  ให้น า
แบบรายงานการตรวจสุขภาพ (ตามที่คณะก าหนด) ใบขอรับการตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน 
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันที่สอบสัมภาษณ์ 
  8.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกคณะอ่ืนๆ  (ยกเว้นข้อ 8.1) ให้น าแบบรายงานการตรวจสุขภาพ ใบ
ขอรับการตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน และน าไปย่ืนในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
( ติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ของฝ่ายทะเบียน/งานทะเบียนนักศึกษาแต่ละวิทยาเขต)  
  หมายเหตุ  สามารถ download แบบฟอรม์ไดท้างเวบ็ไซต์ https://entrance.psu.ac.th  
เลอืกหวัขอ้  ” แบบฟอรม์ตา่ง ๆ”  
 
9.  การสอบสมัภาษณ์  
   ในกรณีมีการสอบสัมภาษณ์ ก าหนดสอบสัมภาษณ์ใน วันที่  1-2 มถิุนายน 2566 ณ คณะ /
วิทยาเขตที่ไดร้บัคดัเลอืก  รายละเอียดอ่ืนๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง โปรดติดตามทางเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th   
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10  การประกาศรายชื่อผูผ้่านสมัภาษณแ์ละมสีทิธิเ์ขา้ศกึษา 
  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
แ ล ะ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษ า ท า ง เว็ บ ไซ ต์   https://student.mytcas.com  แ ล ะ ท า ง เว็ บ ไซ ต์  
https://entrance.psu.ac.th  ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 
 
10.  การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ,  การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และ  
     ก าหนดวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ของงานทะเบียนการศึกษาแต่ละวิทยาเขต  
หรือทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th  (เลอืกหัวขอ้ การรายงานตวั และการจองหอพกั) 
 
11. เงื่อนไขการส าเรจ็การศึกษาจากมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
  11.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตาม
หลักสูตรข้อก าหนดและเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 11.2  นั ก ศึ ก ษ า ต้ อ ง ส อ บ ผ่ า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ขั้ น ต ่ า ที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด    
 

12.  การตดิต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ    
  ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ  อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC อาคาร 1)  ชั้น 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์  074 289255-8 โทรสาร  
074 289255-8   ในวันและเวลาราชการ           
        

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