
พ.ย.65 ประชาสัมพันธ์ ทาง  website  https://entrance.psu.ac.th

อ. 1- พฤ. 10 พ.ย.65 นกัเรียนสมคัรสอบวิชา TGAT/TPAT ทาง website  ของ สมาคม ทปอ.
ท่ี  https://student.mytcas.com  

ส.10-จ.12 ธ.ค.65 สมาคม ทปอ. จดัสอบขอ้เขียนวิชา TGAT/TPAT

พ.1-ศ. 10 ก.พ.66 นกัเรียนสมคัรสอบวิชา A-Level  (สามญั)  ทาง  website  ของ สมาคม ทปอ.
ท่ี  https://student.mytcas.com  

พ.1-พ.15 มี.ค.66 นกัเรียน  (รายใหม)่ สมคัรสมาชิกเพ่ือรับรหสัผ่าน ส าหรับใชใ้นการสมคัร ทาง website 

ท่ี https://admission.psu.ac.th

พ.1-พ.15 มี.ค.66 รับสมคัรออนไลน์ (ผ่านระบบ) และผูส้มคัรแกไ้ขขอ้มูลการสมคัร ทาง website 

ท่ี  https://e-admission.psu.ac.th  โดยระบบจะปิดเวลา  23.30 น. ในวนัส้ินสุดการรับสมคัร

พ.1-พ.16 มี.ค.66 ช าระเงินค่าสมคัร (เหมาจ่าย 400 บาท )  โดยการ Scan QR code ผ่าน  Mobile Application

ของธนาคารท่ีปรากฎในหนา้ช าระเงิน  หรือช าระผ่านจุดบริการ counter service

ศ.17 มี.ค.66 ประกาศรายช่ือผูส้มคัรทาง website ท่ี  https://entrance.psu.ac.th

ส.18-จ.20 มี.ค.66 สมาคม ทปอ. จดัสอบขอ้เขียนวิชา (A-Level) สามญั

จ.20-ศ.24 มี.ค.66 ผูส้มคัรแจง้แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั  (กรณีขอ้มูลส่วนตวัในระบบ  TCAS  ผิดพลาด)

ส.7 ม.ค.66 สมาคม ทปอ.  ประกาศผลคะแนนสอบวิชา TGAT/TPAT

จ.17 เม.ย.66 สมาคม ทปอ.  ประกาศผลคะแนนสอบวิชา (A-Level)

จ.17-พ.19 เม.ย. 66 ผูส้มคัรเลือกอนัดบั   ทาง  website  https://e-admission.psu.ac.th  (เลือกได ้ 4  สาขาวิชา)

โดยระบบจะปิดเวลา  23.30 น. ในวนัส้ินสุดการเลือกอนัดบั

อ.25 เม.ย.66 ประกาศรายช่ือผูผ้่านการคดัเลือกและมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ (ทุกคณะ) 

ทาง website  https://entrance.psu.ac.th

พฤ.27-ศ.28 เม.ย. 66 สอบสัมภาษณ์  คณะทางดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พฤ.27 เม.ย. 66 สอบสัมภาษณ์ คณะอ่ืน ๆ  

จ.1 พ.ค.66 ประกาศช่ือผูผ้่านสัมภาษณ์ ทาง website  https://entrance.psu.ac.th     

พฤ.4-ศ. 5 พ.ค. 66 ผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์ยนืยนัสิทธ์ิในระบบ TCAS

อ.9 พ.ค.66 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์     

ทาง website  https://entrance.psu.ac.th    

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลยั ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2566

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลยั รายงานตวัข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา

ปฏิทินการด าเนินงานคดัเลือกนักเรียนใน 14 จังหวดัภาคใต้ เข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

ระดบัปริญญาตรี   (โควตาภูมิภาค)  ประจ าปีการศึกษา 2566

วนัที่ กิจกรรม



สอบ 81 70 82 61 64 65 66 62 63

กลุ่ม กลุ่ม ไทย สังคม องักฤษ คณติ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวทิยา คณติ 2 วทิยาศาสตร์

1 2 (วทิย์) (ศิลป์) ประยกุต์
รวม

รายวชิาทีส่อบ  และเกณฑ์ขั้นต ่าแต่ละวชิา

วชิา A-Level (สามญั)  
หมายเหตุ

จ านวนรับ

คณะ / สาขาวชิา ชุด

วชิา

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

รหัส คณะวทิยาศาสตร์   หาดใหญ่

10200    วทิยาศาสตร์ A 100 40 60 P P P P P P P วิชา 61  คณิตศาสตร์,  วิชา 64  ฟิสิกส์

10201    ฟิสิกส์ A 20 8 12 P P P P P P P วิชา  65  เคมี  ตอ้งไดค้ะแนน  ≥ 0.9X

10202    ชีววทิยา   A 25 10 15 P P P P P P P ค่าเฉล่ียของรายวิชา  จึงจะถือวา่ผา่นเกณฑ์

10203    วทิยาการคอมพวิเตอร์   A 25 10 15 P P P P P P P

10204    คณติศาสตร์ A 20 8 12 P P P P P P P

10205    เคมี A 30 12 18 P P P P P P P

10206    จุลชีววทิยา A 25 10 15 P P P P P P P

10207    สถิติ A 25 10 15 P P P P P P P วิธีการสอบสัมภาษณ์
10208    เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร A 30 12 18 P P P P P P P คณะกรรมการทดสอบความพร้อม
10209    เทคโนโลยชีีวภาพ A 25 10 15 P P P P P P P ทางการศึกษาเพ่ิมเติม และพิจารณาขอ้มูล
10210    วทิยาศาสตร์พอลเิมอร์ A 25 10 15 P P P P P P P ประกอบอื่น ๆ จากหลักฐานประกอบ
10211   เคม-ีชีววทิยาประยุกต์ A 25 10 15 P P P P P P P การสมัคร

