ระเบียบการ
การคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(โควตาภูมิภาค)

ประจาปี การศึกษา

2565

https://entrance.psu.ac.th

บันทึกช่ วยจำ สำหรับผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล _______________________________________ โรงเรี ยน _______________________________
รหัสโรงเรี ยน.....................................................................

เลขประจำตัวผูส้ มัคร

เลข 9 หลัก

E-mail ที่ใช้ในกำรสมัครสอบ...........................................................................................................
(กรณี ลืมรหัสผ่าน ให้ติดต่อผูใ้ ห้บริ การ e-mail นั้นๆ โดยตรง)

ชุดวิชำที่ใช้ในกำรคัดเลือก

( A หรื อ B หรื อ C)

ได้ชาระเงินค่าสมัครสอบ 400 บาท ไว้กบั ธนาคาร

สาขา

เมื่อวันที่
ผลการสอบข้ อเขียน
วิชำ

ไทย

สังคม อังกฤษ

คณิ ต 1
ฟิ สิ กส์
(วิทย์)

เคมี

ชีววิทยา

คณิ ต 2 วิทยา
(ศิลป์ ) ศาสตร์

คะแนนที่ได้
อันดับการเลือก
ที่เลือกไว้ คือ

อันดับ

1
2
3
4

รหัสคอมพิวเตอร์

คณะ / สำขำวิชำ

คะแนนรวม

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์)

ขอให้ถือประโยชน์สว่ นตัว
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์

เปนกิจที่สอง
เปนกิจที่หนึ่ง
จะตกมาแก่ทา่ นเอง
ไว้ให้บริสุทธิ์

คำนำ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดให้มกี ารสอบคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในภาคใต้ เพื่อเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยฯ โดยวิธรี บั ตรง(โควตาภูมภิ าค) เป็ นครัง้ แรกเมื่อปี การศึกษา 2517 (ม.ค. 2517) และได้จดั
ต่อมาเป็ นประจาทุกปี ตดิ ต่อกันจนถึงปี น้ี นับเป็ นปี ท่ี 48 การดาเนินการคัดเลือกฯ โดยวิธรี บั ตรง จัดขึน้ เพื่อ
สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ทีจ่ ะกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่นกั เรียน ใน 14
จังหวัดภาคใต้
สาหรับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้
(โควตาภูมภิ าค) ได้เข้าร่วมระบบ TCAS ในรอบที่ 2 ดังนัน้ นักเรียนต้องทาความเข้าใจ และปฏิบตั ติ ามปฏิทนิ ที่
กาหนด เพื่อประโยชน์ของนักเรียนเอง
การคัด เลือกนักศึกษาในโครงการนี้ ยัง เปิ ด โอกาสให้นัก เรีย นทัง้ สายสามัญ (ม.6) สามารถสมัค ร
คัดเลือกฯ เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ได้ แต่ นักเรีย นต้องศึกษารายละเอียดว่า แต่ ละคณะรับ
นักเรียนกลุ่มใดบ้าง (เช่น วิทย์-คณิต, ศิลป์ -คานวณ, ศิลป์ -ภาษา เป็ นต้น) หากสมัครไม่ตรงกับทีร่ ะบุไว้จะถูก
พิจารณาให้ตกในขัน้ ตอนการสัมภาษณ์
สาหรับการคัดเลือกฯ นักเรียนสามารถเลือกได้สงู สุด 4 อันดับคณะ/สาขาวิชา โดยใช้คะแนนจากการ
สอบวิชาสามัญ โดยมหาวิทยาลัย ได้แบ่งออกเป็ น 3 ชุดวิชา คือ ชุด A, ชุด B และชุด C รวมทัง้ บางสาขาวิชา
ต้องใช้คะแนนวิชา PAT มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ ด้วย ดังนัน้ ผู้สมัครจะต้องไปสมัครสอบวิชาสามัญ และ
วิชา PAT กับ สมาคมทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ) ไว้ดว้ ย
ปรัช ญำกำรศึ ก ษำของมหำวิ ท ยำลัย สงขลำนคริ น ทร์ เป็ นกำรจัด กำรศึ ก ษำตำมแนวทำง
พิ พฒ
ั นำกำรนิ ยม (Progressivism) คือพัฒนำผูเ้ รียนในทุกด้ำน เพื่อให้พร้อมที่ จะอยู่ในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข และปรับตัวได้ดีตำมสถำนกำรณ์ ที่เปลี่ยนไป โดยใช้กระบวนกำรจัดกำรเรีย นรู้เป็ นเครื่องมือ
ในกำรพัฒ นำผู้เรียนโดยให้ ผ้เู รียนเป็ นศูนย์กลำงของกำรเรียนรู้ และพัฒ นำจำกควำมต้ องกำรของ
ผู้เรียน ผ่ำนกระบวนกำรแก้ปัญหำและค้นคว้ำด้วยตนเอง ซึ่ งจะนำไปสู่กำรเรียนรู้ที่ยงยื
ั ่ น กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของมหำวิ ทยำลัยจึงมุ่งเน้ นถึงกำรเรียนรู้ตลอดชี วิตด้วย จำกหลักกำรดังกล่ำวข้ำงต้ น
น ำสู่ ก ำรจัด กำรศึ ก ษำที่ มุ่ ง เน้ นผลลัพ ธ์ (Outcome Based Education) คื อ กำรจัด กำรเรี ย นรู้ที่ ใ ช้
กิ จกรรมหรือกำรปฏิ บตั ิ (Active learning) ที่หลำกหลำย โดยเฉพำะกำรใช้ปัญหำเป็ นฐำนในกำรเรียนรู้
(Problem-based Learning) กำรใช้โครงงำนเป็ นฐำน (project-based Learning) และกำรเรียนรูโ้ ดยกำร
บริ ก ำรสังคม (Service Learning) และยึ ด พระรำชปณิ ธำนของสมเด็จ พระบรมรำชชนก “ขอให้ ถื อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิ จที่หนึ่ ง” เป็ นแนวทำงในกำรดำเนิ นกำร

คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกฯ
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธรี บั ตรง(โควตาภูมภิ าค)
ประจาปี การศึกษา 2565

ก

สารบัญ
หน้ า
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รายวิชาทีส่ อบ และเกณฑ์ คะแนนขั้นตา่ แต่ ละวิชา

วิชาสามัญ

จานวนรับ

รหัส

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สอบ

คณะ / สาขาวิชา

ชุด
วิชา

09
รวม

กลุ่ม กลุ่ม
1

ไทย

19

29

สั งคม อังกฤษ

2

39

49

59

คณิต 1

ฟิ สิ กส์

เคมี

69

วิทยา

(ศิลป์ )

ศาสตร์

(วิทย์ )

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม ภูเก็ต (ต่ อ)
30 12 18

P

P

P

P

B

30 12 18

P

P

P

P

A

30

12 18

P

P

P

P

B

30

12 18

P

P

P

P

A

20

8

12

P

P

P

P

B

20

8

12

P

P

P

P

C

20

8

12

P

P

P

A

60

24 36

P

P

P

P

P

P

P

40101 การจัดการงานวิศวกรรม

A

30

12 18

P

P

P

P

P

P

P

40102

เคมีเพื่ออุตสาหกรรม

A

30

12 18

P

P

P

P

P

P

P

40103

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ

A

40

16 24

P

P

P

P

P

P

P

A

20

8

12

P

P

P

P

P

P

P

B

20

8

12

P

P

P

P

30307

รหัส
30501
30502

วิทยาศาสตร์ ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง

การคอมพิวเตอร์

ธุรกิจดิจิทลั (หลักสู ตรนานาชาติ)

30505
30506

รหัส

40104
40105

P

P

P
P

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภูเก็ต

30503
30504

99

ชีวทิ ยา คณิต 2

A

30306

89

วิศวกรรมดิจิทลั (หลักสู ตรนานาชาติ)

P

P

P
P

P

P

P
P
P

P

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สุ ราษฎร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

P

เครื่ องหมาย P หมายถึงใช้ รายวิชานั้นๆ ในการคัดเลือก แต่ ไม่ กาหนดเกณฑ์ คะแนนขั้นตา่ , ตัวเลขที่ปรากฎในช่ องวิชาต่ าง ๆ หมายถึงใช้ รายวิชานั้นๆ และยังต้ องผ่านเกณฑ์ข้นั ตา่ ตามตัวเลขที่ปรากฎด้ วย
ผู้สมัครต้ องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชา (ในแต่ ละชุด A, B หรื อ C) จึงจะได้ รับการพิจารณาคัดเลือก

20 า 25-38)
ผู้สมัครต้ องมีคุณสมบัติตรงตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด หากสมัครไม่ ตรงตามคุณสมบัติ จะถูกปรับตกสัมภาษณ์ (ดูรายละเอียดหน้

หมายเหตุ

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(โควตาภูมิภาค) ประจาปี การศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 2)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
การคัดเลือกนักเรี ยนเข้าศึกษาในหลักสูตร ระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (โควตาภูมิภาค)
ประจาปี การศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยฯ จะทาการคัดเลือกจากนักเรี ยนที่เรี ยนอยูใ่ นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ(ม.6)
โดยที่สถานศึกษาตั้งอยูใ่ นพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. องค์ ประกอบ และ ค่ านา้ หนัก ทีใ่ ช้ พจิ ารณาคัดเลือก
ใช้ผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาสามัญ ซึ่งจัดสอบโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)
เป็ นองค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือก ผู้สมัครต้ องมีผลคะแนนครบทุกวิชาตามทีค่ ณะ/สาขาวิชากาหนด และมีคะแนนขั้นต่า
ในวิชาทีค่ ณะ/สาขาวิชากาหนด หากไม่ เป็ นไปตามเงื่อนไข คะแนนของผู้สมัครจะไม่ ถูกนาไปรวมคะแนน และจัดลาดับที่
ทั้งนี้ วิชาความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) อาจนามาใช้ประกอบการสัมภาษณ์ในแต่ละคณะหรื อสาขาวิชา

2. ชุ ดวิชาทีใ่ ช้ คัดเลือก เกณฑ์ ข้นั ต่าแต่ ละรายวิชา คณะ/สาขาวิชา และ จานวนรับ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จะทาการคัดเลือกนักศึกษา โดยใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ ซึ่งจัดสอบ
โดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) และจาแนกเป็ น 3 ชุดวิชา ดังนี้
ชุดวิชา A :

คะแนนเต็ม 700 คะแนน ประกอบด้วยวิชา : 09 ภาษาไทย, 19 สังคมศึกษา, 29 ภาษาอังกฤษ
39 คณิ ตศาสตร์ 1, 49 ฟิ สิ กส์, 59 เคมี และ 69 ชีววิทยา

