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ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เร่ือง โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ที่มีความร่วมมือกับคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2564 
--------------------------------- 

 คณะวิทยาการส่ือสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดคัดเลือกนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความร่วมมือ
กับคณะวิทยาการส่ือสาร เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าศึกษาในคณะวิทยาการส่ือสาร โดยเน้นนักเรียนท่ีมี
ความสนใจและต้ังใจจริงในการพัฒนาทักษะด้านวิทยาการส่ือสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 1.1 เป็นผู้ท่ีมีสัญชาติไทย 
 1.2 เป็นผู้ท่ีไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ 
 1.3 เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี 
 1.4 เป็นผู้ท่ีกำลังศึกษาอยู่ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจาก 
  - โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
  - สถาบันอาชีวศึกษาท่ีเป็นเครือข่ายกับคณะวิทยาการส่ือสาร 
  - โรงเรียนท่ีเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายของคณะวิทยาการส่ือสาร 

2. สาขาวิชา จำนวนการรับ และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

สาขาวิชา จำนวนรับ  
 

คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร 

นิเทศศาสตร์ 40 คน  เป็นผู้ท่ีกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.6) 
หรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ทุกหลักสูตร 
 ผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.50 
 ห า ก เป็ น ผู้ ท่ี มี ทั ก ษ ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร ท่ี เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ 
การส่ือสารมวลชน การส่ือสารการตลาด การประชาสัมพันธ์ 
การโฆษณา การถ่ายภาพหรือการผลิตส่ือเบ้ืองต้น จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
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สาขาวิชา จำนวนรับ  คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเพื่อการจัดการ 

40 คน  เป็นผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาหรือผู้ท่ีกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ชั้น ม.6) หรือเทียบเท่า ท่ีศึกษาในรายวิชาต่างๆ  
ไม่น้อยกว่าที่กำหนดดังต่อไปนี้ 
- วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  
- วิชาคณิตศาสตร ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
- วิชาภาษาอังกฤษ ไมน่้อยกว่า 7.5 หน่วยกิต  
 หรือ เป็นผู้ท่ีกำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือ เทียบเท่า หลักสูตรเทคโนโลยีสารสน เทศ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 
 ผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.50 
 หากเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถพิ เศษ ด้านการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์การออกแบบเว็บไซต์ หรือมีผลงานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

นวัตกรรมการออกแบบส่ือ 40 คน  เป็นผู้ท่ีกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.6) 
หรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ท่ีกำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ทุกหลักสูตร 
 ผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.50 
 หากเป็นผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษด้านการออกแบบ หรือผลงาน
ทางนิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์กราฟิก  ส่ือดิจิทัล จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

3. การรับสมัคร 
 3.1 คณะวิทยาการส่ือสาร พิจารณาคัดเลือกโดยให้โควตากับโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเ รียน
กลุ่มเป้าหมาย โดยโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและส่งรายชื่อนักเรียน
มายังคณะฯ ภายในวันที่ 14 มกราคม 2564 (สแกนส่งผ่านอีเมล์) 

3.2 นักเรียนดำเนินสมัครตามช่องทางและรูปแบบท่ีกำหนด 
3.3 คณะวิทยาการส่ือสาร ตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมี

คุณสมบติัตรงตามท่ีคณะฯ ประกาศ จึงจะได้รับการพิจารณา 
3.4 คณะวิทยาการส่ือสารจะดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้อง

นำเอกสารมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ตามท่ีคณะกำหนด 
 3.5 คณะวิทยาการส่ือสารประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และประสานงานส่งข้อมูลไปยัง
ส่วนกลางและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.6 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาตามวิธีการและกำหนดการท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด 
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4. กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก 

5-14 มกราคม 2564 ผู้สมัครทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในระบบ TCAS  
ของสมาคม ทปอ.ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com 

5-14 มกราคม 2564 ลงทะเบียนเพื่อขอให้ (User) และรหัสผ่าน (Password) เข้าระบบทางเว็บไซต์ 
https://e-admission.psu.ac.th โดยระบบจะปดิในเวลา 23.30 น. ในวันท่ี
ส้ินสุดการรับสมัคร 

