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ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ 

ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 1/1) 
--------------------------------- 

 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการคัดเลือกนักเรียน
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ เพ่ือขยายโอกาสทางด้านการศึกษาสู่ชุมชน และสอดคล้องกับ
นโยบายของประเทศท่ีให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในภูมิภาค
ด้านต่าง ๆ ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด 

1. คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัคร 
 1.1 เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย 
 1.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ 
 1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี 
 1.4 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ เทียบเท่า 
หมายเหตุ ผู้ที่กำลังศึกษาใช้ผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน และ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียน
เฉลี่ย 6 ภาคเรียน 

2. สาขาวิชา จำนวนการรับ และคุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมัคร 

                                                                    /สาขาวิชา...  
 

สาขาวิชา จำนวนรับ 
(คน) 

คุณสมบัตทิางการศึกษาของผู้สมัคร 

นิเทศศาสตร ์ 30  เป็ นผู้ ที่ ส ำ เร็จการศึ กษาหรือกำลั งศึ กษ าใน ระดั บ
มั ธยมศึ กษ าตอนป ลาย  (ชั้ น  ม .6 ) ห รือ เที ยบ เท่ า 
 หรือ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกหลักสูตร 
 ผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.50 
 ห าก เป็ น ผู้ ที่ มี ทั ก ษ ะ ก า รสื่ อ ส า รที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ 
การสื่อสารมวลชน การสื่อสารการตลาด การประชาสัมพันธ์ 
การโฆษณา การถ่ายภาพหรือการผลิตสื่อเบื้องต้น จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ 
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สาขาวิชา จำนวนรับ 
(คน) 

คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร 

คอมพิวเตอร์และวิทยาการ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

20  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังศึกษาใน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.6) หรือเทียบเท่า ที่ศึกษาใน 
รายวิชาดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่าที่กำหนด 
- วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต  
- วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  
- วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
 หรือ ผู้ที่ กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือเทียบเท่า หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อิเลก็ทรอนิกส์ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
 ผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.50 
 หากเป็นผูท้ี่มีความสามารถพเิศษด้านการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การออกแบบเว็บไซต์ หรือมีผลงานทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเปน็พิเศษ 

นวัตกรรมการออกแบบสื่อ 30  เป็ นผู้ ที่ ส ำ เร็จการศึ กษาหรือกำลั งศึ กษ าใน ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้
ที่ ส ำ เร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า  ห รื อ ผู้ ที่ ก ำ ลั ง ศึ ก ษ า ใน ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกหลักสูตร 
 ผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.50 
 หากเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านการออกแบบ หรือ
ผลงานทางนิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์กราฟิก สื่อดิจิทัล  
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

3. กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก 

วันที่ กิจกรรม 

1 ตุลาคม 2564 ถึง  
12 พฤศจิกายน 2564 

• รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์คณะวิทยาการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี www.commsci.psu.ac.th 
 เลือกโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
ในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ 
• ให้ผู้สมัครสแกน QR code เข้ากลุ่ม Line : TCAS 65 คณะวสส.  
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วันที่ กิจกรรม 

1 ตุลาคม 2564 ถึง  
12 พฤศจิกายน 2564 

ชำระค่าสมัคร 200 บาท ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 
เลขที่บัญชี 704-265-490-6 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

1 ตุลาคม 2564 ถึง  
12 พฤศจิกายน 2564 

ผู้สมัครส่งเอกสาร/หลักฐานการสมัครตามข้อ 6  
ผ่านทาง E-mail : taweesak.h@psu.ac.th  
(ขอความกรุณาจัดทำเอกสารเป็นไฟล์ PDF) 

17 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  
ทางเว็บไซต์คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี  www.commsci.psu.ac.th 

22 พฤศจิกายน 2564 สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ 

25 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์ 
คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี  www.commsci.psu.ac.th 

9 ธันวาคม 2564 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนและยืนยันตัวตน 
ในระบบ TCAS ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของสมาคมที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

7-8 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทุกคนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS ทางเว็บไซต์ 
https://student.mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

11 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ ศูนย์รับนักศึกษา 
และการทดสอบ ม.อ. https://entrance.psu.ac.th   

4. การยืนยันใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบ TCAS) 
     ผู้ที่ ผ่ านการสัมภาษณ์ และได้รับคัด เลือกเข้ าศึกษา จะต้องยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษา ในระหว่ าง 
วันที่  7 -8 กุ มภ าพั นธ์  2565  ผ่ าน ระบบ  TCAS (Thai University Central Admissions System)  
ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม 
ทปอ.) มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไป เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากสมาคม ทปอ. ให้สละสิทธิ์ได ้

5. การสละสิทธิ์เข้าศึกษา 
   ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว หากประสงค์จะสละสิทธิ์ ให้ดำเนินการสละสิทธิ์ใน
ระบบของสมาคม ทปอ. ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
 

/6. เอกสาร... 
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6. เอกสาร/หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร 
 6.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่ระบุเลขจำนวน 13 หลัก  
 6.2 หลักฐานการชำระค่าสมัคร 
 6.3 สำเนาระเบียนการศึกษา หรือ เอกสารรับรองผลการศึกษา ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า โดยหัวหน้าสถานศึกษาหรือนายทะเบียนลงนามรับรอง 
และประทับตราของโรงเรียนเป็นสำคัญ 
       - ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า  
ให้แสดงผลการเรียนเฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา 
      - ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
ให้แสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตรรวม 6 ภาคการศึกษา 
 6.4 เอกสารแสดงผลงานหรือคุณสมบัติพิเศษ เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง     
หนังสือเชิญ แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หรือหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
     หมายเหตุ  1. เอกสารฉบับสำเนาทุกฉบับให้ลงนามรับรองสำนาถูกต้อง 
                   2. จัดทำเอกสารเป็นไฟล์ PDF  และจัดส่งผ่านทาง E-mail : taweesak.h@psu.ac.th   
                                                                                         
7. วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือก 
 7.1 พิจารณาตรวจสอบตามคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร หากผู้ใดมีคุณสมบัติ 
ไม่ครบถ้วนตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด จะถูกคัดออกจากกระบวนการคัดเลือก 
 7.2 การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามโครงการนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก  
คณะวิทยาการสื่อสาร เป็นอันสิ้นสุด 
 7.3 ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของตนเอง และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร ตามที่ระบุไว้ 
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูก
ตัดสิทธิ์เข้าศึกษา แม้ว่าจะผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 

8. การรายงานตัวข้ึนทะเบียนนักศึกษา 
  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าว จะต้องไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยรายละเอียด
ของกำหนดการ มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ทางเว็บไซต์ของงานทะเบียนการศึกษาของแต่ละ
วิทยาเขต หากผู้ใดไม่ไปรายงานตัวและขึ้นทะเบียนตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

9. เงือ่นไขการสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      9.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรข้อกำหนด 
และเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      9.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนด 
 

/10. สถานที.่.. 
 