ชุดวิชา B :

คะแนนเต็ม 500 คะแนน ประกอบด้วยวิชา : 09 ภาษาไทย, 19 สังคมศึกษา, 29 ภาษาอังกฤษ
39 คณิ ตศาสตร์ 1 และ 99 วิทยาศาสตร์

ชุดวิชา C :

คะแนนเต็ม 500 คะแนน ประกอบด้วยวิชา : 09 ภาษาไทย, 19 สังคมศึกษา, 29 ภาษาอังกฤษ
89 คณิ ตศาสตร์ 2 และ 99 วิทยาศาสตร์

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ รหัส คณะ/สาขาวิชา, จานวนรับ, ชุดวิชาสอบ, ตลอดจนเกณฑ์ข้ นั ต่าของ
แต่ละรายวิชา ได้แสดงไว้ในระเบียบการคัดเลือกฯ (โควตาภูมิภาค) ประจาปี การศึกษา 2565 (หน้ า 2-24)
25

3. คุณสมบัติทวั่ ไปของผู้สมัคร
3.1
3.2
จังหวัดภาคใต้
3.3

เป็ นบุคคลที่อยูใ่ นประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฏหมาย
เป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (สายสามัญ) ในโรงเรี ยนที่สงั กัดอยูใ่ นพื้นที่ 14
และ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ คณะ / สาขาวิชา นั้นๆ ได้กาหนดไว้ (ดูรายละเอียดในข้อที่ 4 และ 5)
เป็ นผูท้ ี่ผา่ นการทดสอบความพร้อมทางการศึกษา ตามที่คณะ / สาขาวิชา นั้นๆ ได้กาหนดไว้

4. คุณสมบัติเฉพาะ และ ความพร้ อมทางการศึกษาของผู้สมัคร
นอกจากคุณสมบัติทวั่ ไปดังที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้วนั้น ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือก ยังจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและต้อง
ผ่านการทดสอบความพร้อมทางการศึกษา ตามที่คณะต่างๆ ได้กาหนด ดังนี้

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. เมื่อสาเร็ จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ม.6) แล้ว ต้องมีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้
1.1 กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่นอ้ ยกว่า 22 หน่วยกิต (ต้องมีเนื้อหาวิชาชีววิทยารวมอยูด่ ว้ ย)
1.2 กลุ่มสาระวิชาคณิ ตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต

 คณะวิทยาศาสตร์
1. มี (GPA) รวม 5 ภาคเรี ยน (ม.4-ม.6) ต้องมีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้
1.1 กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มสาระวิชาคณิ ตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 7 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่นอ้ ยกว่า 5 หน่วยกิต

 คณะแพทยศาสตร์
1. ต้องมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว
2. ต้องผ่านการทดสอบความพร้อมทางการศึกษา ในเรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 ความสามารถในการมองเห็น และแยกสี
2.2 ความสามารถในการฟังเสี ยง และการทรงตัว
2.3 ความสามารถในการใช้อวัยวะ มือ เท้า แขน ขา และกระดูกสันหลัง
2.4 สภาพร่ างกาย สภาพจิตและประสาท
2.5 ความสมบูรณ์และความสามารถในการทางานของอวัยวะภายในต่างๆ อาทิ เช่น ตับ หัวใจ
ไต ปอด สมอง ต่อมไร้ท่อ ฯลฯ
3. ก่อนเข้าศึกษาต้องสามารถทาสัญญาเข้ารับราชการได้ และต้องทางานรับราชการเมื่อสาเร็ จการศึกษา
แล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
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คณะกรรมการการคัดเลือกฯ สงวนสิทธิทจี่ ะเป็ นผู้ตัดสิน และถือเป็ นยุติ หากปรากฏในภายหลังว่ า ผู้สมัคร
ขาดคุณสมบัติทวั่ ไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ หรือความพร้ อมทางการศึกษาข้ อใดข้ อหนึ่ง ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกครั้งนี้
และแม้ ว่าจะได้ ลงทะเบียนเข้ าศึกษาแล้ ว ก็จะถูกถอนสภาพการเป็ นนักศึกษา

 คณะพยาบาลศาสตร์ (ปัตตานี)
1. เมื่อสาเร็ จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ม.6) แล้ว ต้องมีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระ ดังนี้
1.1 กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 22 หน่วยกิต (ต้องมีเนื้อหาวิชาชีววิทยารวมอยูด่ ว้ ย)
1.2 กลุ่มสาระวิชาคณิ ตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
2. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็ นตาบอดสี ท้ งั สองข้างอย่างรุ นแรง ที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาในวิชาชีพ
(มีใบรับรองแพทย์เป็ นหลักฐาน) ยืน่ ก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์

 คณะเทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม (ภูเก็ต)
สาขาเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศสิ่งแวดล้ อม
รับผูท้ ี่เรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 4 หน่วยกิต
สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้ อม และสาขาวิทยาศาสตร์ ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
รับผูท้ ี่เรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ากว่า 6 หน่วยกิต
และกลุ่มสาระกณิ ตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 6 หน่วยกิต

 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (ภูเก็ต)
สาขาการคอมพิวเตอร์ รับผูท้ ี่เรี ยนในกลุม่ สาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 8 หน่วยกิต
สาขาการวิศวกรรมดิจทิ ลั (หลักสู ตรนานาชาติ) รับผูท้ ี่เรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ดังนี้
1. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ากว่า 8 หน่วยกิต
2. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 8 หน่วยกิต

