เอกสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ (วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
(ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการ
ทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th ก่อนวันรับสมัคร)

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตาภูมิภาค) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ (TCAS รอบที่ ๒)
________________________________
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะทาการคัดเลือกจากนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓)
โดยที่สถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โควตาภูมิภาค)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ (TCAS รอบที่ ๒) มีรายละเอียดดังนี้
๑. เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
๑.๑ ใช้ ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา (Vocational National
Educational Test : V-NET) ซึ่งเป็นการวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.๓) จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน ) หรือ สทศ. ระหว่างวันที่
๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๕
๑.๒ มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) รวม ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่าที่คณะ/สาขาวิชากาหนด

ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนครบทุกทักษะตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด และมีคะแนนขั้นต่าในทักษะ
ที่คณะ/สาขาวิชากาหนด (ถ้ามี) หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข คะแนนของผู้สมัครจะไม่ถูกนาไปรวมคะแนนและ
จัดลาดับที่ อนึ่ง บางคณะ/สาขาวิชา มีการกาหนดผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ
(PAT) ซึ่งนาไปใช้ประกอบการสัมภาษณ์ ในกรณีไม่มีผลคะแนนหรือมีผลคะแนนต่ากว่าที่คณะกาหนดจะถูก
ปรับตกในวันสอบสัมภาษณ์
๒. คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
๒.๒ เป็นผู้ที่กาลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ (ปวช.๓) ในโรงเรียน/วิทยาลัย
ต่าง ๆ ที่สังกัดอยู่ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ และ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ คณะ / สาขาวิชา นั้นๆ ได้
กาหนดไว้ (ดูรายละเอียดในประกาศข้อที่ ๕)
2.3 เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบความพร้อมทางการศึกษาตามที่คณะ/สาขาวิชานั้น ๆ กาหนด

-๑๓. ร่าง ปฏิทินดาเนินการ
กาหนดการ

กิจกรรม
ผู้สมัครรายใหม่ ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน
(password) เข้าระบบ ทางเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th
หรือ https://entrance.psu.ac.th (เลือกหัวข้อสมัครออนไลน์)
รับสมัคร และแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ทางเว็บไซต์
https://e-admission.psu.ac.th
ชาระเงินค่าสมัคร (เหมาจ่าย ๔๐๐ บาท) โดยการ Scan bar code
หรือ QR Code ผ่าน Mobile Application หรือตู้ ATM ของ
ธนาคารที่กาหนด หรือ ชาระผ่านจุดบริการ Counter service
(มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่า กรณีใด ๆ)
เลือกคณะ/สาขาวิชา (เลือกได้ไม่เกิน ๔ อันดับ)
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์
https://entrance.psu.ac.th
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะ/วิทยาเขตที่ได้รับคัดเลือก
ประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทาง https://entrance.psu.ac.th
ยืนยันสิทธิ์ ผู้ได้รับคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS
ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
สละสิทธิ์ ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS แล้ว หากประสงค์จะ
สละสิทธิ์ สามารถดาเนินการสละสิทธิ์เข้าศึกษาได้ ทางเว็บไซต์
https://student.mytcas.com
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทาง https://entrance.psu.ac.th
ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา และกาหนดเปิดภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๕

-๒-

เปิดระบบ
ปิดระบบ
๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ น.
เวลา ๒๓.๓๐น.
๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ น.
เวลา ๒๓.๓๐น.
๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา 22.30 น.
๕-๑๑ เมษายน ๒๕๖๕
๒๑ เมษายน ๒๕๖๕
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๔-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์
ฝ่าย/งานทะเบียนการศึกษา
แต่ละวิทยาเขต

๔. คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ จานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ และความพร้อมทางการศึกษาของผู้มีสิทธิ์สมัคร
มหาวิทยาลัย รับนักเรียนเข้าศึกษาภายใต้โครงการนี้ โดยกาหนดคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ จานวนรับ
และคุณสมบัติเฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผู้สมัคร ดังรายละเอียดในเอกสารหน้า ๓-๙
รหัส
สาขา

คณะ/สาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์ หาดใหญ่
๑๐๒๐๑ วัสดุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่
๑๐๕๐๑ บัญชีบัณฑิต
๑๐๕๐๒ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

