
 

เอกสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1  (วันที่ 27 กันยายน 2565) 
(ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการ 

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

 
เรื่อง   การคัดเลือกนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน 14  จังหวัดภาคใต้  

           เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตาภูมิภาค) ประจ าปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 2) 
________________________________ 

 

         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จะท าการคัดเลือกนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) โดยที่
สถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่  14  จังหวัดภาคใต้  เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โควตาภูมิภาค)  
ประจ าปีการศึกษา  2566 (TCAS รอบที่ 2) มีรายละเอียดดังน้ี  
 

 1.  เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก 
  1.1 ใชผ้ลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) รวม  5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่าที่คณะ/สาขาวิชา
ก าหนด (ในกรณีที่คณะ/สาขาวิชาได้ก าหนดไว้) 
  1.2 ใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้ านอาชีวศึกษา (Vocational National 
Educational Test : V-NET) ซึ่งเป็นการวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.๓) ประจ าปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่  21-23 มีนาคม 2566  จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน ) หรือ สทศ. โดยจัดกลุ่มคะแนนสอบเป็น 3 สมรรถนะ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
คิดค่าน ้าหนักร้อยละ 100 ดังนี้  

สมรรถนะ คะแนนเต็ม ค่าน ้าหนักร้อยละ 
1. สมรรถนะพื้นฐานในการเข้าสู่อาชีพ ประกอบด้วย 
    1.1 ความรู้พื้นฐานด้านวิชาชีพ 
    1.2 การท างานเป็นทีม  
    1.3 การปฏิบัติตามค าสั่ง 
    1.4 การวางแผนและการจัดตารางเวลาการท างาน 
    1.5 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
    1.6 การคิดเป็นระบบ 

50 50 

2. สมรรถนะภาษาอังกฤษ 20 20 
3. สมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล   30 30 

รวมสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน 100 100 
  ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนครบทุกทักษะตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด และมีคะแนนขั้นต ่าในทักษะที่คณะ/
สาขาวิชาก าหนด (ถ้ามี) หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข คะแนนของผู้สมัครจะไม่ถูกน าไปรวมคะแนนและจัดล าดับที่   
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 2. คุณสมบัติทั่วไป   
  2.1 เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
  2.2 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ในโรงเรียน/วิทยาลัย
ต่าง ๆ  ที่สังกัดอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้  และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ คณะ / สาขาวิชา นั้นๆ ก าหนด    
(ดูรายละเอียดในประกาศข้อที่  4) 
  2.3  เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบความพร้อมทางการศึกษาตามที่คณะ/สาขาวิชานั้น ๆ ก าหนด   
 

  3.  ปฏิทินด าเนินการ  
 

กิจกรรม 
ก าหนดการ 

เปิดระบบ ปิดระบบ 
1. ผู้สมัคร (รายใหม่) ลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทาง
เว็บไซต์  https://student.mytcas.com เพื่อยืนยันตัวตน และใช้ในการ
ยืนยันสิทธ์ิ 

ตามปฏิทินของ 
สมาคม สมาคม ทปอ. 

 
2. สอบ V-NET (ตามก าหนดการของ สทศ) 21-23 มกราคม 2566 
3. สทศ.ประกาศผลคะแนนสอบ V-NET ทางเว็บไซต์ของ สทศ. 
(www.niets.or.th) 

21 กุมภาพันธ์  2566 

4. ผู้สมัคร (รายใหม่) ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้ (user) และรหัสผ่าน 
(password) เข้าระบบทางเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th  
ส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครโครงการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

21 กุมภาพันธ ์2566 
เวลา 09.30 น. 

3 มีนาคม 2566 
เวลา 23.00 น. 

5. สมัคร และ เลือกคณะ/สาขาวิชา (เลือกได้ไม่เกิน 4 อันดับ)  
เข้าระบบทางเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th 

21 กุมภาพันธ ์2566 
เวลา 09.30 น. 

3 มีนาคม 2566 
เวลา 23.30 น. 

6. ช าระเงินค่าสมัคร (เหมาจ่าย 400 บาท) โดยการ Scan QR Code 
ผ่าน Mobile Application ของธนาคารที่ปรากฎในหน้าช าระเงิน  หรือ  
ช าระผ่านจุดบริการ Counter service   
(มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)  

21 กุมภาพันธ ์2566 
 

4 มีนาคม 2566 
เวลา 23.59 น.    

7. ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th 

23 มีนาคม 2566 

8. สอบสัมภาษณ์ ณ คณะ/วิทยาเขต ที่ได้รับคัดเลือก 28 มีนาคม 2566  
9. ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทาง https://entrance.psu.ac.th 31 มีนาคม 2566 
10. ยืนยันสิทธิ์ ผู้ได้รับคัดเลือกยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในระบบ TCAS     
ทางเว็บไซต์  https://student.mytcas.com    

4-5 พฤษภาคม 2566 

11. สละสิทธิ์ ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ ์แล้ว หากประสงค์จะสละสิทธ์ิ สามารถ
ด าเนินการสละสิทธ์ิเข้าศึกษาในระบบ TCAS ทางเว็บไซต์  
https://student.mytcas.com    

6 พฤษภาคม 2566 

12. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์         
ทาง https://entrance.psu.ac.th 

9 พฤษภาคม 2566 

13. ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
และก าหนดเปิดภาคการศึกษา 1/2566  

ติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ 
ฝ่าย/งานทะเบียนการศึกษาแต่ละวิทยาเขต 
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 7.  การตรวจร่างกาย 
    ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก น าแบบรายงานการตรวจสุขภาพ ใบขอรับการตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐ 
หรือเอกชน (สามารถ download แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ https://admission.psu.ac.th เลือกหัวข้อ 
“แบบฟอร์มต่างๆ”) และน าไปยื่นในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ( ติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์
ของฝ่ายทะเบียน/งานทะเบียนนักศึกษาแต่ละวิทยาเขต)  
 

  8.  การสอบสัมภาษณ์  
       ก าหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ คณะ/วิทยาเขต ที่ได้รับคัดเลือก       
ส าหรับ สถานที่สอบสัมภาษณ์  จะประกาศให้ทราบประมาณกลางเดือนเมษายน 2565  ทางเว็บไซต ์ 
https://entrance.psu.ac.th    
    การสอบสัมภาษณ์จะมีผลต่อการพิจารณาว่า  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ควรได้เข้าศึกษาในคณะ/
สาขาวิชา นั้นๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือไม่ หลังเสร็จการสอบสัมภาษณ์ กรรมการสอบสัมภาษณ์
จะแจ้งผลการสอบให้ผู้เข้าสอบได้ทราบทันที  
    ผู้ใดไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่ได้ก าหนดไว้ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย-
สงขลานครินทร์ ตามโครงการนี้ 
 

  9.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือก  
 ก าหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา  ในวันที่  31 มีนาคม 

2566  โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ ที่  https://entrance.psu.ac.th  
 

  10. การยืนยันใช้สิทธิ์และสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบ  TCAS) 
    10.1  ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
ระหว่างวันที่  4-5 พฤษภาคม 2566  ในระบบ TCAS (Thai University Central Admissions 
System)  ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต ์ https://student.mytcas.com  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
    10.2  ผู้ที่ยืนยันสิทธ์ิตามข้อ 10.1 แล้ว หากประสงคจ์ะสละสิทธิ์การเข้าศึกษา สามารถ      
สละสิทธิ์ได้ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ในระบบ TCAS เช่นเดียวกัน 
      10.3  ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไป    
 

  11.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
    มหาวิทยาลัยจะประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่  9 พฤษภาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์  
https://entrance.psu.ac.th   
 

  12.  การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
    ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ของงานทะเบียนการศึกษาแต่ละวิทยาเขต  
หรือทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th  (เลือกหัวข้อ การรายงานตัว และการจองหอพัก) 
 
 

- 14 - 

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


 
 
  13.  เงื่อนไขการได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ 
      13.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร 
ข้อก าหนด และเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      13.1 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต ่าตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

  14.  การติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ     
   ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ   อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC อาคาร 1)       
ชั้น 2  ม ห า วิท ย าลัย ส ง ข ล าน ค ริน ท ร์  อ า เ ภ อ ห าด ใหญ ่ จ ัง ห วัด ส ง ข ล า  9 0 1 1 0  โท รศ ัพ ท ์         
074 289255-8  โทรสาร  074 289259  ในวันและเวลาราชการ           
 
 

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