 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุ ราษฎร์ ธานี)
ทุกสาขาวิชา (ยกเว้ นสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) เมื่อสาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 6 (ม.6) แล้ว
ต้องมีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระ ดังนี้
1. กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2. กลุ่มสาระวิชาคณิ ตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่วยกิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อสาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 6 (ม.6) แล้ว ต้องมีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระ ดังนี้
1. กลุ่มสาระวิชาคณิ ตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่วยกิต
2. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่นอ้ ยกว่า 7 หน่วยกิต
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 คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ (สุ ราษฎร์ ธานี)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและหลักสู ตรบัญชีบัณฑิต
เมื่อสาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 6 (ม.6) แล้ว ต้องมีจานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระ ดังนี้
1. กลุ่มสาระวิชาคณิ ตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่วยกิต
2. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่นอ้ ยกว่า 7 หน่วยกิต

5. การสมัครเข้ ารับการคัดเลือก
การสมัครมี 4 ขั้นตอน แยกจากกันดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นักเรี ยน (รายใหม่) ต้องไปสมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์
https://student.mytcas.com เพื่อยืนยันตัวตน และใช้ในการยืนยันสิ ทธิ์
ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผูใ้ ช้ (user) และรหัสผ่าน (password) เข้าระบบทางเว็บไซต์
https://e-admission.psu.ac.th สาหรับผูท้ ี่ยงั ไม่เคยสมัครโครงการของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์มาก่อน
ขั้นตอนที่ 3 การสมัครออนไลน์ โครงการคัดเลือกนักเรี ยนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ (โควตาภูมิภาค) และแก้ไขข้อมูลการสมัคร ทางเว็บไซต์ ที่
https://e-admission.psu.ac.th ระหว่างวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2565 และชาระเงินค่าสมัครเหมาจ่าย
400 บาท โดยการ Scan QR code ผ่าน Mobile Application ของธนาคารที่ปรากฏในหน้าชาระเงิน
หรื อชาระผ่านจุดบริ การ counter service ระหว่างวันที่ 1 – 16 มีนาคม 2565 เวลา 23.59 น.
ขั้นตอนที่ 4 เลือกคณะ/สาขาวิชา ที่ตอ้ งการจะเข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th
ระหว่ างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2565 สามารถเลือกคณะ/สาขาวิชา ตามลาดับความต้องการ
ได้ไม่เกิน 4 อันดับ และสัง่ พิมพ์ใบสมัครเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน หากผูส้ มัครไม่ทาการเลือก
คณะ/สาขาวิชา ในเวลาที่กาหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผูส้ มัครประสงค์จะสละสิ ทธ์จากการคัดเลือก

6. อัตราค่ าสมัคร

ค่าสมัครเหมาจ่าย (เลือกอับดับ คณะ/สาขาวิชา ได้สูงสุด 4 อันดับ) จานวน 400 บาท
(มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่ คนื เงินค่ าสมัครไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

7. การประกาศรายชื่ อ ผู้มีสิทธิ์เข้ าสอบสั มภาษณ์
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทาง internet ที่ https://entrance.psu.ac.th ในวันที่ 26 เมษายน 2565
(หากท่านไม่ทราบผลภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้สอบถามได้ที่ โทร. 074 289255 – 8)

8. เอกสารทีต่ ้ องใช้ ในวันสอบสั มภาษณ์
8.1 คณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานี)
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรื อหลักฐานที่ทางราชการออกให้วา่ ได้รับอนุญาตให้อยูใ่ น
ประเทศไทย ฉบับจริ ง และสาเนา 1 ชุด
2. ใบ ปพ.1 ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่สาเร็ จการศึกษา ฉบับจริ ง และสาเนา 1 ชุด
3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่ างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรื อเอกชน (download แบบฟอร์มได้ที่
https://entrance.psu.ac.th หัวข้อ “แบบฟอร์มต่าง ๆ”)
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4. ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรื อโรงพยาบาลของเอกชน รับรองว่า ไม่เป็ นตาบอดสี ท้ งั สองข้าง
อย่างรุ นแรง และไม่มีความบกพร่ องทางการ ได้ยนิ แบบถาวร ที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาในวิชาชีพ
ยืน่ ก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ (ตามแบบฟอร์มของคณะพยาบาลศาสตร์)
8.2 คณะเภสัชศาสตร์
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรื อหลักฐานที่ทางราชการออกให้วา่ ได้รับอนุญาตให้อยูใ่ น
ประเทศไทย ฉบับจริ ง และสาเนา 1 ชุด
2. ใบ ปพ.1 ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่สาเร็ จการศึกษา ฉบับจริ ง และสาเนา 1 ชุด
3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่ างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรื อเอกชน (download แบบฟอร์มได้ที่
https://entrance.psu.ac.th)
4. ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรื อโรงพยาบาลของเอกชน รับรองว่า ไม่เป็ นตาบอดสี ท้ งั สองข้าง
อย่างรุ นแรง ที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาในวิชาชีพ ยืน่ ก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์
8.3 คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรื อหลักฐานที่ทางราชการออกให้วา่ ได้รับอนุญาตให้อยูใ่ น
ประเทศไทย ฉบับจริ ง และสาเนา 1 ชุด
2. ใบ ปพ.1 ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่สาเร็ จการศึกษา ฉบับจริ ง และสาเนา 1 ชุด
3. ให้ไปตรวจสุขภาพร่ างกายที่โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ ผูป้ ระสานงานคณะจะแจ้งอีกครั้ง
ก่อนวันสอบสัมภาษณ์
8.4 คณะการแพทย์ แผนไทย
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรื อหลักฐานที่ทางราชการออกให้วา่ ได้รับอนุญาตให้อยูใ่ น
ประเทศไทย ฉบับจริ ง และสาเนา 1 ชุด
2. ใบ ปพ.1 ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่สาเร็ จการศึกษา ฉบับจริ ง และสาเนา 1 ชุด
3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่ างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรื อเอกชน (download แบบฟอร์มได้ที่
4. ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรื อโรงพยาบาลของเอกชน รับรองว่า ไม่เป็ นตาบอดสี ท้ งั สองข้าง
อย่างรุ นแรง ที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาในวิชาชีพ
8.5 คณะเทคนิคการแพทย์
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรื อหลักฐานที่ทางราชการออกให้วา่ ได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นประเทศไทย
ฉบับจริ ง และสาเนา 1 ชุด
2. ใบ ปพ.1 ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่สาเร็ จการศึกษา ฉบับจริ ง และสาเนา 1 ชุด
3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่ างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรื อเอกชน
(download แบบฟอร์มได้ที่ www.entrance.psu.ac.th)

