
 

 
 
 
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ 
 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที ่4) 

--------------------------------- 
 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการคัดเลือกนักเรียน 
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ เพ่ือขยายโอกาสทางด้านการศึกษาสู่ชุมชน และสอดคล้องกับนโยบาย
ของประเทศที่ให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในภูมิภาคด้านต่าง  ๆ  
ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน โดยมีรายละเอียด 

1. คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัคร 
 1.1 เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย 
 1.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ 
 1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี 
 1.4 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า หรือ สำเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 1.5 ไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา             
ปีการศึกษา 2565 (ระบบ TCAS) จากฐานข้อมูลผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาซึ่งดำเนินการโดยสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)  
 1.6 ต้องไม่เป็นผู้ที่ ได้แจ้งยกเลิกสิทธิ์ที่ ได้ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว (สละสิทธิ์ ) ในระบบ TCAS  ของสมาคม                               
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)  ประจำปีการศึกษา 2565  ครบสองครั้งแล้ว 
 

สาขาวิชา จำนวนรับ 
(คน) 

คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร 

นิเทศศาสตร ์ 30  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ชั้น ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกหลักสูตร 
 ผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.00 
 หากเป็ นผู้ ที่ มี ทั กษะการสื่ อสารที่ เกี่ ยวข้ องกับ 
ก า ร สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น  ก า ร สื่ อ ส า ร ก า ร ต ล า ด  
การประชาสัมพันธ์  การโฆษณา การถ่ายภาพหรือ 
การผลิตสื่อเบื้องต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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สาขาวิชา จำนวนรับ 

(คน) 
คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร 

คอมพิวเตอร์และวิทยาการ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

15  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ชั้น ม.6) หรือเทียบเท่า  ที่ศึกษาในรายวิชาดังต่อไปนี้  
ไมน่้อยกว่าที่กำหนด 
- วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  
- วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ  
- วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 7.5 หน่วยกิต  
 หรือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือเทียบเท่า หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
 ผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.00 
 หากเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การออกแบบเว็บไซต์ หรือมีผลงานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

นวัตกรรมการออกแบบสื่อ 30  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ชั้น ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกหลักสูตร 
 ผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.00 
 หากเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านการออกแบบ หรือ
ผลงานทางนิ เทศศิลป์  คอมพิวเตอร์กราฟิก  สื่ อดิจิทั ล  
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

3. กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก 

วัน เดือน ปี  รายการ 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป • ผู้สมัครทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในระบบ TCAS  
ของสมาคม ทปอ.ทางเว็บไซต์ http://student.mytcas.com 
• ผู้สมัครที่เคยดำเนินการในกระบวนการนี้แล้วในรอบการรับสมัครที่ผ่านมา 
ไม่ต้องดำเนินการกระบวนการนี้อีก 

25-29 พฤษภาคม 2565 • ลงทะเบียนเพ่ือขอให้ (User) และรหัสผ่าน (Password) เข้าระบบทางเว็บไซต์ 
http://e-admission.psu.ac.th โดยระบบจะปิดในเวลา 23.30 น. ในวันที่สิ้นสุด
การสมัคร 
• ผู้สมัครที่เคยดำเนินการในกระบวนการนี้แล้วในรอบการรับสมัครที่ผ่านมา 
ไม่ต้องดำเนินการกระบวนการนี้อีก 

/วัน เดือน ปี... 

 

http://student.mytcas.com/


 

-3- 

 

วัน เดือน ปี  รายการ 

25-29 พฤษภาคม 2565  • รับสมัครออนไลน์ แก้ไขข้อมูลการสมัคร และอัปโหลตเอกสารการสมัคร  

ทางเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th หรือ www.commsci.psu.ac.th 

โดยระบบจะปิดในเวลา 23.30 น. ในวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร 

• เลือกโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
ในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4) 

• ให้ผู้สมัครทุกคน สแกน QR Code เข้ากลุ่ม Line : TCAS 4 ปี 65 คณะวสส.  
เพื่อติดตามรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และรายละเอียดอ่ืนๆ 

 
25-29 พฤษภาคม 2565  ชำระเงินค่าสมัครโดย Scan QR Code ผ่าน Mobile Application ของ

ธนาคารตา่ง ๆ ท่ีปรากฏในหน้าชำระเงิน หรือชำระผ่านจุดบริหาร Counter 
service (เฉพาะ 7-Eleven)  โดยระบบจะปิดในเวลา 23.59 น. ในวันที่สิ้นสุด 
 ค่าสมัครจำนวน 200  บาท 

 สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ทันทีทางเว็บไซต์ 
https://e-admission.psu.ac.th 

31 พฤษภาคม 2565 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์  
www.commsci.psu.ac.th  

1 มิถุนายน 2565 สอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม ZOOM 

เวลา 08.30 – 12.00 น. รายงานตัว 

เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 

2 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ 
www.commsci.psu.ac.th 

8-9 มิถุนายน 2565 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS ทางเว็บไซต์ https://mytcas.com 

13 มิถุนายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ https://entrance.psu.ac.th 
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4. เอกสารการสมัครและการอัปโหลดเอกสารเข้าระบบรับสมัคร 
 4.1 ระเบียนการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
โดยหัวหน้าสถานศึกษาหรือนายทะเบียนลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียนเป็นสำคัญ  
 4.2 บตัรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน  
 4.3 เอกสารแสดงผลงานหรือคุณสมบัติพิเศษ เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง  หนังสือเชิญ 
แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หรือหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี ) ไม่ เกิน 10 หน้ากระดาษ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มี 
หรือไม่ประสงค์จะส่ง ใหอั้ปโหลด ปพ.1 แทน 

5. วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือก 
 5.1 พิจารณาตรวจสอบตามคุณสมบัติทั่ ว ไปและคุณสมบัติ เฉพาะของผู้สมัคร หากผู้ ใดมีคุณสมบัติ  
ไม่ครบถว้นตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด จะถูกคัดออกจากกระบวนการคัดเลือก 
 5.2 การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามโครงการนี้  ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก 
ของคณะวิทยาการสื่อสาร และให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 5.3 ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของตนเองและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตรตามที่ระบุไว้  
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ ง หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ  
จะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา แม้ว่าจะผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา 

6. การรายงานตัวข้ึนทะเบียนนักศึกษา 
  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าว จะต้องไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยรายละเอียดของ
กำหนดการ มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ทางเว็บไซต์ของงานทะเบียนการศึกษาของแต่ละวิทยาเขต 
หากผู้ใดไม่ไปรายงานตัวและขึ้นทะเบียนตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

7. เงือ่นไขการสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
      7.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรข้อกำหนด  
และเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
      7.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนด 
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