10212    วสัดุศาสตร์ A 25 10 15 P P P P P P P

เคร่ืองหมาย  P  หมายถึงใช้รายวชิานั้นๆ ในการคดัเลอืก  แต่ไม่ก าหนดเกณฑ์ขั้นต ่า ,    ตัวเลขที่ปรากฎในช่องวชิาต่าง ๆ  หมายถึงใช้รายวชิานั้นๆ และยงัต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต ่าตามตัวเลขที่ปรากฎด้วย

ผู้สมคัรต้องมผีลคะแนนสอบครบทุกวชิา (ในแต่ละชุด A, B หรือ C) จึงจะได้รับการพจิารณาคดัเลอืก 

ผู้สมคัรต้องมคุีณสมบัติตรงตามที่คณะ/สาขาวชิาก าหนด หากสมคัรไม่ตรงตามคุณสมบัติ จะถูกปรับตกสัมภาษณ์ 
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เอกสารประชาสัมพนัธ์ คร้ังที ่1  วนัที ่ 29  กนัยายน  2565 

(ข้อมูลอาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดติดตามประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการ 
ทางเวบ็ไซต์  https://entrance.psu.ac.th  ก่อนวนัรับสมัคร) 

 
เร่ือง    การคัดเลอืกนักเรียนใน  14  จังหวดัภาคใต้ เข้าศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 (โควตาภูมิภาค)  ประจ าปีการศึกษา  2566 (TCAS รอบที ่2) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

         การคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษาในหลกัสูตร  ระดบัปริญญาตรี   ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  (โควตาภูมิภาค)  
ประจ าปีการศึกษา 2566  มหาวทิยาลยัฯ จะท าการคดัเลือกจากนกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย สายสามญั(ม.6)  
โดยท่ีสถานศึกษาตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ี  14  จงัหวดัภาคใต ้  ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี  
 

1.  องค์ประกอบ และ ค่าน า้หนัก ทีใ่ช้พจิารณาคัดเลอืก 
 

 ใชผ้ลคะแนนสอบขอ้เขียนวชิา A-level (สามญั) ซ่ึงจดัสอบโดยสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)  
 เป็นองคป์ระกอบการพิจารณาคดัเลือก   ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนครบทุกวชิาตามทีค่ณะ/สาขาวชิาก าหนด และมีคะแนนขั้นต ่าในนวชิา 
ทีค่ณะ/สาขาวชิาก าหนด  หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข คะแนนของผู้สมัครจะไม่ถูกน าไปรวมคะแนน และจดัล าดบัที ่  ทั้งน้ี  วชิาความ
ถนดัทางวชิาชีพและวชิาการ (TPAT)  อาจน ามาใชป้ระกอบการสมัภาษณ์ในแต่ละคณะหรือสาขาวชิา   
 

2.  ชุดวชิาทีใ่ช้คัดเลอืก เกณฑ์ข้ันต ่าแต่ละรายวชิา   คณะ/สาขาวชิา   และ จ านวนรับ 
                มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  จะท าการคดัเลือกนกัศึกษา โดยใชค้ะแนนจากการสอบวชิา  A-level (สามญั)  ซ่ึงจดัสอบ 
โดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)   และจ าแนกเป็น  3  ชุดวชิา    ดงัน้ี 

      ชุดวชิา  A  :   คะแนนเตม็  700  คะแนน  ประกอบดว้ยวชิา :  81 ภาษาไทย,  70 สงัคมศึกษา,   82 ภาษาองักฤษ 

                                           61  คณิตศาสตร์ประยกุต ์1 (พ้ืนฐาน+เพ่ิมเติม)  64 ฟิสิกส์,  65  เคมี  และ  66 ชีววทิยา    

      ชุดวชิา  B  :    คะแนนเตม็  500  คะแนน  ประกอบดว้ยวชิา :  81 ภาษาไทย,  70 สงัคมศึกษา,   82 ภาษาองักฤษ 

                                            61  คณิตศาสตร์ประยกุต ์1 (พ้ืนฐาน+เพ่ิมเติม)    และ   63  วทิยาศาสตร์ประยกุต ์  

       ชุดวชิา  C  :    คะแนนเตม็  500  คะแนน  ประกอบดว้ยวชิา :  81 ภาษาไทย,   70 สงัคมศึกษา,   82 ภาษาองักฤษ 

                                            62  คณิตศาสตร์ประยกุต ์2 (พ้ืนฐาน)  และ  63  วทิยาศาสตร์ประยกุต ์  
 

รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบั  รหสั  คณะ/สาขาวชิา,  จ านวนรับ,  ชุดวชิาสอบ,  ตลอดจนเกณฑข์ั้นต ่าของ 
แต่ละรายวชิา ไดแ้สดงไวใ้นระเบียบการคดัเลือกฯ  (โควตาภูมิภาค)   ประจ าปีการศึกษา   2566   
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26 
 

3.  คุณสมบัติทัว่ไปของผู้สมัคร 
 3.1  เป็นบุคคลท่ีอยูใ่นประเทศไทยโดยถูกตอ้งตามกฏหมาย 
 3.2     เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (สายสามญั)  ในโรงเรียนท่ีสงักดัอยูใ่นพ้ืนท่ี 14 
จงัหวดัภาคใต ้  และ ตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะตามท่ี คณะ / สาขาวชิา นั้น ๆ  ไดก้ าหนดไว ้(ดูรายละเอียดในขอ้ท่ี 4 และ 5) 

 3.3  เป็นผูท่ี้ผา่นการทดสอบความพร้อมทางการศึกษา ตามท่ีคณะ / สาขาวชิา นั้นๆ  ไดก้ าหนดไว ้ 
 

4.  คุณสมบัติเฉพาะ และ ความพร้อมทางการศึกษาของผู้สมัคร 
 

           นอกจากคุณสมบติัทัว่ไปดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้แลว้นั้น  ผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือก ยงัจะตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะและตอ้ง 
ผา่นการทดสอบความพร้อมทางการศึกษา  ตามท่ีคณะต่างๆ ไดก้ าหนด  ดงัน้ี 
 
 

   คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
1. เม่ือส าเร็จการศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  (ม.6)  แลว้ ตอ้งมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ    ดงัน้ี 