4. ต้องมีใบรับรองจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรื อเอกชน โดยจักษุแพทย์รับรองว่า “ ไม่มีภาวะตาบอดสี
ขั้นรุ นแรง อันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15 hue Test ซึ่งผลตรวจจะต้อง
ไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรื อเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็ นตาบอดสี ข้ นั รุ นแรง (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสี ของ
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย)
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8.6 คณะสัตวแพทยศาสตร์
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรื อหลักฐานที่ทางราชการออกให้วา่ ได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นประเทศไทย
ฉบับจริ ง และสาเนา 1 ชุด
2. ใบ ปพ.1 ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่สาเร็ จการศึกษา ฉบับจริ ง และสาเนา 1 ชุด
3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่ างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรื อเอกชน (download แบบฟอร์มได้ที่
https://entrance.psu.ac.th)
4. จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบิตงาน
และการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
8.7 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก และสาขาการศึกษาปฐมวัย
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรื อหลักฐานที่ทางราชการออกให้วา่ ได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นประเทศไทย
ฉบับจริ ง และสาเนา 1 ชุด
2. ใบ ปพ.1 ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่สาเร็ จการศึกษา ฉบับจริ ง และสาเนา 1 ชุด
3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่ างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรื อเอกชน (download แบบฟอร์มได้ที่
https://entrance.psu.ac.th)
4. จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อันเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบิตงาน
และการประกอบวิชาชีพ
8.8 สาหรับคณะอืน่ ๆ (ยกเว้ น 8.1 - 8.7)
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรื อหลักฐานที่ทางราชการออกให้วา่ ได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นประเทศไทย
ฉบับจริ ง และสาเนา 1 ชุด
2. ใบ ปพ.1 ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่สาเร็ จการศึกษา ฉบับจริ ง และสาเนา 1 ชุด
3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่ างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรื อเอกชน (download แบบฟอร์ม
ได้ที่ https://entrance.psu.ac.th) ให้นามายืน่ ในวันรายงานตัว ที่งานทะเบียนแต่ละวิทยาเขต
หมายเหตุ
เอกสารทีถ่ ่ ายสาเนา (ข้ อ 8.1 -8.8) ให้ ผ้ สู มัครเขียนรับรองสาเนาว่ า
“สาเนาถูกต้ องถ่ ายจากต้ นฉบับจริง” และเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องทุกแผ่ น

9. การตรวจร่ างกาย
1. ให้ผทู ้ ี่ได้รับการคัดเลือกคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย
คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก และสาขาการศึกษาปฐมวัย ให้นา
ใบรายงานการตรวจสุขภาพฯ ไปขอรับการตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐ หรื อเอกชน เป็ นการล่วงหน้าให้ เรียบร้ อยก่ อนวันสอบสัมภาษณ์
2. เฉพาะผู้ทสี่ อบได้ คณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ให้ไปขอรับการตรวจร่ างกายที่โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์
รายละเอียด คณะฯ จะแจ้งอีกครั้ง (อัตราค่าใช้จ่ายจะแจ้งก่อนวันสอบสัมภาษณ์)
3. สาหรับคณะอื่น ๆ ให้นาใบรายงานการตรวจสุขภาพฯ มายืน่ ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ณ สถานที่
รับรายงานตัวฝ่ ายทะเบียนการศึกษา/งานทะเบียนแต่ละวิทยาเขต
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10. การสอบสั มภาษณ์
1. วันที่ 28 – 29 เมษายน 2565 สอบสัมภาษณ์ คณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. วันที่ 28 เมษายน 2565 สอบสัมภาษณ์คณะอื่น ๆ
กาหนดวันสอบสัมภาษณ์ ให้ เป็ นไปตามปฏิทินดาเนินการคัดเลือกฯ ส่ วนสถานทีส่ อบสัมภาษณ์ จะประกาศ
ให้ ทราบพร้ อมการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ าสอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์ไม่คิดคะแนน แต่จะมีผลต่อการพิจารณาว่า ผูเ้ ข้าสอบสัมภาษณ์ ควรได้เข้าศึกษาใน คณะ/สาขาวิชา
นั้นๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์หรื อไม่ โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับการสอบคัดเลือกฯ ในระบบ Admissions ที่สมาคม
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) เป็ นผูด้ าเนินการ ทั้งนี ้ หลังเสร็ จการสอบสัมภาษณ์ แต่ ละคน กรรมการสอบ
สัมภาษณ์ จะแจ้ งผลการสอบให้ ผ้ ูเข้ าสอบได้ ทราบทันที
ผูใ้ ดไม่ไปสอบสัมภาษณ์ตามที่ได้กาหนดไว้ จะถือว่าผูน้ ้ นั สละสิ ทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
โดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค)

