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ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ของสถาบันอาชีวศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการสื่อสาร 

ประจำปีการศึกษา 2564 
--------------------------------- 

 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัด โครงการรับผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันอาชีวศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการ คณะวิทยาการสื่อสาร 
ประจำปีการศึกษา 2564 เพ่ือต่อยอดทางการศึกษาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ได้ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่ให้
มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในภูมิภาคด้านต่าง ๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัคร 
 1.1 เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย 
 1.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ 
 1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี 

2. สาขาวิชา จำนวนการรับ และคุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมัคร 

สาขาวิชา จำนวนรับ 
(คน) 

คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการจัดการ 

20  เป็นผู้ที่กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในประเภทวิชาดังต่อไปนี้ 
 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง 

 หากเป็นผู้ที่มีความถนัดและมีคุณสมบัติพิเศษด้านการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบเว็บไซต์ หรือมีผลงาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
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3. กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก 

5-14 มกราคม 2564 ผู้สมัครทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในระบบ TCAS 
ของสมาคม ทปอ.ทางเว็บไซต์ http://student.mytac.com 

5-14 มกราคม 2564 ลงทะเบียนเพ่ือขอให้ (User) และรหัสผ่าน (Password) เข้าระบบทางเว็บไซต์ 
http://e-admisson.psu.ac.th โดยระบบจะปิดในเวลา 23.30 น. ในวันที่สิ้นสุด
การรับสมัคร 

5-14 มกราคม 2564 รับสมัครออนไลน์และแก้ไขข้อมูลการสมัคร ทางเว็บไซต์ 
https://e-admisson.psu.ac.th และ www.commsci.psu.ac.th 
โดยระบบจะปิดในเวลา 23.30 น. ในวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร 

• เลือกโครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ของสถาบันอาชีวศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ  
คณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2564 

5-15 มกราคม 2564 พิมพ์ใบสมัครและชำระเงินค่าสมัครโดย Scan QR Code หรือ Scan Barcode 
ผ่าน Mobile Application หรือ ตู้  ATM ของธนาคารต่าง ๆ เพ่ือชำระเงิน
ออนไลน์ ค่าสมัคร 200 บาท โดยระบบจะปิดในเวลา 22.30 น. ในวันที่สิ้นสุดการ
ชำระเงิน ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไม่ต้องส่งมายังคณะวิทยาการ
สื่อสาร ให้เตรียมมาในวันที่สอบสัมภาษณ์ 

3 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านทาง  

เว็บไซต์คณะวิทยาการสื่อสาร www.commsci.psu.ac.th 

6 กุมภาพันธ์ 2564 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 
เวลา 08.30 – 12.00 น. รายงานตัวและตรวจสอบหลักฐาน 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 

10 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th และ www.commsci.psu.ac.th 

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

26 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านทางเว็บไซต์  
https://entrance.psu.ac.th และ www.commsci.psu.ac.th 

/4. การยืนยัน.... 
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4. การยืนยันใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบ TCAS) 
     ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระหว่าง  22-23 
กุมภาพันธ์  2564 ผ่านระบบ TCAS (Thai University Central Admissions System ) ทางเว็บไซต์ 
http://mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) มิฉะนั้น จะถือว่า 
สละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไป เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากสมาคม ทปอ. ให้สละสิทธิ์ได้ 

5. การสละสิทธิ์เข้าศึกษา 
   ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว หากประสงค์จะสละสิทธิ์ ให้ดำเนินการสละสิทธิ์ใน
ระบบของสมาคม ทปอ. ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 

6.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
        มหาวิทยาลัยกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th 

7. เอกสาร/หลักฐานที่ต้องใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ 
 7.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ 
 7.2 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่ระบุเลขจำนวน 13 หลัก (ฉบับจริงและฉบับ
สำเนา จำนวน 1 ฉบับ) 
 7.3 หลักฐานการชำระค่าสมัคร 
 7.4 ระเบียนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ) หรือเทียบเท่า (ฉบับจริงและฉบับ
สำเนา จำนวน 1 ฉบับ) โดยหัวหน้าสถานศึกษาหรือนายทะเบียนลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียน
เป็นสำคัญ 
 7.5 ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.commsci.psu.ac.th) 
 7.6 เอกสารแสดงผลงานหรือคุณสมบัติพิเศษ เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง     
หนังสือเชิญ แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ : ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไม่ต้องส่งมายังคณะวิทยาการสื่อสาร ให้เตรียมมา 
ในวันที่สอบสัมภาษณ์ 

8. วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือก 
 8.1 พิจารณาตรวจสอบตามคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร หากผู้ใดมีคุณสมบัติ 
ไม่ครบถ้วนตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด จะถูกคัดออกจากกระบวนการคัดเลือก 
 8.2 การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามโครงการนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก 
คณะวิทยาการสื่อสาร เป็นอันสิ้นสุด 
 

 /8.3 ผู้สมัคร... 