                            1.1  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ไม่นอ้ยกวา่  22  หน่วยกิต     
                            1.2  คณิตศาสตร์    ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต 
 
 

  คณะวทิยาศาสตร์ 
1. มีผลการเรียนเฉล่ีย (GPA)  รวม  5  ภาคเรียน   (ม.4-ม.6)  ตอ้งมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ดงัน้ี 

                            1.1  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ไม่นอ้ยกวา่  15  หน่วยกิต     
                            1.2  คณิตศาสตร์    ไม่นอ้ยกวา่  7  หน่วยกิต 
                               1.3  ภาษาต่างประเทศ  ไม่นอ้ยกวา่  5  หน่วยกิต 
 
                                                                

              คณะแพทยศาสตร์  
     1. ตอ้งมีคุณสมบติัท่ีจะเขา้รับราชการไดห้ลงัจากจบการศึกษาแลว้ 
     2. ตอ้งผา่นการทดสอบความพร้อมทางการศึกษา ในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
   2.1 ความสามารถในการมองเห็น และแยกสี  
   2.2   ความสามารถในการฟังเสียง และการทรงตวั 
   2.3   ความสามารถในการใชอ้วยัวะ มือ เทา้ แขน ขา และกระดูกสนัหลงั 
   2.4   สภาพร่างกาย สภาพจิตและประสาท 
   2.5   ความสมบูรณ์และความสามารถในการท างานของอวยัวะภายในต่างๆ  อาทิ เช่น   ตบั  หวัใจ   
                         ไต  ปอด  สมอง  ต่อมไร้ท่อ  ฯลฯ 
   3. ก่อนเขา้ศึกษาตอ้งสามารถท าสญัญาเขา้รับราชการได ้และตอ้งท างานรับราชการเม่ือส าเร็จการศึกษา 
   แลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีติดต่อกนั ตามระเบียบและเง่ือนไขของรัฐบาลกบัมหาวทิยาลยั 
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             คณะพยาบาลศาสตร์  (หาดใหญ่) 
1.   มีผลการเรียนเฉล่ีย (GPA)  รวม  5  ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)  ตอ้งมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ    ดงัน้ี 

                           1.1  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต     
                            1.2  คณิตศาสตร์    ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต 
                            1.3  ภาษาต่างประเทศ  ไม่นอ้ยกวา่   7   หน่วยกิต 
           2.    มีใบรับรองแพทยร์ายงานการตรวจตาบอดสี ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองขา้งอยา่งรุนแรง ไม่มีความบกพร่องทางการไดย้นิ                 
                       แบบถาวรท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในวชิาชีพ  และมีใบรายงานผลการตรวจสุขภาพร่างกายตามแบบฟอร์มท่ีเวบ็ไซต ์
                       https://entrance.psu.ac.th เป็นหลกัฐานแสดงวา่สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง (อพัโหลดมาพร้อมหลกัฐานการสมคัร) 
 

                      คณะเภสัชศาสตร์  

1.   มีผลการเรียนเฉล่ีย (GPA)  รวม  5  ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)  ตอ้งมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   ดงัน้ี 
                            1.1  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    ไม่นอ้ยกวา่  20  หน่วยกิต     
                            1.2  วชิาคณิตศาสตร์    ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต 
             2.    มีใบรับรองแพทยร์ายงานการตรวจตาบอดสี ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองขา้งอยา่งรุนแรง  และมีใบรายงานผลการ 
                               ตรวจสุขภาพร่างกายตามแบบฟอร์มท่ีเวบ็ไซต ์ https://entrance.psu.ac.th  (อพัโหลดมาพร้อมหลกัฐานการสมคัร) 
  3. ตอ้งมีคุณสมบติัท่ีจะปฏิบติังานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐไดห้ลงัจากส าเร็จการศึกษาแลว้ 
                              โดยตอ้งสามารถท าสญัญาผกูพนัฝ่ายเดียว หรือสญัญาปลายเปิดกบัรัฐบาล ตามระเบียบและเง่ือนไขของรัฐบาล 
                         4. ตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
            การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม ดงัต่อไปน้ี 
      4.1  มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอนัอาจเป็นอนัตรายต่อตนเอง และ/หรือผูอ่ื้น  เช่น โรคจิต (psychotic disorders) 
                                      โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ 
                                       (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders 
                                       รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ  อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม 
      4.2  เป็นโรคติดต่อในระยะอนัตราย ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูรั้บบริการ และประกอบวชิาชีพเภสชักรรม  
     4.3  เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือ ภาวะอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง  ต่อผูรั้บบริการ 
                                       และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม 
      4.4  มีความพิการทางร่างกายอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และประกอบวชิาชีพเภสชักรรม  
                               4.5  มีความผิดปกติในการไดย้นิทั้งสองขา้ง โดยมีระดบัการไดย้นิท่ีความถ่ี 500-2000 เฮิรตซ์ สูงกวา่ 40 
                  เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพดู (speech discrimination score) นอ้ยกวา่  ร้อยละ 70 จาก 
                                      ความผิดปกติ ของประสาทและเซลลป์ระสาทการไดย้นิ (sensorineural hearing loss)  อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
                                          การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม  
     4.6  มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดบัการมองเห็นในตาขา้งท่ีดี เม่ือแกไ้ขดว้ยแวน่สายตาแลว้ แยก่วา่ 6/12 หรือ 
                                      20/40 และแพทยผ์ูต้รวจร่างกายเห็นวา่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม  
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          4.7  มีความผิดปกติในการแยกสีอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเภสชักรรม 
                                            ซ่ึงผูส้มคัรทุกรายจะตอ้งท าการทดสอบความสามารถในการมองเห็นและแยกสีในวนัท่ีท าการทดสอบสมัภาษณ์ 
 

                     ส าหรับปัญหาสุขภาพ หรือโรคในข้อ 4 ให้คณะกรรมการสัมภาษณ์เป็นผู้พจิารณาตดัสิน  ซ่ึงผลการตดัสิน ถือเป็นทีส้ิ่นสุด  
 

