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              เอกสารประชาสัมพันธ์ คร้ังที่ 1  วันที ่ 26  กันยายน  2565 
(ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการ 

ทางเว็บไซต์  https://entrance.psu.ac.th  ก่อนวันรับสมัคร) 
                                                                                                                                                                                                                              

                                                     
เรื่อง  โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประจ าปีการศึกษา  2566   (รอบที่ 1/2) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   มีนโยบายที่จะส่งเสริม และรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี   ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย สายสามัญ  เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี   โดยมรีายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิส์มัคร 
 1.1 เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย  

1.2 เป็นนักเรียนทีก่ าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามัญ และจะต้องส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2565    
1.3 ต้องมีผลการเรียนไมต่ ่ากว่าเกณฑ์ ท่ีคณะ/สาขาวิชาก าหนด 

     1.4 เป็นผู้ทีไ่ม่มโีรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคส าคญัที่จะเป็นอุปสรรคตอ่การศึกษาและอาชีพ 
   

2.  ปฏิทินด าเนินการ   

กิจกรรม 
 

ก าหนดการ  

เปิดระบบ ปิดระบบ 
ผู้สมัครทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเวบ็ไซต ์
https://student.mytcas.com เพื่อยืนยันตัวตน และใช้ในการยืนยนัสิทธิ ์

 
ส. 1 พ.ย. 65   เป็นต้นไป 

ลงทะเบยีนเพื่อขอช่ือผู้ใช้ (user) และรหัสผ่าน (password)  เข้าระบบ 
ทางเว็บไซต์ที ่https://e-admission.psu.ac.th 

พฤ.1 ธ.ค. 65 
        เวลา 09.30 น. 

อ. 13  ธ.ค. 65 
เวลา 23.30 น.  

รับสมคัร และผูส้มัครแก้ไขข้อมลูการสมคัร (ผ่านระบบออนไลน์) ทางเว็บไซต์                                               
ที่ https://e-admission.psu.ac.th  และอัพโหลดเอกสารการสมัคร 
ให้ คณะ/วิทยาเขต 

พฤ. 1  ธ.ค. 65 
     เปิดระบบรับสมัคร 
         เวลา 09.00 น. 

อ. 13 ธ.ค. 65 
(ปิดระบบรับสมัคร  
เวลา 23.30 น. ของวัน
สุดท้ายของการรับสมคัร) 

ผู้สมคัรช าระเงินค่าสมัครโดย Scan QR code ผ่าน Mobile Application  
ของธนาคารที่ปรากฏในหน้าช าระเงิน  หรือช าระเงินผ่านจุดบริการ 
counter service (7-Eleven)        

พฤ. 1 ธ.ค. 65 พ. 14 ธ.ค. 65 
(ให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 
 เวลา 23.59 น.) 

ตรวจสอบสถานะการช าระเงิน  ท่ีเว็บไซต์  
https://e-admission.psu.ac.th 

หลังจากท าการช าระเงินค่าสมัคร 
เสร็จสิ้น 

ประกาศช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์ท่ีเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th พ. 18 ม.ค. 66 
 

https://entrance.psu.ac.th/
http://admission.psu.ac.th/Members
file:///D:/ที่%20https:/entrance.psu.ac.th
http://admission.psu.ac.th/Members
http://admission.psu.ac.th/Members
https://entrance.psu.ac.th/
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กิจกรรม 
 

ก าหนดการ  
เปิดระบบ ปิดระบบ 

สอบสัมภาษณ์ ณ คณะ/วิทยาเขต ที่ผ่านการคัดเลือกและมสีิทธ์ิ 
เข้าสอบสมัภาษณ ์

ส.28-อา 29 ม.ค.66  

ประกาศช่ือผูผ้่านการสัมภาษณ์ และได้รับคดัเลือก ท่ีเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th 

พ. 1 ก.พ. 66. 

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและผ่านการสอบสมัภาษณ์ ยืนยันสิทธ์ิในระบบ TCAS 
ที่เว็บไซต์ของสมาคม ทปอ. https://student.mytcas.com 

อ. 7 ก.พ. 66 พ. 8 ก.พ. 66 

ผู้ที่ไดย้ืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว  หากประสงค์จะสละสิทธ์ิ            
ให้ด าเนินการสละสิทธ์ิในระบบ TCAS   

พฤ. 9 ก.พ 66   หรือ  ส. 6  พ.ค. 66 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th จ. 13 ก.พ. 66 
ช าระเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษา รายงานตัวข้ึนทะเบยีนเป็นนักศึกษา และเปิด
ภาคเรยีนที่ 1/ 2566 

ติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์  
http://reg.psu.ac.th ผ่ายทะเบยีนและประมวลผล /

งานทะเบียนแตล่ะวิทยาเขต 
 

 
 

