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ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

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

 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดคัดเลือกนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความร่วมมือ
กับคณะวิทยาการสื่อสาร เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยเน้นนักเรียนที่มี
ความสนใจและตั้งใจจริงในการพัฒนาทักษะด้านวิทยาการสื่อสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัคร 
 1.1 เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย 
 1.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ 
 1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี 
 1.4 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจาก 
  - โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
  - สถาบันอาชีวศึกษาที่เป็นเครือข่ายกับคณะวิทยาการสื่อสาร 
  - โรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายของคณะวิทยาการสื่อสาร 

2. สาขาวิชา จำนวนการรับ และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

สาขาวิชา จำนวนรับ  
 

คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร 

นิเทศศาสตร ์ 20 คน  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.6) 
หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน หรือ เป็นผู้กำลังศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกหลักสูตร 
 ผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.50 
 ห า ก เป็ น ผู้ ที่ มี ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ 
การสื่อสารมวลชน การสื่อสารการตลาด การประชาสัมพันธ์ 
การโฆษณา การถ่ายภาพหรือการผลิตสื่อเบื้องต้น จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
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สาขาวิชา จำนวนรับ  คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร 
คอมพิวเตอร์และวิทยาการ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

20 คน  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ชั้น ม.6) หรือเทียบเท่า ที่ศึกษาในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
ไม่น้อยกว่าที่กำหนด 
- วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต  
- วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  
- วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
 หรือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือเทียบเท่า  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
 ผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.50 
 หากเป็นผู้ที่มีความสามารถพิ เศษด้านการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การออกแบบเว็บไซต์ หรือมีผลงานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

นวัตกรรมการออกแบบสื่อ 20 คน  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.6) 
หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน หรือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกหลักสูตร 
 ผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.50 
 หากเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านการออกแบบ หรือผลงาน
ทางนิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์กราฟิก สื่อดิจิทัล  จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

3. การรับสมัคร 
 3.1 คณะวิทยาการสื่อสาร พิจารณาคัดเลือกโดยให้โควตากับโรงเรียนในเค รือข่ายและโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย โดยโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและส่งรายชื่อนักเรียน
มายังคณะฯ ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 (สแกนส่งผ่านอีเมล)์ 

3.2 นักเรียนดำเนินสมัครตามช่องทางและรูปแบบที่กำหนด 
3.3 คณะวิทยาการสื่อสาร ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมี

คุณสมบัติตรงตามที่คณะฯ ประกาศ จึงจะได้รับการพิจารณา 
3.4 คณะวิทยาการสื่อสารจะดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้อง

นำเอกสารมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ตามที่คณะกำหนด 
 3.5 คณะวิทยาการสื่อสารประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และประสานงานส่งข้อมูลไปยัง
ส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3.6 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาตามวิธีการและกำหนดการที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 
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4. กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก 

วันที่ กิจกรรม 

1 ตุลาคม 2564 ถึง  
12 พฤศจิกายน 2564 

• โรงเรียนสแกนใบแจ้งการใช้สิทธิ์ฯ ใบสมัคร ส่งอเีมล์มาท่ี 
taweesak.h@psu.ac.th (เม่ือส่งเอกสารแล้วโปรดโทรแจ้งที่หมายเลข 
081-767-6889 เพ่ือป้องกันความผิดพลาด) 

1 ตุลาคม 2564 ถึง  
12 พฤศจิกายน 2564 

• รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี www.commsci.psu.ac.th 
 นักเรียนทุกคนที่โรงเรียนแจ้งเป็นผู้ใช้สิทธิ์ฯ ต้องเข้าไปสมัครในระบบ  
โดยเลือกโครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในเครือขา่ยและโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่มีความร่วมมือกับคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 
2565 (ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา) 

• ให้ผู้สมัครสแกน QR code เข้ากลุ่ม Line : TCAS 65 คณะวสส.  
เพ่ือติดตามรายละเอียดต่างๆ   

 

 
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  
13 พฤศจิกายน 2564 

ผู้สมัครส่งเอกสาร/หลักฐานการสมัครตามข้อ 7  
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 สอบสัมภาษณ์อผ่านระบบออนไลน์ 

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

9 ธันวาคม 2564 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนและยืนยันตัวตน 
ในระบบ TCAS ทางเว็บไซต์ http://student.mytcas.com ของสมาคมที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
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วันที่ กิจกรรม 
7-8 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทุกคนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS ทางเว็บไซต์ 

http://student.mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
11 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ ศูนย์รับนักศึกษา 

และการทดสอบ ม.อ. https://entrance.psu.ac.th   

5. การยืนยันใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบ TCAS) 
     ผู้ที่ ผ่ านการสั มภาษณ์ และได้รับคัด เลือกเข้ าศึกษาจะต้องยืนยันสิทธิ์ เข้ าศึกษา ในระหว่าง 
วันที่  7 -8 กุมภาพั นธ์  2565  ผ่ านระบบ TCAS (Thai University Central Admissions System )  
ทางเว็บไซต์ http://student.mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) 
มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไป เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากสมาคม ทปอ. ให้สละสิทธิ์ได้ 

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

7. เอกสาร/หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร 
 7.1 สำเนาใบแจ้งการใช้สิทธิ์ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่มีความร่วมมือกับคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2565 (ขอได้จากโรงเรียน 
ต้นสังกัด) 
 7.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่ระบุเลขจำนวน 13 หลัก  
 7.3 หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร 
 7.4 สำเนาระเบียนการศึกษา หรือ เอกสารรับรองผลการศึกษา ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า แสดงผลการเรียนเฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา โดยหัวหน้า
สถานศึกษาหรือนายทะเบียนลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียนเป็นสำคัญ 
 7.5 เอกสารแสดงผลงานหรือคุณสมบัติพิเศษ เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง     
หนังสือเชิญ แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
     หมายเหตุ  1. เอกสารฉบับสำเนาทุกฉบับให้ลงนามรับรองสำนาถูกต้อง 
                   2. จัดทำเอกสารเป็นไฟล์ PDF  และจัดส่งผ่านทาง E-mail : taweesak.h@psu.ac.th   
  
 
 
 