                     คณะทนัตแพทยศาสตร์  

                      1.  เม่ือส าเร็จการศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 (ม.6) แลว้ ตอ้งมีจ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระ ดงัน้ี 
                          1.1  กลุ่มสาระวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ไม่นอ้ยกวา่ 22 หน่วยกิต 
                          1.2  กลุ่มสาระวชิาคณิตศาสตร์  ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต  
                     2.  มีคุณสมบติัเฉพาะของผูส้มคัรเขา้ศึกษาหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ตามประกาศคณะทนัตแพทยศาสตร์    
                          มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง คุณสมบติัเฉพาะของผูส้มคัรเขา้ศึกษาหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ดงัน้ี                      
                          2.1  ตอ้งมีคุณสมบติัท่ีจะปฏิบติังานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐไดห้ลงัจากจบการศึกษา แลว้ 
                              โดยตอ้งสามารถท าสญัญาผกูพนัฝ่ายเดียว หรือสญัญาปลายเปิดกบัรัฐบาล ตามระเบียบและเง่ือนไขของรัฐบาล 
                               และมหาวทิยาลยั 
                          2. 2  ตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
                                  การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม ดงัต่อไปน้ี 
                                  2.2.1  มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอนัอาจเป็นอนัตรายต่อตนเอง และ/หรือผูอ่ื้น เช่น โรคจิต (psychotic  
                                            disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) ชนิด 
                                            antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวช อ่ืน ๆ 
                                            อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 
                                  2.2.2  เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออนัตราย ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วย หรือส่งผลใหเ้กิดความ 
                                            พิการอยา่งถาวร อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 
                                  2.2.3  เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูป่้วย  
                                            และการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 
                                  2.2.4  มีความพิการทางร่างกายอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพ                                
                                  2.2.5  มีความผิดปกติในการไดย้นิทั้งสองขา้ง โดยมีระดบัการไดย้นิเฉล่ียท่ีความถ่ี 500-2,000 เฮิรตซ์  
                                            สูงกวา่ 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพดู (speech discrimination score)  
                                            นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาท และเซลลป์ระสาทการไดย้นิ (sensorineural  
                                            hearing loss) อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพทนัตกรรรม 
                                  2.2.6  มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดบัการมองเห็นในตาขา้งดี เม่ือแกไ้ขดว้ยแวน่สายตา 
                                            แลว้ แยก่วา่ 6/12 หรือ 20/40 ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพ  
                                  2.2.7  มีภาวะตาบอดสีระดบัรุนแรง หรือ ภาวะตาพร่องสีระดบัรุนแรง โดยมีผลการตรวจ  
                                            FRANSWORTH D 15 hue test มีเสน้ตดัขวางมากกวา่หรือเท่ากบั 10 เสน้ ตามแนวทางการ 
                                            ตรวจตาบอดสีของราชวทิยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย  
                                  2.2.8 โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ซ่ึงมีไดร้ะบุไว ้ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการ 
                                            ประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 



29 
 

                 ทั้งน้ี ส าหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในขอ้ 2.2  ใหค้ณะกรรมการประจ าส่วนงานคณะทนัตแพทยศาสตร์ พิจารณา 
                  วนิิจฉยั   ซ่ึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน คณะทนัตแพทยศาสตร์ ถือเป็นท่ีส้ินสุด 
                         3. ตอ้งผา่นการทดสอบความพร้อมทางการศึกษา  ตรวจร่างกาย และสอบสมัภาษณ์  
                         4. ก่อนเขา้ศึกษา ตอ้งสามารถท าสญัญากบัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และผูท่ี้ยติุหรือเลิกการศึกษาก่อนส าเร็จ 
                             การศึกษาตามหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิตของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ โดยลาออกจากการเป็นนกัศึกษา  
                             หรือมีเจตนาจงใจละเลย ทอดท้ิงการศึกษา หรือประพฤติตนไม่สมควรจนเป็นเหตุใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
                             ตอ้งชดใชเ้งินเป็นเบ้ียปรับตามสญัญาท่ีท าไวก้บัมหาวทิยาลยั 
 

         คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  1. เม่ือส าเร็จการศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  (ม.6)  แลว้ ตอ้งมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   ดงัน้ี 
        1.1  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ไม่นอ้ยกวา่  22  หน่วยกิต  
                               1.2  คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต 
        1.3  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต 
 

         คณะศิลปศาสตร์ 
   สาขาวชิาภาษาไทยประยุกต์ 

1. มีผลการเรียนเฉล่ีย (GPA)  รวม  5  ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)  ตอ้งมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระต่าง ๆ   ดงัน้ี 
                            1.1  ภาษาไทย  ไม่นอ้ยกวา่  5  หน่วยกิต       
                            1.2  ภาษาต่างประเทศ   ไม่นอ้ยกวา่  5  หน่วยกิต     
   2.   มีการสอบสมัภาษณ์  (คะแนนเตม็ 100 คะแนน)  โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนนเพื่อคดัเลือก  ดงัน้ี 
                               2.1  บุคลิกภาพ  15  คะแนน 
         2.2  ความรู้ความสามารถและเจตคติต่อสาขาวชิา  35  คะแนน 
                    2.3  ความสามารถในการส่ือสาร  20  คะแนน 
    2.4  ความสามารถในการวเิคราะห์  และสรุปประเด็น  15  คะแนน 
    2.5  ความรู้และความเห็นท่ีมีต่อสถานการณ์ปัจจุบนั  15  คะแนน 
       3.  ผูเ้ขา้สมัภาษณ์ตอ้งไดค้ะแนนรวม  ไม่ต ่ากวา่  70  คะแนน  จึงจะผา่นเกณฑ ์

   สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
1. มีผลการเรียนเฉล่ีย (GPA)  รวม  5  ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)  ตอ้งมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