3.   การสมัคร 
3.1 ผู้สมคัรสามารถเลือกสมัครได้ 1 รหัสคณะ/ประเภทวิชา  
       ผู้สมัครต้องตรวจคุณสมบัติทั่วไปของตนเอง (ตามข้อ 1) และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/สาขาวิชา (ตามข้อ 5)     
       หากปรากฏในภายหลังว่า ผูส้มัครขาดคณุสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลักฐานท่ีใช้ประกอบการสมคัรเป็นเท็จ จะถูก 
   ตัดสิทธ์ิการเข้าศึกษา  แม้ว่าจะผา่นการคัดเลือกได้เข้าศึกษาแล้ว ก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา และไม่คืนเงิน 
   ค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 3.2   ขั้นตอนการสมัคร 
            (1)   ผู้สมคัรทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์  
                   https://student.mytcas.com  เพื่อยืนยันตัวตน และใช้ในการยืนยันสิทธ์ิ ตั้งแตว่ันเสาร์ที่  1  พฤศจิกายน  2565 
                   เป็นต้นไป   

(2)  ลงทะเบียนเพื่อขอช่ือผู้ใช้ (user) และรหสัผ่าน (password) เข้าระบบทางเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th  
 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่  1  ธันวาคม  2565  เวลา  09.30 น. ถึงวันอังคารที่  13  ธันวาคม  2565  เวลา 23.30 น.  

(3) สมัครออนไลน์ และแก้ไขข้อมลูการสมัครทางเว็บไซต์  https://e-admission.psu.ac.th  และอัพโหลดเอกสารการ 
สมัคร ให้คณะ/วิทยาเขต  ตั้งแต่วนัพฤหัสบดีที่  1  ธันวาคม  2565  เวลา 09.30 น.  ถึงวันอังคารที่  13  ธันวาคม  
2565   เวลา  23.30  น.  หากพ้นก าหนดนี้จะไม่อนุญาตให้แก้ไขขอ้มูล  

(4) ให้ผู้สมคัรช าระเงินค่าสมัคร (จ านวน 200 บาท  ไม่รวมค่าธรรมเนียมของธนาคาร) โดยการ Scan QR code  ผ่าน Mobile  
 Application   ของธนาคารที่ปรากฏในหน้าช าระเงิน หรือช าระผา่นจุดบริการ counter servic  (7-Eleven)  ระหว่าง
วันพฤหัสบดีที ่1 - วันพุธที ่ 14  ธันวาคม  2565  (เวลา 23.59 น.)  ทั้งนี้  ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของ
การช าระค่าสมัคร โดยตรวจสอบในระบบรับสมัครหลังจากท าการช าระค่าสมัครเสร็จสิ้น 
 
 
 
 

https://entrance.psu.ac.th/
https://student.mytcas.com/
https://entrance.psu.ac.th/
http://reg.psu.ac.th/
https://e-admission.psu.ac.th/


 



 32 

7.  วิธพิีจารณาคัดเลือก 
     7.1  มหาวิทยาลยั (โดยคณะ) จะตรวจสอบคุณสมบตัิทั่วไป (ข้อ 1)   และคุณสมบัตเิฉพาะ  (ข้อ 5)  ของผู้สมัครในเบื้องต้น 
            หากผู้ใดมีคณุสมบัตไิม่ตรงตามที่คณะ/สาขาวิชา ก าหนด  จะไมไ่ดร้ับการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 
     7.2   เมื่อผู้สมัครผ่านการพิจารณาจากข้อ 7.1 แล้ว  มหาวิทยาลัยจะจัดล าดับที่ผูไ้ดร้ับการคดัเลือกเข้าสอบสมัภาษณ์  โดยให ้
            ผลคะแนนสอบวิชา TGAT วัดความถนัดทั่วไป    เป็นเกณฑ์ในการจดัล าดับที่  โดยเรียงจากผลคะแนน  สูง-ต ่า ของผู้สมคัร
แต่ละสาขาวิชา  เพื่อคดัเลือกตามจ านวนที่คณะแจ้งให้เรียกเข้าสอบสัมภาษณ ์ “กรณีล าดับสุดท้าย 
            ผ่านเกณฑ์เท่ากันให้เรียกทุกคนเข้าสอบสมัภาษณ์” 
     7.3  เมื่อผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว คณะกรรมการของคณะจะท าการสอบสัมภาษณ์, ทดสอบความ 
  พร้อมทางการศึกษาเพิ่มเติม (ถ้าจ าเป็นส าหรับบาง คณะ/ สาขาวิชา), และพิจารณา ข้อมูลอื่น ๆ ของผู้สมัครจากหลักฐานประกอบ 
  การสมัครซึ่งผู้สมัครได้แจ้งไว้  (ในข้อ 5.1) และเอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี)  ซึง่ผู้สมัครจะน าไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์     
               

         การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ถือเป็นทีส่ิ้นสุด  
 

8.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสมัภาษณ์ 
  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จะประกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลือกเบื้องต้น  ให้เป็นผู้มสีิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์และ 
    ทดสอบความพร้อมทางการศึกษา ในวันพุธที่  18  มกราคม  2566    ทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th    
 

9.  การสอบสัมภาษณ์  
  ใหผู้้มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ ์ ไปแสดงตนสอบสัมภาษณ์  ณ คณะ/วทิยาเขต ทีไ่ดร้ับคัดเลือก  หากนักเรียนไม่ไปสอบ 
     สัมภาษณ์ในวันเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่านักเรยีนสละสิทธ์ิ   
 9.1 สอบสัมภาษณ์  ณ คณะ/วิทยาเขต ที่ได้รับคัดเลือก ในวันเสาร์ที่  28 - อา 29 มกราคม  2566  รายงานตัวเวลา 
08.30-09.30 น.  รายละเอียด  สถานท่ีจะแจ้งอีกครั้งในวันประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ 
      9.2  หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ ์ 
  (1)  บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือ บตัรประจ าตัวนักเรียน (ที่มีรปูถ่ายแสดงตน)  
  (2) เอกสารอื่นที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด (ติดตามข้อมูลในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์) 
  (3) เอกสารที่แสดงความสามารถทางวิชาการ หรือ ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร (ถ้ามี) 
  (4) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) (ถ้ามี)   
   
10.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือก  
  ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือก  ในวันพุธที ่ 1  กมุภาพันธ์  2566  ผ่านทาง 
      เว็บไซต ์https://entrance.psu.ac.th  
 
11.  การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  
  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในระบบ 
   TCAS ระหว่างวัน 7 – 8  กุมภาพันธ์  2566  ทางเว็บไซต ์https://student.mytcas.com  
       ของทีป่ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  (สมาคม ทปอ.) 
  หมายเหตุ     ผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาท่ีก าหนด  มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นัน้ประสงค์จะสละสทิธิ์การเข้าศึกษา 
                       ผู้ที่ได้ยืนยันสทิธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครในรอบถัดไป     
12. การสละสิทธิ์เข้าศึกษา 
    ผู้ที่ไดย้ืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในระบบ TCAS  แล้ว  หากประสงค์จะสละสิทธ์ิ  ให้ด าเนินการสละสิทธ์ิในระบบ TCAS 
       วันที ่ 9   กุมภาพันธ์  2566   หรือ  วันที่  6  พฤษภาคม  2566 

https://entrance.psu.ac.th/
https://entrance.psu.ac.th/
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13. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
        มหาวิทยาลัยก าหนดประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ยืนยันสิทธ์ิในระบบ TCAS เป็นผูม้ีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันจันทร์ที่  13 
 กุมภาพันธ์ 2566  ทางเว็บไซต์  https://entrance.psu.ac.th 
 

14.  เง่ือนไขการคงไว้ซ่ึงสิทธิ์ในการเข้าศึกษา  
      14.1  ผู้ไดร้ับการคัดเลือกใหเ้ข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ตามโครงการนี้แล้ว จะต้องอยู่ศึกษาตอ่ในโรงเรียน 
               จนส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  (ในปีการศึกษาเดียวกัน)  และต้องรักษาระดับผลการเรยีนไว้ในระดับที่ด ี
               เมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6   
 14.2  ผู้สมคัรเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์  เมื่อส าเรจ็การศึกษาช้ัน ม.6 จากโรงเรยีนแล้ว 
               จะต้องมีจ านวน “หน่วยการเรยีน”   ในกลุ่มสาระต่างๆ ครบดังนี ้ 
      (1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีต้องเรียนรายวชิาพื้นฐาน และเพิ่มเติม รวมกันไมน่้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
      (2) กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ ต้องเรยีนรายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเตมิ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
      (3) กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเตมิ รวมกันไม่นอ้ยกว่า  9  หน่วยกิต 
               หากนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อ 14.1 และ 14.2  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเลิก การรับเข้า
ศึกษา   แม้ว่าจะประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้วก็ตาม  
 

15.  การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศกึษา, การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา    
              ติดตามรายละเอยีดในเว็บไซต์   ของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล/งานทะเบียนการศึกษาแต่ละวิทยาเขต 
 

16. เง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 16.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร ข้อก าหนดและเงื่อนไข 
   ของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

16.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานข้ันต ่าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด  
 

17.  การติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ   (ในวันและเวลาราชการ) 
  ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ      อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้  (ตึก LRC)  ช้ัน 2 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์    
อ าเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์  0 7428 9255-8, โทรสาร 0 7428 9259     เว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th        
   
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 
                                                    ศนูย์รับนักศึกษาและการทดสอบ 
                                                    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
 