5-14 มกราคม 2564 • รับสมัครออนไลน์และแก้ไขข้อมูลการสมัคร ทางเว็บไซต์ 
https://e-admission.psu.ac.th และ www.commsci.psu.ac.th  
โดยระบบจะปิดในเวลา 23.30 น. ในวันท่ีส้ินสุดการรับสมัคร  
 นักเรียนทุกคนที่โรงเรียนแจ้งเปน็ผู้ใช้สิทธิ์ฯ ต้องเข้าไปสมัครในระบบ  
โดยเลือกโครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่มีความร่วมมือกับคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 
2564 (ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา) 

5-14 มกราคม 2564 • โรงเรียนสแกนใบแจ้งการใช้สิทธิ์ฯ ใบสมัคร ส่งอีเมล์มาท่ี 
taweesak.h@psu.ac.th (เมื่อส่งเอกสารแล้วโปรดโทรแจ้งท่ีหมายเลข 
081-767-6889 เพื่อป้องกันความผิดพลาด) 

• ใบแจ้งการใช้สิทธิ์ ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไม่ต้องส่งมายัง
คณะวิทยาการสื่อสาร ให้เตรียมมาในวันที่สอบสมัภาษณ์ 

5-15 มกราคม 2564 พิมพ์ใบสมัครและชำระเงินค่าสมัครโดย Scan QR Code หรือ Scan Barcode 
ผ่าน Mobile Application หรือ ตู้ ATM ของธนาคารต่าง ๆ เพื่อชำระเงิน
ออนไลน์ ค่าสมัคร 200 บาท โดยระบบจะปิดในเวลา 22.30 น. ในวันท่ีส้ินสุดการ
ชำระเงิน 

3 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ 
เว็บไซต์คณะวิทยาการส่ือสาร www.commsci.psu.ac.th 

6 กุมภาพันธ์ 2564 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะวิทยาการส่ือสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 
เวลา 08.30 – 12.00 น. รายงานตัวและตรวจสอบหลักฐาน 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 
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10 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายช่ือผู้มีผ่านการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th และ www.commsci.psu.ac.th 

22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS ทางเว็บไซต์ 
http://mytcas.com ของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

26 กมุภาพันธ์ 2564 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านทางเว็บไซต์  
https://entrance.psu.ac.th และ www.commsci.psu.ac.th 

5. เอกสาร/หลักฐานที่ต้องใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ 
 5.1 สำเนาใบแจ้งการใช้สิทธิ์ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความร่วมมือกับคณะวิทยาการส่ือสาร ประจำปีการศึกษา 2564 (ขอได้จากโรงเรียน 
ต้นสังกัด) 
 5.2 ใบสมัครท่ีพิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน ์
 5.3 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนท่ีระบุเลขจำนวน 13 หลัก (ฉบับจริงและฉบับ
สำเนา จำนวน 1 ฉบับ) 
 5.4 หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร 
 5.5 ระเบียนการศึกษาของช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน (ปวช.) 5 
ภาคการศึกษา (ฉบับจริงและฉบับสำเนา จำนวน 1 ฉบับ) โดยหัวหน้าสถานศึกษาหรือนายทะเบียนลงนาม
รับรองและประทับตราของโรงเรียนเป็นสำคัญ 
 5.6 ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.commsci.psu.ac.th) 
 5.7 เอกสารแสดงผลงานหรือคุณสมบัติพิเศษ เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล หนัง สือรับรอง     
หนังสือเชิญ แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ : ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไม่ต้องส่งมายังคณะวิทยาการสื่อสาร ให้เตรียมมาใน
วันที่สอบสัมภาษณ์ 

6. การยืนยันใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบ TCAS) 
     ผู้ ท่ี ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับ คัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องยืนยัน สิทธิ์ เข้ าศึกษา ในระหว่าง 
วันที่  22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบ TCAS (Thai University Central Admissions System )  
ทางเว็บไซต์ http://mytcas.com ของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) มิฉะนั้น 
จะถอืว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     ผู้ท่ีได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไป เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากสมาคม ทปอ. ให้สละสิทธิ์ได้ 

7. การสละสิทธิ์เข้าศึกษา 
   ผู้ท่ีได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว หากประสงค์จะสละสิทธิ์ ให้ดำเนินการสละสิทธิ์ใน
ระบบของสมาคม ทปอ. ในวันท่ี 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 
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