ไม่นอ้ยกวา่   9  หน่วยกิต (รวมรายวชิาพ้ืนฐานและรายวชิาเพ่ิมเติม)   
   2.   มีการสอบสมัภาษณ์ (คะแนนเตม็ 100 คะแนน)  โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนนเพ่ือคดัเลือก  ดงัน้ี 
                               2.1  บุคลิกภาพ  15  คะแนน 
         2.2  ความรู้ความสามารถและเจตคติต่อสาขาวชิา  35  คะแนน 
                    2.3  ความสามารถในการส่ือสาร  20  คะแนน 
    2.4  ความสามารถในการวเิคราะห์  และสรุปประเด็น  15  คะแนน 
    2.5  ความรู้และความเห็นท่ีมีต่อสถานการณ์ปัจจุบนั  15  คะแนน 
       3.  ผูเ้ขา้สมัภาษณ์ตอ้งไดค้ะแนนรวม  ไม่ต ่ากวา่  70  คะแนน  จึงจะผา่นเกณฑ ์
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     สาขาวชิาภาษาจีน และสาขาวชิาภาษาจีน (แผน 3+1) 
1. มีผลการเรียนเฉล่ีย (GPA)  รวม  5  ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)  ตอ้งมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

ไม่นอ้ยกวา่   9  หน่วยกิต    
   2.   มีการสอบสมัภาษณ์  (คะแนนเตม็ 100 คะแนน)  โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนนเพื่อคดัเลือก  ดงัน้ี 
                               2.1  บุคลิกภาพ  15  คะแนน 
         2.2  ความรู้ความสามารถและเจตคติต่อสาขาวชิา  35  คะแนน 
                    2.3  ความสามารถในการส่ือสาร  20  คะแนน 
    2.4  ความสามารถในการวเิคราะห์  และสรุปประเด็น  15  คะแนน 
    2.5  ความรู้และความเห็นท่ีมีต่อสถานการณ์ปัจจุบนั  15  คะแนน 
       3.  ผูเ้ขา้สมัภาษณ์ตอ้งไดค้ะแนนรวม  ไม่ต ่ากวา่  70  คะแนน  จึงจะผา่นเกณฑ ์
 

     สาขาวชิาชุมชนศึกษเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื 
1. มีผลการเรียนเฉล่ีย (GPA)  รวม  5  ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)  ตอ้งมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   ดงัน้ี 

1.1   ภาษาต่างประเทศ  ไม่นอ้ยกวา่   6  หน่วยกิต   
                              1.2   สงัคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม   ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต     
                      2.   มีการสอบสมัภาษณ์  (คะแนนเตม็ 100 คะแนน)  โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนนเพ่ือคดัเลือก  ดงัน้ี 
                               2.1  บุคลิกภาพ  15  คะแนน 
         2.2  ความรู้ความสามารถและเจตคติต่อสาขาวชิา  35  คะแนน 
                    2.3  ความสามารถในการส่ือสาร  20  คะแนน 
    2.4  ความสามารถในการวเิคราะห์  และสรุปประเด็น  15  คะแนน 
    2.5  ความรู้และความเห็นท่ีมีต่อสถานการณ์ปัจจุบนั  15  คะแนน 
       3.  ผูเ้ขา้สมัภาษณ์ตอ้งไดค้ะแนนรวม  ไม่ต ่ากวา่  70  คะแนน  จึงจะผา่นเกณฑ ์
 

       สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ 
1. มีผลการเรียนเฉล่ีย (GPA)  รวม  5  ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)   มีหน่วยกิตในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

ไม่นอ้ยกวา่   6  หน่วยกิต    
   2.   มีการสอบสมัภาษณ์  (คะแนนเตม็ 100 คะแนน)  โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนนเพ่ือคดัเลือก  ดงัน้ี 
                               2.1  บุคลิกภาพและเจตคติต่อสาขาวชิา  25  คะแนน 
         2.2  ความรู้ทัว่ไปเกียวกบัอุตสาหกรรมการบินและการบริการ  25  คะแนน 
                    2.3  ความสามารถในการส่ือสารภาษาไทย  และภาษาองักฤษ   25  คะแนน 
    2.4  ความรู้และความเห็นต่อการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบนั  25  คะแนน 
       3.  ผูเ้ขา้สมัภาษณ์ตอ้งไดค้ะแนนรวม  ไม่ต ่ากวา่  70  คะแนน  จึงจะผา่นเกณฑ ์
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            คณะการแพทย์แผนไทย 
1. มีผลการเรียนเฉล่ีย (GPA)  รวม  5  ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)  ตอ้งมีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   ดงัน้ี 

1.1   ภาษาต่างประเทศ    ไม่นอ้ยกวา่   7  หน่วยกิต    
1.2   คณิตศาสตร์  ไม่นอ้ยกวา่  11  หน่วยกิต  
   1.3   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ไม่นอ้ยกวา่  22  หน่วยกิต    

    2.  เม่ือส าเร็จการศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  (ม.6)  แลว้ ตอ้งมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระต่าง ๆ   ดงัน้ี 
          2.1 วทิยาศาสตร์และทคโนโลย ี ไม่นอ้ยกวา่  26  หน่วยกิต 
          2.2 คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต 
          2.3 ภาษาต่างประเทศ  ไม่นอ้ยกวา่   9  หน่วยกิต 
  3.  ผูส้มคัรเขา้ศึกษาคณะการแพทยแ์ผนไทย จะตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรค 
                              หรือความพิการ  หรือตาบอดสีท่ีมีระดบัปานกลางข้ึนไปอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการ 
                              ประกอบวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทย       
            4.  มีใบรับรองแพทยร์ายงานการตรวจตาบอดสี ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองขา้งอยา่งรุนแรง  และมีใบรายงานผลการ 
                             ตรวจสุขภาพร่างกายตามแบบฟอร์มท่ีเวบ็ไซต ์ https://entrance.psu.ac.th เป็นหลกัฐานแสดงวา่สุขภาพสมบูรณ์ 
                             แขง็แรง (อพัโหลดมาพร้อมหลกัฐานการสมคัร) 
   