11. การทดสอบความพร้ อมทางการศึกษา
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ใน คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
และคณะเทคนิคการแพทย์ จะต้องเข้ารับการทดสอบความพร้อมทางการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการฯ จะจัดให้มีการ
ทดสอบพร้อมไปกับการตรวจร่ างกายพิเศษ และการสอบสัมภาษณ์ตามที่แต่ละคณะกาหนด

12. การประกาศรายชื่ อผู้ผ่านสั มภาษณ์ และได้ รับคัดเลือกเข้ าศึกษา
กาหนดวันประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 โดยจะประกาศ
ผ่านทาง internet ที่ https:/entrance.psu.ac.th

13. การยืนยันใช้ สิทธิ์เข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบ TCAS)
ผูผ้ า่ นการสอบสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องยืนยันสิ ทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2565
ผ่ า นระบบ TCAS (Thai university Central Admissions System) ทางเว็บ ไซต์ https://student.mytcas.com ของสมาคม
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิ ทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ผูท้ ี่ได้ยนื ยันสิ ทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิ ทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไป ยกเว้นผูท้ ี่ได้สละสิ ทธิ์
ในระบบ TCAS ตามช่วงเวลาที่สมาคม ทปอ. (วันที่ 6 พฤษภาคม 2565)

14. การประกาศรายชื่ อ ผู้มีสิทธิ์เข้ าศึกษา
มหาวิทยาลัย จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผ่านทาง internet ที่
https://entrance.psu.ac.th

15. การสละสิ ทธิ์เข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบ TCAS)
ผูท้ ี่ได้ยนื ยันสิ ทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS หรื อ ผูท้ ี่มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ได้ประกาศรายชื่อเป็ นผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษา
หากประสงค์จะสละสิ ทธิ์ ให้ดาเนินการสละสิ ทธิ์ในระบบ TCAS ของ สมาคม ทปอ. ตามช่วงเวลาที่ สมาคม ทปอ.กาหนด เท่านั้น
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16. การรายงานตัวขึน้ ทะเบียนนักศึกษา
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา โดยรายละเอียดกาหนดการ มหาวิทยาลัยจะประกาศ
ให้ทราบอีกครั้ง ทางเว็บไซต์ของงานทะเบียนการศึกษาแต่ละวิทยาเขต หากผูใ้ ดไม่ไปรายงานตัวและขึ้นทะเบียนตามที่กาหนด
มหาวิทยาลัยจะถือว่าผูน้ ้ นั สละสิ ทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

17. การทาสั ญญา
ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาใน คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ จะต้องทาสัญญา
กับมหาวิทยาลัยฯ ตามเงื่อนไขของรัฐบาล เพื่อทางานเข้ารับราชการเมื่อสาเร็ จการศึกษาแล้ว ดังนี้
 คณะแพทยศาสตร์
ต้องทาสัญญาเข้ารับราชการ และทางาน ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
 คณะทันตแพทยศาสตร์ ต้องทาสัญญาเข้ารับราชการ และทางาน ไม่นอ
้ ยกว่า 3 ปี
 คณะเภสัชศาสตร์
ต้องทาสัญญาเข้ารับราชการ และทางาน ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ทั้งนี้ ให้ผทู ้ ี่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จัดหาผูค้ ้ าประกัน หรื อหลักทรัพย์ค้ าประกัน
สัญญา (ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยฯ) มาในวันทาสัญญา ซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

18. เงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
1. นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร ข้อกาหนด
และเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
2. นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่าตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 8

พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบตั ิการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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ภาคผนวก 1
วิธีการคัดเลือก
การรับตรง โควตานักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ (โควตาภูมภิ าค)
การรับตรงโควตานักเรี ยน 14 จังหวัดภาคใต้ (โควตาภูมิภาค) เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จะดาเนินการ ดังนี้
1. แบ่งนักเรี ยนของแต่ละโรงเรี ยน ออกเป็ น กลุ่ม 1 และ กลุม่ 2
 กลุ่ม 1 รับจานวน 40% ของที่นงั่ โควตารับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ (โควตาภูมิภาค)
 กลุ่ม 2 รับจานวน 60% ของที่นงั่ โควตารับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ (โควตาภูมิภาค)
หากมีที่นงั่ เหลือจากกลุ่ม 1 ให้นาที่นงั่ เหล่านั้นไปรวมรับเพิ่มในกลุ่ม 2
2. นักเรี ยนต้องมีคะแนนครบทุกรายวิชาที่ใช้ และต้องผ่านเกณฑ์ข้ นั ต่าแต่ละรายวิชา (ตามที่ คณะ/สาขาวิชา กาหนด) รวมทั้งจัด
ส่งหลักฐานการสมัครครบตามที่กาหนด จึงจะได้รับการพิจารณารวมคะแนนจัดลาดับที่
3. การจัดลาดับที่ จะนาคะแนนแต่ละรายวิชาที่นกั เรี ยนทาได้ มารวมกัน เพื่อนาไปใช้พิจารณาแข่งขันคัดเลือก โดยให้คะแนน
แต่ละวิชาเต็ม 100 คะแนน
4. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจัดลาดับที่ ให้นกั เรี ยนได้สาขาวิชาที่เลือกไว้เป็ นอันดับแรกก่อน แต่หากอันดับการเลือกแรก
ที่นกั เรี ยนเลือกไว้ มีคะแนนแข่งขันสูผ้ อู ้ ื่นไม่ได้ จึงจะพิจารณาอันดับการเลือกถัดไปตามลาดับ จนกว่าจะหมดทุกอันดับ
กลุ่มของนักเรียนในการคัดเลือกฯ (โควตาภูมภิ าค)
แบ่งกลุ่มนักเรี ยนที่จะคัดเลือกออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 เพื่อการรวมคะแนน และจัดลาดับที่ วิธีการแบ่งกลุ่ม
นักเรี ยนนี้ เริ่ มมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2524 และใช้ติดต่อกันมาจนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั เพื่อเป็ นการกระจายโอกาสให้แก่นกั เรี ยน โดย
รายละเอียดคุณสมบัติ และสิ ทธิของนักเรี ยน ปี การศึกษา 2565 มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของนักเรี ยน กลุ่ม 1 มีดงั นี้
คุณสมบัติ และจานวน ของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
กลุ่มที่ 1 นักเรี ยนที่มีสิทธิ์อยูใ่ นกลุ่มที่ 1 จะต้องเป็ นผูม้ ีผลการเรี ยนดัชนีเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4,5 และ ม.6 เทอม 1 อยูใ่ น
ลาดับที่สูงสุด 10% แรก ของจานวนผูส้ มัคร ของแต่ละโรงเรี ยน (โดยไม่แยกสายการเรี ยน) หากปรากฏว่าค่าดัชนีเฉลี่ยสะสม
ของลาดับที่สุดท้ายมีเท่ากันมากกว่าหนึ่งคน ให้ลาดับสุดท้ายที่มี (GPAX) เท่ากันทุกคนเป็ นนักเรี ยนกลุ่ม 1 ทุกคน
กลุ่มที่ 2 ผูท้ ี่จะอยูใ่ นกลุ่มที่ 2 คือ นักเรี ยนผูไ้ ม่มีสิทธิ์จะอยูใ่ นกลุม่ ที่ 1
สิทธิของนักเรียนกลุ่มที่ 1 จะได้รับการจัดลาดับที่ 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 เป็ นการจัดลาดับที่โดยพิจารณาเฉพาะคณะ/สาขาวิชา ที่ได้เลือกไว้เป็ นอันดับที่ 1 เท่านั้น และเป็ นการแข่งกันเองเฉพาะนักเรี ยน
กลุ่ม 1 ด้วยกันเอง (ถ้าไม่ได้รับคัดเลือก "สอบไม่ได้" ก็จะนารายชื่อไปสมทบกับผูส้ มัครกลุ่ม 2 เพื่อทาการรวมคะแนน และ
จัดลาดับที่ใหม่หมดทุกคณะ ซ้ าอีกครั้ง) อย่างไรก็ตามนักเรี ยนกลุ่ม 1 จะต้องมีคะแนนสอบข้อเขียน (รวมทุกวิชาที่ตอ้ งใช้
สาหรับอันดับการเลือกแรก) ไม่ ต่ำกว่ ำร้ อยละ 30 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจัดลาดับที่ในครั้งนี้
ครั้งที่ 2 เป็ นการจัดลาดับที่พร้อมกับผูส้ มัครที่อยูใ่ นกลุ่ม 2 โดยจะพิจารณาอันดับการเลือกทุกอันดับใหม่หมด