จานวน
รับ

GPAX
(๕ ภาค)
ไม่ต่ากว่า

คะแนน
V-NET

รับ ปวช.๓
ประเภทวิชา/หลักสูตร/
สาขาวิชา

๑๕

๒.๕๐



- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

๕
๕



- การบัญชี
๓.๐๐
ทุกประเภทวิชา/หลักสูตร/
สาขาวิชา
หมายเหตุ ผู้สมัคร รหัส ๑๐๕๐๒ ต้องมีผลคะแนนสอบวิชา PAT ๑ (รหัส ๗๑) ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ไม่ต่ากว่า ๖๐ คะแนน
๑๐๕๐๓ การจัดการไมซ์
๕
๓.๐๐
ทุกประเภทวิชา/หลักสูตร/

สาขาวิชา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ หาดใหญ่
- สาขาเกษตรศาสตร์
๑๐๖๐๑ นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ
๕
๒.๕๐

คณะนิติศาสตร์ หาดใหญ่
๑๑๑๐๑ นิติศาสตร์ (ภาคปกติ)
๑๐
ทุกประเภทวิชา/หลักสูตร/

สาขาวิชา
๑๑๑๐๒ นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ)
๒๐
ทุกประเภทวิชา/หลักสูตร/

สาขาวิชา
คณะเศรษฐศาสตร์ หาดใหญ่
๑๑๒๐๑ เศรษฐศาสตร์
๓
๓.๒๕
-ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

-ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนานาชาติ หาดใหญ่
๑๑๕๐๑ สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล
๑๐
- สาขาช่างเทคนิค
(หลักสูตรนานาชาติ)
คอมพิวเตอร์
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- สาขาการออกแบบ
- สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
- สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
- สาขาถ่ายภาพและ
มัลติมีเดีย
- สาขาอุตสาหกรรมบันเทิง
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

-๓-

รหัส
สาขา

คณะ/สาขาวิชา

จานวน GPAX คะแนน
รับ ปวช.3
รับ
(5 ภาค) V-NET ประเภทวิชา/หลักสูตร/
ไม่ต่ากว่า
สาขาวิชา

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต
๓๐๓๐๑ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

๒๐

-



-ประเภทวิชาพาณิชย กรรม
สาขาวิชาพาณิชย กรรมและ
บริการฐานวิทยาศาสตร์
(เทคโนโลยีการท่องเที่ยว)
-ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า, ช่าง
สารวจ, ช่างโยธา, ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์, ช่างเทคนิค
คอมพิวเตอร์
-ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หรือเทียบเท่า

๓๐๓๐๒ เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

๒๐

-



๓๐๓๐๓ วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการ
ชายฝั่ง

๒๐

-



-ทุกประเภทวิชา/หลักสูตร/
สาขาวิชา
-มีผลการเรียนในวิชา
วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 4
หน่วยกิต และวิชา
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 4
หน่วยกิต
-ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพาณิชยกรรมและ
บริการฐานวิทยาศาสตร์
(เทคโนโลยีการท่องเที่ยว)
-ประเภทวิชาประมง สาวิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า,
แปรรูปสัตว์น้า
-ประเภทวิชเกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภูเก็ต
๓๐๕๐๑ การคอมพิวเตอร์

๒๐

-



๓๐๕๐๒ ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

๒๐

-๖-



-ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
-หรือประเภทวิชาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ทุกประเภทวิชา/หลักสูตร/
สาขาวิชา

๕. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
การสมัครมี ๔ ขั้นตอน แยกจากกันดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้สมัคร (รายใหม่) ลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์