        คณะเทคนิคการแพทย์ 
 1.  เม่ือส าเร็จการศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  (ม.6)  แลว้ ตอ้งมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ    ดงัน้ี 

1.1 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ไม่นอ้ยกวา่  22  หน่วยกิต 
1.2 คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต 

2. มีใบรับรองแพทยร์ายงานการตรวจตาบอดสี ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองขา้งอยา่งรุนแรง  และมีใบรายงานผลการ 
ตรวจสุขภาพร่างกายตามแบบฟอร์มท่ีเวบ็ไซต ์https://entrance.psu.ac.th (อพัโหลดมาพร้อมหลกัฐานการสมคัร) 

          3.    ตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
                                การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์ดงัต่อไปน้ี 
            3.1  มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอนัอาจเป็นอนัตรายต่อตนแอง และ/หรือผูอ่ื้น  เช่น โรคจิต (psychotic   
                                     disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders) 
                                     โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders หรือ  
                                      borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ   
                                      ปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์
           3.2   เป็นโรคติดต่อในระยะอนัตรายท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูรั้บบริการ และการประกอบวชิาชีพ 
                                       เทคนิคการแพทย ์
           3.3   เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อตนเอง ต่อผูรั้บบริการ  
                                       และการประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย ์
           3.4   มีความพิการทางร่างกายอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพเทคนิค 
 

https://entrance.psu.ac.th/
https://entrance.psu.ac.th/
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          3.5   มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ระดบัการมองเห็นในตาขา้งท่ีดี เม่ือแกไ้ขดว้ยแวน่สายตาแลว้ แยก่วา่ 6/12  
                                      หรือ 20/40 และแพทยผ์ูต้รวจร่างกายเห็นวา่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบ 
                                      วชิาชีพเทคนิคการแพทย ์
                  3.6   มีความผิดปกติในการแยกสีอนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบติังาน และการประกอบวชิาชีพ 
                                      เทคนิคการแพทย ์ซ่ึงผูส้มคัรทุกรายจะตอ้งมีใบรับรองจกัษุแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน   
                                      โดยจกัษุแพทยรั์บรองวา่ “ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา” โดยอาจจะผา่น 
                                      การตรวจ FARNSWORTH D 15 hue test ซ่ึงผลการตรวจจะตอ้งไม่มีเสน้ตดัขวางมากกวา่หรือเท่ากบั 10  
                                      เสน้  ท่ีถือวา่เป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง  (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวทิยาลยัจกัษุแพทย ์
                                      แห่งประเทศไทย)   
                        ในกรณีท่ีมีปัญหาการวนิิจฉยัคุณสมบติัทัว่ไป  คุณสมบติัเฉพาะ  และความพร้อมทางการศึกษาของผูส้มคัรหรือ 
ผูมี้สิทธิเขา้ศึกษา   คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกฯ  สงวนสิทธิท่ีจะเป็นผูต้ดัสิน  และถือเป็นยติุ หากปรากฎในภายหลงัวา่  
ผูส้มคัรขาดคุณสมบติัทัว่ไป หรือคุณสมบติัเฉพาะ หรือความพร้อมทางการศึกษาขอ้ใดขอ้หน่ึง ผูส้มคัรจะถูกตดัสิทธ์ิจากการ 
คดัเลือกคร้ังน้ี  และแมว้า่จะไดล้งทะเบียนเขา้ศึกษาแลว้ ก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนกัศึกษา 
 

            คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
1. มีผลการเรียนเฉล่ีย (GPA)  รวม  5  ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)  ตอ้งมีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   ดงัน้ี 

1.1   คณิตศาสตร์    ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต    
1.2   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ไม่นอ้ยกวา่  22  หน่วยกิต    

2. มีใบรับรองแพทย์รายงานการตรวจตาบอดสี ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนแรง  และมีใบรายงานผลการตรวจ 
สุขภาพร่างกายตามแบบฟอร์มที่เว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th  (อัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการสมัคร) 

 

   คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) 
1. สาขาคณติศาสตร์  วทิยาศาสตร์ทัว่ไป  ฟิสิกส์  เคมี  ชีววทิยา    

รับนกัเรียนวทิยาศาสตร์  มีผลการเรียนเฉล่ีย (GPA)  รวม  5  ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)  ตอ้งมีหน่วยกิตในกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   ดงัน้ี 
1.1   คณิตศาสตร์    ไม่นอ้ยกวา่  10  หน่วยกิต    
1.3   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ไม่นอ้ยกวา่  20  หน่วยกิต    

 

    2.   สาขาจติวทิยาคลนิิก  ผู้สมคัรต้องมคุีณสมบัตเิฉพาะ  ดงันี ้
                              2.1  มีผลการเรียนเฉล่ีย  (GPA)  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)  ตอ้งมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
                                     2.1.1  คณิตศาสตร์  ไม่นอ้ยกวา่  10  หน่วยกิต 
                                    2.1.2  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ไม่นอ้ยกวา่  20  หน่วยกิต 
                                    2.1.3  ภาษาต่างประเทศ  ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต 
       2.2. วนัสอบสมัภาษณ์  จะประเมินดา้นสุขภาพจิต  สภาพร่างกาย  สภาพจิตและประสาท บุคลิกภาพ 
                                      และดา้นการส่ือสาร   
 

https://entrance.psu.ac.th/
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    3.   สาขาพลศึกษา     ผู้สมคัรต้องมคุีณสมบัตเิฉพาะ  ดงันี ้
                           3.1  มีผลการเรียนเฉล่ีย  (GPAX)  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)   ตอ้งมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
                                      และพลศึกษา  ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต  
                               

      คณะกรรมการการคดัเลอืกฯ  สงวนสิทธิทีจ่ะเป็นผู้ตัดสิน  และถอืเป็นยตุิ   หากปรากฏในนภายหลงัว่า  ผู้สมัคร 
ขาดคณุสมบัติทัว่ไป หรือคณุสมบัติเฉพาะ หรือความพร้อมทางการศึกษาข้อในดข้อหนึ่ง ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธ์ิจากการคดัเลอืกคร้ังนี้ 
 และแม้ว่าจะได้ลงทะเบียนเข้าศึกษาแล้ว กจ็ะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

           คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (ปัตตานี) 
                          1.  มีผลการเรียนเฉล่ีย  (GPA)  รวม 5 ภาคเรียน  (ม.4-ม.6)  ตอ้งมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
                                 1.1  คณิตศาสตร์  ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต 
                                 1.2  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต 
                 

           คณะศิลปกรรมศาสตร์  (ปัตตานี) 
1. สาขาออกแบบประยกุตศิ์ลป์  มีแฟ้มสะสมผลงานพ้ืนฐานทางดา้นวาดเสน้และงานออกแบบประยกุตศิ์ลป์ 
    (อพัโหลดมาพร้อมหลกัฐานการสมคัร) 
2. สาขาออกแบบแฟชัน่  มีแฟ้มสะสมผลงานดา้นการออกแบบแฟชัน่ (อพัโหลดมาพร้อมหลกัฐานการสมคัร) 

 

           คณะพยาบาลศาสตร์  (ปัตตานี) 
1.   เม่ือส าเร็จการศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  (ม.6)  แลว้ ตอ้งมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

                            1.1  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ไม่นอ้ยกวา่  22  หน่วยกิต  (ตอ้งมีเน้ือหาวชิาชีววทิยารวมอยูด่ว้ย)   
1.2  คณิตศาสตร์  ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต 

2. มีใบรับรองจักษแุพทย ์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน รายงานการตรวจตาบอดสี ต้องไม่เป็นตาบอดสีทั้งสอง 
     ข้างอย่างรุนแรง และมีใบรายงานผลการตรวจสุขภาพร่างกายตามแบบฟอร์มที่เว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th  
     เป็นหลักฐานแสดงว่าสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง (อัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการสมัคร) 

  

5.  การสมัครเข้ารับการคัดเลอืก  
           การสมคัรมี  4  ขั้นตอน  แยกจากกนัดงัน้ี   
  ขั้นตอนที ่1  นกัเรียน (รายใหม่)  ตอ้งไปสมคัรลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเวบ็ไซต ์
                                        https://student.mytcas.com   เพื่อยนืยนัตวัตน และใชใ้นการยนืยนัสิทธ์ิ   
  ขั้นตอนที ่2   ลงทะเบียนเพื่อขอช่ือผูใ้ช ้(user)  และรหสัผา่น  (password)   เขา้ระบบทางเวบ็ไซต ์
                                         https://e-admission.psu.ac.th  ส าหรับผูท่ี้ยงัไม่เคยสมคัรโครงการของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์มาก่อน   
         ขั้นตอนที ่ 3  การสมคัรออนไลน์  โครงการคดัเลือกนกัเรียนใน 14 จงัหวดัภาคใต ้เขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
                                        (โควตาภูมิภาค)  และแกไ้ขขอ้มูลการสมคัร ทางเวบ็ไซต ์ท่ี  https://e-admission.psu.ac.th  ระหวา่งวนัท่ี 1–15 
                                        มีนาคม  2566   และช าระเงินค่าสมคัรเหมาจ่าย  400  บาท  โดยการ Scan QR code  ผา่น Mobile Application 
                                        ของธนาคารท่ีปรากฏในหนา้ช าระเงิน หรือช าระผา่นจุดบริการ  counter  service   ระหวา่งวนัท่ี   1 – 16   
                                        มีนาคม  2566  เวลา  23.59 น.   
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       ขั้นตอนที ่ 4  เลือกคณะ/สาขาวชิา ท่ีตอ้งการจะเขา้ศึกษา ทางเวบ็ไซต ์https://e-admission.psu.ac.th  ระหว่างวนัที ่ 17 – 19 
                                        เมษายน  2566  สามารถเลือกคณะ/สาขาวชิา ตามล าดบัความตอ้งการไดไ้ม่เกิน  4 อนัดบั  และสัง่พิมพใ์บสมคัร 
                                       เพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน  หากผูส้มคัรไม่ท าการเลือกคณะ/สาขาวชิา  ในเวลาท่ีก าหนด  มหาวทิยาลยัจะถือวา่ 
                                       ผูส้มคัรประสงคจ์ะสละสิทธ์จากการคดัเลือก  
 

6.  อตัราค่าสมัคร       ค่าสมคัรเหมาจ่าย  (เลือกอบัดบั คณะ/สาขาวชิา ไดสู้งสุด 4 อนัดบั)   จ านวน   400   บาท 
                                       (มหาวทิยาลยัขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงนิค่าสมคัรไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน) 
 

7.  การประกาศรายช่ือ ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์  
        ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบสมัภาษณ์ ทาง internet ท่ี  https://entrance.psu.ac.th   ในนวนัที ่25  เมษายน  2566 
  (หากท่านไม่ทราบผลภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ใหส้อบถามไดท่ี้ โทร. 074 289255 – 8) 
 

8.  เอกสารทีต้่องใช้ในวนัสอบสัมภาษณ์  
        1.  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือหลกัฐานท่ีทางราชการออกใหว้า่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่น 
    ประเทศไทย  ฉบบัจริง และส าเนา  1 ชุด  
  2. ใบ ปพ.1 ของชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ท่ีส าเร็จการศึกษา ฉบบัจริง และส าเนา 1 ชุด 
  3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน  (download แบบฟอร์มไดท่ี้   
                                   https://entrance.psu.ac.th)  (จะแจ้งอกีคร้ังวนัประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคดัเลอืกและมสิีทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์)  
 