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

ภาคผนวก 2
ข้ อแนะนาในการสมัคร
 นักเรี ยนควรอ่านระเบียบการ และทาความเข้าใจล่วงหน้า ก่อนเข้าสมัครจริ งผ่านเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th
 ป้ อนข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง ให้ถกู ต้องและเป็ นจริ ง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผูส้ มัครเอง
การสมัครขั้นตอนที่ 1 : นักเรี ยน (รายใหม่) ต้องไปสมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์
https://student.mytcas.com (เพื่อยืนยันตัวบุคคลและรับรหัสผ่าน หรื อไม่เคยสมัครโครงการของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์มาก่อน)
ให้ผสู ้ มัคร เข้าไปลงทะเบียนในระบบรับสมัครออนไลน์ https://e-admission.psu.ac.th โดย เลือกหัวข้อ “สมัครใช้งานระบบ” กรอก
ข้อมูลส่ วนตัวให้ครบถ้วนและกดปุ่ ม “ยืนยันการลงทะเบียน” จากนั้นระบบจะส่ งข้อมูลการสมัครไปยัง e-mail ที่ผสู ้ มัครได้แจ้งไว้ ซึ่ งจะมีลิงค์
ให้กด Active ข้อมูลการสมัคร อนึ่ง ผู้สมัครต้ องกดลิงค์ ยนื ยันภายในเวลาไม่ เกิน 1 ชั่วโมงนับจากการสมัครเสร็ จสิ้น หากเกิน 1 ชั่วโมง จะต้ อง
ลงทะเบียนใหม่
การสมัครขั้นตอนที่ 2 : การสมัครโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ (โควตาภูมภิ าค)
เมื่อผูส้ มัครล็อกอิน (Login) เข้าสู่ระบบ เพื่อสมัครโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ โดยใช้รหัสผ่านที่ได้จากขั้นตอนการ
ลงทะเบียน จากนั้นกดปุ่ ม “สมัคร” ในหัวข้อโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้เสร็ จแล้ว ให้ทาการบันทึกข้อมูลการสมัคร (save ข้อมูล)
ระบบจะส่ ง e-mail ยืนยันการสมัครไปให้ตาม e-mail ที่ผสู ้ มัครได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน และผูส้ มัครสามารถเข้ามาแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ภายในวันที่กาหนดเท่านั้น หากเลยกาหนดเวลาดังกล่ าวจะไม่ อนุญาตให้ แก้ ไขข้ อมูลได้ อกี จากนั้นให้ผสู ้ มัคร
พิมพ์ใบสมัครจากระบบและชาระเงินค่าสมัคร โดยการ Scan QR code ผ่าน Mobile Application ของธนาคารที่ปรากฏในหน้าชาระเงิน
หรื อชาระผ่าน จุดบริ การ counter service (ให้ ผ้ สู มัครเก็บหลักฐานการจ่ ายเงินไว้ กรณีเกิดปัญหาจะได้ มีมลู ยืนยัน)
การสมัครขั้นตอนที่ 3 : การสมัครเลือก คณะ/สาขาวิชา
1. ผูส้ มัครล็อกอิน (Login) เข้าสู่ระบบ เลือกโครงการคัดเลือกนักเรี ยนใน 14 จังหวัดภาคใต้ (โควตาภูมิภาค) จากนั้นเลือกหัวข้อ
“เลือกคณะ/สาขาวิชา”
2. ผูส้ มัครต้องเลือกชุดวิชา เช่น
- ชุดวิชา A เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
- ชุดวิชา B เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนศิลปศาสตร์-คณิ ตศาสตร์
- ชุดวิชา C เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนศิลปศาสตร์ภาษา-ทัว่ ไป
3. ผูส้ มัครสามารถเลือกคณะ/สาขาวิชาได้ 4 อันดับการเลือก
4. เมื่อผูส้ มัครได้ป้อนข้อมูล และเลือกอันดับ คณะ/สาขาวิชา เสร็ จแล้วให้ทาการบันทึกข้อมูลการสมัคร (save ข้อมูล)ให้เสร็ จสมบูรณ์
จากนั้น จึงพิมพ์ใบสมัครภายในเวลาที่กาหนดเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน (ก่อนทาการ save ข้อมูล ผูส้ มัครควรตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล โดยเฉพาะอันดับการเลือก เพราะหลังจากผ่านช่วงเวลาที่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลแล้ว ผูส้ มัครจะไม่สามารถเข้าไปสมัครซ้ า หรื อ
เข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครใด ๆได้อีก และจะไม่รับเอกสารการขอแก้ไขข้อมูลใดๆ ยกเว้นการขอแก้ไขรายละเอียด
ส่วนตัวเท่านั้น เช่น เลขบัตรประชาชนผิด ชื่อ-นามสกุลผิดเป็ นต้น)
5. หลังจากสมัครแล้ว ควรเข้าตรวจสอบดูขอ้ มูลอีกครั้ง โดยล็อกอิน (Login) เข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
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เอกสารที่ เกี่ยวกับการคัดเลือกฯ โดยวิธีรบั ตรง
ลาดับที่

ประเภท

รายละเอียด

1

ระเบียบการ การคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัด
ภาคใต้(โควตาภูมภิ าค) เข้าศึกษาใน
ดาวน์โหลด จาก https://entrance.psu.ac.th
สถาบันอุดมศึกษา ฯ ของ ม.อ. ประจาปี
การศึกษา 2565

2

การสมัคร (กรอกข้อมูลผ่าน website
https://e-admission.psu.ac.th

3

ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย

สั ่งพิมพ์ใบสมัคร (หลังกรอกข้อมูลแล้ว) จาก website
ดาวน์โหลด จาก https://entrance.psu.ac.th

ผู้สมัครโปรดทราบ
1. โปรดเก็บระเบียบการนี้ไว้ใช้ศกึ ษารายละเอียด จนถึงวันรายงานตัวขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษา
2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้ผสู้ มัคร

(ให้เก็บหลักฐานการชาระเงินไว้)

3. ในแต่ละขัน้ ตอนการสมัคร หากไม่มนใจในกระบวนการคั
ั่
ดเลือก ให้รบี ติดต่อมหาวิทยาลัยด่วน

ติ ดต่อเรื่องกระบวนการการคัดเลือกฯ โดยวิ ธีรบั ตรง 14 จังหวัดภาคใต้ (โควตาภูมิภาค) ได้ที่
ประธานกรรมการดาเนินการคัดเลือกฯ โดยวิธรี บั ตรง
ศูนย์รบั นักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิชย์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074 289 255 - 8

โทรสาร 074 289 259
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