
สรุปขัน้ตอนการสมคัร TCAS 1 

วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภเูก็ต 



ขัน้ตอนอย่างสัน้ จบในหน้าเดียว :) 

ส่วนแบบละเอียดดู slide ถัดไป นะครับ 
1. ลงทะเบยีนในระบบ my TCAS 

https://student.mytcas.com/ 
 

2. เข้าเมลตวัเอง กดลงิกย์นืยนัในเมล ยนืยนัทีส่่งมา
จาก my TCAS  

3. เข้าระบบ my TCAS เพือ่กรอกข้อมูลตา่ง ๆ 
4. เข้าระบบ รบัสมคัรออนไลน ์ ของ ม.อ. และกรอก

ข้อมูลให้ครบถ้วน https://e-admission.psu.ac.th/  
5. เข้าเมลตวัเอง กดลงิกย์นืยนัในเมล ยนืยนัทีส่่งมา

จาก ระบบรบัสมคัรออนไลน ์ ม.อ. 
6. กลบัเข้าระบบ รบัสมคัรออนไลน ์ ของ ม.อ.  

7. ค้นหาโครงการ น้อง ม.6 พมิพ์ “ภูเกต็มุ่งม่ัน”  

น้อง ปวช.3 พมิพ์ “เดก็ดีศรี ปวช” 

8. เลอืกสาขาทีต่้องการเรยีน 
         - วศิวกรรมดจิทิลั 
         - การคอมพวิเตอร ์
         - ธรุกจิดจิทิลั 
 

9. อพัโหลดหลกัฐานตา่ง ๆ ก็เป็นอนัเรยีบร้อย 

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


ขัน้ตอนแรก 
ผู้สมคัรเข้าสมคัรในระบบ 
https://student.mytcas.com/ 
 
คลกิเลอืกปุ่ม 
เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบยีน 

ขัน้ตอนการสมัครแบบละเอียด 

https://student.mytcas.com/


● คลกิช่อง “เลขประจ าตวัประชาชน” 
● กรอกขอ้มลูส่วนตวัในทกุช่องให้ครบถว้น 
● กดปุ่ม “ลงทะเบยีน” 



● เมือ่กดลงทะเบยีน
แลว้ ให้กด 
“ยอมรบั” 



● เมือ่กด “ยอมรบั” 
แลว้ ระบบจะแจ้ง
วา่ ให้ผู้สมคัร เข้า
ไปเช็คอเีมลที่
ลงทะเบยีนไว้ เพือ่
กด  “ยนืยนั” การ
สมคัรในอเีมลนั้น ๆ 
 

● ทัง้น้ี เมลทีส่่งจาก
ระบบ ทปอ อาจ
อยูใ่น mail box,  
junk mail หรอื 
spam mail โปรด
ตรวจสอบให้
ครบถ้วน 



● เข้าไปยงัอเีมลของตนเอง ทีใ่ช้ลงทะเบยีน 
● หาเมลทีช่ือ่ TCAS64 Account Verification 
● คลิก๊ทีล่งิก ์



หลงัจากกดปุ่มยนืยนั 
ระบบจะน าเขา้สู่หน้า
ลอกอนิ ดงัรปู 
 
ให้กรอกขอ้มลูเพือ่เขา้สู่
ระบบ 



● ระบบจะแสดงขอ้มลู เลขประจ าตวัประชาชน, ชือ่, นามสกุล 

● ผู้สมคัรกรอกขอ้มลูในช่อง “จังหวัดของโรงเรียน” 

● จากนั้น ในช่อง “โรงเรียน” จะมรีายการชือ่โรงเรยีนทัง้หมดในจงัหวดั ให้เลอืกโรงเรยีน
ทีสั่งกดั 

● คลกิปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูลจากระบบ iCAS” 



● กรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วนทกุช่อง และ ทุก Tab 1 2 3 4 
5 6 

● ช่องไหนไม่ทราบ กรอกไม่ถูก  น้อง ๆ  สามารถเว้นได้ครับ 



เขา้สู่ระบบรบัสมคัรของ ม.อ. ที ่ https://entrance.psu.ac.th/ 

คลกิปุ่ม “ระบบรับสมัครออนไลน์” หรือ https://e-admission.psu.ac.th/  

https://entrance.psu.ac.th/
https://e-admission.psu.ac.th/
https://e-admission.psu.ac.th/
https://e-admission.psu.ac.th/


คลกิปุ่ม “สมคัรใช้งานระบบ” 



กรอกขอ้มลู “ช่ือผู้ใช้” และ  

“รหสัผ่าน” ทีส่มคัรในระบบ 
myTCAS 
 
ชือ่ผูใ้ช้ คอื รหสับตัรประจ าตวั
ประชาชน 
 

กดปุ่ม “ตรวจสอบ” 

 



ติก๊ช่อง “ข้าพเจ้ายนิยอมฯ” แล้วกด “ด าเนินการต่อ” 

 

** ถ้าล็อกอินไม่ได้ โปรดด ูslide ถัดไป 



ถ้าน้อง ๆ ล๊อคอินไม่ได้ อาจเป็นเพราะ 

1. น้อง ๆ ยังไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบ T-CAS (กลับไป Slide 3)  

2 น้อง ๆ อาจจะไม่ได้ยืนยันการลงทะเบียนในระบบ T-CAS (กลับไป Slide 7) 

ไม่เจอหน้านีไ้ม่
ต้องตกใจ !!!! 

