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ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เร่ือง โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 
--------------------------------- 

 คณะวิทยาการส่ือสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจัดการ โดยวิธีพิเศษ 
ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อขยายโอกาสทางด้านการศึกษาสู่ชุมชน และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ
ท่ีให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในภูมิภาคด้านต่าง ๆ และเป็น
การกระจายโอกาสทางด้านการศึกษาให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในคณะวิทยาการส่ือสารมากขึ้น โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 1.1 เป็นผู้ท่ีมีสัญชาติไทย 
 1.2 เป็นผู้ท่ีไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ 
 1.3 เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี 
 1.4 เป็นผู้ท่ีกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
         ช้ันปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า 
2. สาขาวิชา จำนวนการรับ และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

สาขาวิชา จำนวนรับ 
(คน) 

คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเพื่อการจัดการ 

20  เป็นผู้ท่ีกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า และ
จะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
 เป็นผู้ท่ีมีระยะเวลาเข้ารับการอบรมในโครงการ ICT Ignitor 
Camp 2020 ไม่ต่ำกว่า 80% และได้รับผลการประเมินทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 70% หรือ 
 เป็น ผู้ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รอง
ชนะเลิศอัน ดับ 2 รางวัลชมเชย ในการประกาศผลการ
ประกวด/แข่งขันเว็บไซต์ งาน ม.อ.วิชาการ คณะวิทยาการ
สื่อสาร ประจำปี 2563 
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3. การดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก 
รูปแบบที่ 1 
 1 คณะวิทยาการส่ือสารประชาสัมพันธ์โครงการ ICT Ignitor Camp ตามโรงเรียนและส่ือต่าง ๆ 
 2 คณะวิทยาการส่ือสารเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ICT Ignitor Camp 
 3 คณะวิทยาการส่ือสาร จัดโครงการ ICT Ignitor Camp และพิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีมีระยะเวลา
การเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และได้รับผลการประเมินทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 70 จะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจัดการ จำนวน 20 
คน ท้ังนี้หากมีนักเรียนท่ีผ่านเงื่อนไขการรับเข้าศึกษาเกิน 20 คน คณะวิทยาการส่ือสาร โดยสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจัดการจะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์สูงสุด 20 คนแรกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 4. นักเรียนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาสมัครเข้าศึกษาตามโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจัดการ โดยวิธีพิเศษ 
 5 คณะวิทยาการส่ือสารประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจัดการ โดยวิธีพิเศษ 
ประจำปีการศึกษา 2564 

รูปแบบที่ 2 
 1. คณะวิทยาการส่ือสาร โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจัดการ จัดให้มีการ
แข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนสนเทศ  ในงาน ม.อ.วิชาการ ท้ังนี้สำหรับปีการศึกษา 2564 
กำหนดให้การประกวด/แข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ เป็นการแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผู้
ได้รับรางวัลจะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการนี้ 
 2. ผู้ท่ีได้รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2  รางวัลชมเชย ในการแข่งขันท่ี
กำหนดจะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจัดการ 
 3. นักเรียนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาสมัครเข้าศึกษาตามโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจัดการ โดยวิธีพิเศษ 
 4. คณะวิทยาการส่ือสารประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสารเพื่อการจัดการ โดยวิธีพิเศษ 
ประจำปีการศึกษา 2564 
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4. กำหนดการจัดกิจกรรม การรับสมัครและการคัดเลือก 

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

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

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

• เลือกโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ประจำปี
การศึกษา 2564 

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 ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไม่ต้องส่งมายังคณะวิทยาการ
สื่อสาร ให้เตรียมมาในวันที่สอบสัมภาษณ ์

3 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th และ 
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 

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

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

26 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านทางเว็บไซต์  
https://entrance.psu.ac.th และ www.commsci.psu.ac.th 
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5. การยืนยันใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบ TCAS) 
     ผู้ ท่ี ผ่านการสัมภาษณ์และได้ รับ 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 
จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     ผู้ท่ีได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไป เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากสมาคม ทปอ. ให้สละสิทธิ์ได้ 

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

7.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
        มหาวิทยาลัยกำหนดประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://entrance.psu.ac.th 

8. เอกสาร/หลักฐานที่ต้องใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ 
 8.1 ใบสมัครท่ีพิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน ์
 8.2 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนท่ีระบุเลขจำนวน 13 หลัก (ฉบับจริงและฉบับ
สำเนา จำนวน 1 ฉบับ) 
 8.3 สำเนาหลักฐานการชำระค่าสมัคร 
 8.4 ระเบียนการศึกษาของช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน (ปวช. ) หรือ
เทียบเท่า (ฉบับจริงและฉบับสำเนา จำนวน 1 ฉบับ) โดยหัวหน้าสถานศึกษาหรือนายทะเบียนลงนามรับรอง
และประทับตราของโรงเรียนเป็นสำคัญ 
 8.5 ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.commsci.psu.ac.th) 
 8.6 เอกสารแสดงผลงานหรือคุณสมบัติพิเศษ เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง     
หนังสือเชิญ แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ : ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไม่ต้องส่งมายังคณะวิทยาการสื่อสาร ให้เตรียมมา 
ในวันที่สอบสัมภาษณ์ 
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