https://student.mytcas.com เพื่อยืนยันตัวตน และใช้ในการยืนยันสิทธิ์

ขั้นตอนที่ ๒ ผู้สมัคร (รายใหม่) ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้ (user) และรหัสผ่าน (password)
เข้าระบบทางเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th (สาหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครโครงการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ขั้นตอนที่ ๓ การสมัครออนไลน์ เลือก โครงการคัดเลือกนักเรียน ปวช. ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้
(โควตาภูมิภาค) และแก้ไขข้อมูลการสมัครทาง website ที่ https://e-admission.psu.ac.th ระหว่างวันที่
๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ในกรณีสมัครวันสุดท้าย (วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕) ต้องสมัครภายในเวลา
๒๓.๓๐ น. และชาระเงินค่าสมัครเหมาจ่าย ๔๐๐ บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคาร) โดย
การ Scan bar code หรือ QR Code ผ่าน Mobile Application หรือ ตู้ ATM ของธนาคารต่าง ๆ ที่
ปรากฏในท้ายใบสมัคร หรือ ชาระผ่านจุดบริการ Counter Service ระหว่างวันที่ ๑-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕
ในกรณีชาระเงิน วันสุดท้าย (วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕) ต้องชาระภายในเวลา ๒๒.๓๐ น.
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ขั้นตอนที่ ๔ สมัครเลือก คณะ/สาขาวิชา ที่ต้องการจะเข้าศึกษา ทางเว็บไซต์
https://e-admission.psu.ac.th ระหว่างวันที่ ๕-๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ สามารถเลือกคณะ/สาขาวิชา
ตามลาดับความต้องการได้ไม่เกิน ๔ อันดับ และสามารถพิมพ์ใบสมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน หาก

ผู้สมัครไม่เลือกคณะ/สาขาวิชาในเวลาที่กาหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้สมัครประสงค์จะสละสิทธิ์จากการ
คัดเลือก และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th ในวันที่

๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

๗. เอกสารที่ต้องใช้ในวันสอบสัมภาษณ์
๗.๑ บัตรประจาตัวประชาชน หรือ หลักฐานที่ทางราชการออกให้ว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ประเทศไทย ฉบับจริง และสาเนา ๑ ชุด
๗.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่สาเร็จการศึกษา
ฉบับจริง และสาเนา ๑ ชุด
๗.๓ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th
๘. การสอบสัมภาษณ์

กาหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ คณะ/วิทยาเขต ที่ได้รับคัดเลือก สาหรับ
สถานที่สอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบประมาณกลางเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์
https://entrance.psu.ac.th

-๑๐-

การสอบสัมภาษณ์จะมีผลต่อการพิจารณาว่า ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ควรได้เข้าศึกษาในคณะ/
สาขาวิชา นั้นๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือไม่ หลังเสร็จการสอบสัมภาษณ์ แต่ละคน กรรมการสอบ

สัมภาษณ์จะแจ้งผลการสอบให้ผู้เข้าสอบได้ทราบทันที

ผู้ใดไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่ได้กาหนดไว้ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการนี้
๙. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์และได้รับคัด เลือก
กาหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ ๒ พฤษภาคม
๒๕๖๕ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ ที่ https://entrance.psu.ac.th
๑๐. การยืนยันใช้สิทธิ์และสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบ TCAS)
๑๐.๑ ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ระหว่างวันที่ ๔-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบ TCAS (Thai University Central Admissions
System) ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๐.๒ ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ตามข้อ ๑๐.๑ แล้ว หากประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าศึกษา สามารถ
สละสิทธิ์ได้ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบ TCAS เช่ น เดี ย วกั น
๑๐.๓ ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไป
๑๑. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยจะประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผ่านทางเว็บไซต์
https://entrance.psu.ac.th
๑๒. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ผู้มี สิทธิ์เข้าศึ กษา จะต้ องไปรายงานตั วขึ้นทะเบี ยนเป็นนักศึ กษา โดยรายละเอี ยดกาหนดการ
มหาวิทยาลัย จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ทางเว็บไซต์ของงานทะเบียนการศึกษาแต่ละวิทยาเขต หากผู้ใดไม่
ไปรายงานตั ว และขึ้ น ทะเบี ย นตามที่ ก าหนด มหาวิ ท ยาลั ย จะถื อ ว่ า ผู้ นั้ น สละสิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๓. เงื่อนไขการได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
๑๓.๑ นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
ข้อกาหนด และเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๓.๒ นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่าตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

-๑๑-

๑๔. การติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ
ศู น ย์ รับ นั ก ศึ ก ษาและการทดสอบ อาคารศู น ย์ ท รัพ ยากรการเรีย นรู้ (ตึ ก LRC อาคาร ๑)
ชั้ น ๒ ม ห าวิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล าน ค ริ น ท ร์ อ า เภ อ ห า ด ให ญ่ จั ง ห วั ด ส ง ข ล า ๙ ๐ ๑ ๑ ๐ โท รศั พ ท์
๐๗๔ ๒๘๙๒๕๕-๘ โทรสาร ๐๗๔ ๒๘๙๒๕๙ ในวันและเวลาราชการ
****************************************************************

-๑๒-