 

แสดงว่าน้องท า
ถูกขัน้ตอนแล้ว 

 

ไป Slide ถัดไปได้
เลยครับ 



● กรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วนทกุช่อง และ ทุก Tab  

● ช่องไหนไม่ทราบ (บางช่อง) พี่ลองเว้นดู กเ็ว้นได้นะ  



กรอกข้อมูล 



เมือ่กรอกครบแลว้ กด “ลงทะเบยีนในระบบ” 
แลว้กด “ยนืยนัการสมคัร” 



ถึงตรงนีก้็เป็นอันว่า การสมัครเพื่อเข้าใช้งานระบบสมัครออนไลน์ ของ ม.อ. ของน้องๆ เสร็จสิน้แล้ว 

 

กไ็ปยืนยันตวัตน แล้วท าการเลือกโครงการสอบ และเลือกคณะได้เล๊ยยยยย  



● เขา้ไปยงัอเีมลของตนเอง ทีใ่ช้ลงทะเบยีน 
● หาเมลทีช่ือ่ “การลงทะเบยีนเขา้ระบบรบัสมคัรนกัศึกษาออนไลน”์ 
● คลิก๊ทีล่งิก ์     เพือ่ยนืยนัตวัตน 



กด Close แล้วท าการ login เพื่อเข้าไปเลือก 

โครงการที่รับสมัคร และ สาขาวิชา  ได้แก่  

● วศิวกรรมดจิทิลั 

● การคอมพวิเตอร์ 

● ธุรกจิดจิทิลั 



ท าการ Login เพื่อเข้าระบบ 



ในหน้าโครงการท่ีเปิดรับ  

ช่อง ช่ือโครงการ น้อง ม.6 ใส่ว่า… "ภเูกต็มุ่งม่ัน" และ 

"เดก็ดีศรี ปวช"  ส าหรับ น้อง ๆ ปวช.3 

ก็จะเจอโครงการ ม.อ. ภเูก็ตมุง่มัน่ตัง้ใจดี   หรือ  เด็กดีศรี ปวช น้อง ๆ ก็กดสมคัร แล้วเลือกสาขาได้เล๊ยยยยย 



จากนัน้ น้อง ๆ ก็เลือกสาขาที่ต้องการจะเรียน เช่น 

● วศิวกรรมดจิทิลั 

● การคอมพวิเตอร์ 

● ธุรกิจดจิทิลั 
 



ระบุหน่วยกติ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียน (ข้อมูลอยู่ตอนท้ายใบ ปพ.1 ของน้อง ๆ) 

 

***กรอกตามจริง ถ้าข้อมูลจริงน้อยกว่าเลขขัน้ต ่า ให้ กรอกเลขขัน้ต ่าของแต่ละช่อง*** 



กดบนัทกึ 



ระบบแสดงหน้าจอว่า 

บันทกึข้อมูลเรียบร้อย 



เม่ือกดที่ “โครงการของฉัน” กจ็ะเหน็ว่า น้อง ๆ ได้สมัครโครงการ ม.อ. ภเูกต็
มุ่งม่ันตัง้ใจดี หรือ เดก็ดีศรี ปวช ไปแล้ว 

จากนัน้ก็ท าการอัพโหลดเอกสาร 



- ส่วนที่ส าคัญคือเอกสารล าดับที่ 1 และ 2 ที่น้อง ๆ ทุกคนต้องโหลด 

- เอกสารล าดับที่ 3 **เฉพาะ น้อง ๆ ที่ผ่านโครงการ “Early Bird” เป็นหนังสือรับรองที่
ส่งให้น้อง ๆ ทางอีเมล  น้อง ๆ คนอ่ืนไม่ต้องอัพโหลดอะไรตรงนี ้

- เอกสารล าดับที่ 4 น้อง ๆ จะอัพโหลดหรือไม่ก็ได้ 



ดูชนิดเอกสารให้ดี เช่น 

ใบเกรด หรือ ใบ ปพ.1 ต้องเป็นแบบ PDF เท่านัน้ 

และขนาดไม่เกนิ 5MB 



● ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร นะครับ 

● เม่ืออัพโหลดเอกสารแล้ว กเ็ป็นอันเรียบร้อย 

● น้อง ๆ จะกดพริน้ใบสมัครเกบ็ไว้เป็นไฟล์ PDF ในเคร่ืองกไ็ด้  

● กดที่ พมิพ์ใบสมัคร 



ย า้ ๆๆๆ ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร นะครับ 



เสร็จเรยีบร้อยยยยยยยยย 

• ปีน้ีไดข้า่ววา่ดว้ยสถานการณ ์ COVID-19 น่าจะไมม่กีาร
สอบสัมภาษณน์ะครบั 

• ยงัไงตดิตามขา่วสารใน Facebook Fanpage หรอื กลุม่ 
Facebook นะครบับบบบ 

• http://facebook.com/CoC.Admission 

• สอบถามเพิม่เตมิทีก่ลุม่ หรอื ส่งข้อความหาแอดมนิเพจ 
ไดเ้ล้ยยย 

http://facebook.com/CoC.Admission