9.  การสอบสัมภาษณ์  
    1.   วนัท่ี  27 – 28  เมษายน   2566   สอบสมัภาษณ์ คณะทางดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
    2.   วนัท่ี  27  เมษายน  2566  สอบสมัภาษณ์คณะอ่ืน ๆ  
          ก าหนดวนัสอบสัมภาษณ์ ในห้เป็นไปตามปฏิทนิด าเนินการคดัเลอืกฯ   ส่วนสถานทีส่อบสัมภาษณ์   จะประกาศ 
 ในห้ทราบพร้อมการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ 
   การสอบสมัภาษณ์ไม่คิดคะแนน  แต่จะมีผลต่อการพิจารณาวา่  ผูเ้ขา้สอบสมัภาษณ์  ควรไดเ้ขา้ศึกษาใน คณะ/สาขาวชิา 
นั้นๆ ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์หรือไม่ โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกนักบัการสอบคดัเลือกฯ ในระบบ Admissions  ท่ีสมาคม 
ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)  เป็นผูด้  าเนินการ  ท้ังนี ้ หลงัเสร็จการสอบสัมภาษณ์ แต่ละคน  กรรมการสอบ
สัมภาษณ์จะแจ้งผลการสอบให้ผู้ เข้าสอบได้ทราบทันที  
            ผูใ้ดไม่ไปสอบสมัภาษณ์ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้จะถือวา่ผูน้ั้นสละสิทธ์ิการเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
โดยวธีิรับตรง  (โควตาภูมิภาค) 
 

10.  การทดสอบความพร้อมทางการศึกษา 

  ผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบสมัภาษณ์ใน คณะแพทยศาสตร์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 และคณะเทคนิคการแพทย ์ จะตอ้งเขา้รับการทดสอบความพร้อมทางการศึกษา ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการฯ  จะจดัใหมี้การ 
ทดสอบพร้อมไปกบัการตรวจร่างกายพิเศษ  และการสอบสมัภาษณ์ตามท่ีแต่ละคณะก าหนด  
 
 

http://www.entrance.psu.ac.th/


35 
 

11.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านสัมภาษณ์และได้รับคัดเลอืกเข้าศึกษา  
 ก าหนดวนัประกาศรายช่ือผูผ้า่นสมัภาษณ์และไดรั้บคดัเลือกเขา้ศึกษา  ในวนัท่ี  1  พฤษภาคม  2566   โดยจะประกาศ 

ผา่นทาง internet ท่ี  https:/entrance.psu.ac.th  
 

12.  การยนืยนัใช้สิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบ  TCAS) 
  ผูผ้า่นการสอบสมัภาษณ์และไดรั้บคดัเลือกเขา้ศึกษา จะตอ้งยนืยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษา ระหวา่งวนัท่ี  4 - 5 พฤษภาคม  2566  
ผ่านระบบ TCAS (Thai university Central Admissions System)  ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com  ของสมาคม  
ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) มิฉะนั้น จะถือวา่สละสิทธ์ิเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

  ผูท่ี้ไดย้นืยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษาในระบบ TCAS แลว้ จะถูกตดัสิทธ์ิการสมคัรเขา้ศึกษาในรอบถดัไป  ยกเวน้ผูท่ี้ไดส้ละสิทธ์ิ 
ในระบบ TCAS  ตามช่วงเวลาท่ีสมาคม ทปอ. (วนัท่ี  6  พฤษภาคม  2566)   
 

13.  การประกาศรายช่ือ ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 
 มหาวทิยาลยั  จะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาในวนัท่ี  9   พฤษภาคม   2566  ผา่นทาง internet ท่ี 

https://entrance.psu.ac.th   
 

14.  การสละสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบ TCAS) 
     ผูท่ี้ไดย้นืยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษาในระบบ TCAS   หรือ ผูท่ี้มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ไดป้ระกาศรายช่ือเป็นผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา 
หากประสงคจ์ะสละสิทธ์ิ ใหด้ าเนินการสละสิทธ์ิในระบบ TCAS ของ สมาคม ทปอ. ตามช่วงเวลาท่ี สมาคม ทปอ.ก าหนด เท่านั้น  
 

15.  การรายงานตัวขึน้ทะเบียนนักศึกษา 
   ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา จะตอ้งไปรายงานตวัข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา  โดยรายละเอียดก าหนดการ มหาวทิยาลยัจะประกาศ 
ใหท้ราบอีกคร้ัง ทางเวบ็ไซตข์องงานทะเบียนการศึกษาแต่ละวทิยาเขต  หากผูใ้ดไม่ไปรายงานตวัและข้ึนทะเบียนตามท่ีก าหนด   
มหาวทิยาลยัจะถือวา่ผูน้ั้นสละสิทธ์ิการเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   
 

16.  การท าสัญญา 

   ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาใน  คณะแพทยศาสตร์  คณะทนัตแพทยศาสตร์  และคณะเภสชัศาสตร์  จะตอ้งท าสญัญา 
กบัมหาวทิยาลยัฯ ตามเง่ือนไขของรัฐบาล  เพ่ือท างานเขา้รับราชการเม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้  ดงัน้ี  

 คณะแพทยศาสตร์    ตอ้งท าสญัญาเขา้รับราชการ และท างาน  ไม่นอ้ยกวา่  3  ปี 
 คณะทนัตแพทยศาสตร์   ตอ้งท าสญัญาเขา้รับราชการ และท างาน  ไม่นอ้ยกวา่  3  ปี 
 คณะเภสชัศาสตร์        ตอ้งท าสญัญาเขา้รับราชการ และท างาน  ไม่นอ้ยกวา่  2  ปี 

 

  ทั้งน้ี ใหผู้ท่ี้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษาในคณะต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้  จดัหาผูค้  ้าประกนั หรือหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
สญัญา (ตามเง่ือนไขของมหาวทิยาลยัฯ)  มาในวนัท าสญัญา  ซ่ึงจะประกาศใหท้ราบอีกคร้ังในภายหลงั 
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  17.  เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยัสงขลานคริทร์ 

   1. นกัศึกษาตอ้งศึกษาและผา่นการวดัและประเมินผลรายวชิาต่างๆ ครบถว้นตามหลกัสูตร ขอ้ก าหนด  
และเง่ือนไขของสาขาวชิา  และเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
   2. นกัศึกษาตอ้งสอบผา่นภาษาองักฤษตามมาตรฐานขั้นต ่าตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     ศนูยรั์บนกัศึกษาและการทดสอบ 
                                                                                     มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




