1

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ของสถาบันอาชีวศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการสื่อสาร
ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 5)
--------------------------------คณะวิท ยาการสื่อ สาร มหาวิท ยาลั ยสงขลานคริน ทร์ วิท ยาเขตปั ต ตานี จัด โครงการรับ ผู้ส ำเร็ จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันอาชีวศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการสื่อสาร
ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 5) เพื่อต่อยอดทางการศึกษาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่
ให้ม หาวิ ทยาลั ย ในส่ วนภูมิ ภาคมี บทบาทในการพั ฒ นาการศึกษาของเยาวชนในภู มิภ าคด้านต่างๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
1.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
1.4 ไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ปีการศึกษา 2563 (ระบบ TCAS) จากฐานข้อมูลผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาซึ่งดำเนินการโดยสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)
1.5 ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้แจ้งยกเลิกสิทธิ์ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว (สละสิทธิ์) ในระบบ TCAS ของสมาคมที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ประจำปีการศึกษา 2563 ครบสองครั้งแล้ว
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2. สาขาวิชา จำนวนการรับ และคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร
สาขาวิชา

จำนวนรับ
คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร
(คน)
สาขาวิชาเทคโนโลยี
20
 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สารสนเทศและ
(ปวส.) หรือเทียบเท่า ในประเภทวิชาดังต่อไปนี้
การสื่อสารเพื่อการจัดการ
 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขา
ที่เกีย่ วข้อง
 หากเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามถนั ด และมี คุ ณ สมบั ติ พิ เศษด้ า นการเขี ย น
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ การออกแบบเว็บไซต์ หรือมีผลงานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก
8-15 มิถุนายน 2563

• ผู้สมัครทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์
https://student.mytcas.com เพื่อยืนยันตัวตน
• ผู้สมัครที่เคยดำเนินการในกระบวนการนี้แล้วในรอบการรับสมัครที่ผา่ นมา
ไม่ต้องดำเนินการกระบวนการนี้อีก

9-15 มิถุนายน 2563

• ลงทะเบียนเพื่อขอให้ (User) และรหัสผ่าน (password) เข้าระบบทางเว็บไซต์
ที่https://e-admisson.psu.ac.th
• ผู้สมัครที่เคยดำเนินการในกระบวนการนี้แล้วในรอบการรับสมัครที่ผ่านมา
ไม่ต้องดำเนินการกระบวนการนี้อีก

9-15 มิถุนายน 2563

รับสมัครออนไลน์และแก้ไขข้อมูลการสมัคร ทางเว็บไซต์ที่
https://e-admisson.psu.ac.th และ www.commsci.psu.ac.th
• เลือกโครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ของสถาบันอาชีวศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่ การจัดการ
คณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2563

9-16 มิถุนายน 2563

- พิมพ์ใบสมัครในระบบและชำระเงินค่าสมัครโดยการ Scan QRcode หรือ
Barcode ผ่าน Mobile Application หรือ ตู้ ATM ของธนาคารต่าง ๆ ที่ปรากฏ
ในท้ายใบสมัคร ค่าสมัคร 200 บาท
/9- 17 มิถุนายน...
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9- 17 มิถุนายน 2563

ผู้สมัครจัดส่งเอกสาร/หลักฐานการสมัครมายังคณะวิทยาการสื่อสาร

22 มิถุนายน 2563

คณะวิทยาการสื่อสาร พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากเอกสารการสมัคร
โดยไม่มีการสอบสัมภาษณ์

26 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านทางเว็บไซต์
www.entrance.psu.ac.th และ www.commsci.psu.ac.th

4. เอกสารการสมัคร และ การจัดส่งเอกสารให้คณะวิทยาการสื่อสารรายละเอียดการจัดส่งเอกสาร
. 4.1 เอกสาร/หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ระบุเลขจำนวน 13 หลัก
จำนวน 1 ฉบับ
3) หลักฐานการชำระค่าสมัคร
4) สำเนาระเบี ย นการศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส. ) หรื อ เที ย บเท่ า
จำนวน 1 ฉบับ
5) เอกสารแสดงผลงานหรือคุณสมบัติพิเศษ เช่น ใบประกาศ เกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง
แฟ้มสะสมงาน (portfolio) หรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
4.2 จัดส่งเอกสารการสมัครให้คณะวิทยาการสื่อสาร
1) จัดส่งให้ นายทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ งานรับนักศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี หมายเลขโทรศัพท์ 081-767-6889
2) ส่งเอกสารระหว่างวันที่ 9-17 มิถุนายน 2563 (ถือวันประทับตราเป็นหลัก)
หมายเหตุ ขอความกรุ ณ าจั ด ส่ ง เอกสารผ่ า นช่ อ งทางขนส่ ง ที่ ส ามารถตรวจสอบสถานะ
ของเอกสารได้ เช่น จดหมายลงทะเบียน จดหมายด่ว นพิ เศษ (EMS) หรือจัดส่ง ผ่านบริษัทขนส่งเอกสาร
เช่น KERRY Flash เป็นต้น ทั้งนี้ป้องกันความล่าช้าหรือเอกสารสูญหาย
5. วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือก
5.1 พิ จารณาตรวจสอบตามคุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เฉพาะของผู้ ส มั ค ร หากผู้ ใดมี คุ ณ สมบั ติ
ไม่ครบถ้วนตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด จะถูกคัดออกจากกระบวนการคัดเลือก
5.2 การคัดเลือกนั กเรียนเข้าศึกษาต่อตามโครงการนี้ ขึ้นอยู่กับดุ ลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือ ก
คณะวิทยาการสื่อสาร เป็นอันสิ้นสุด
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