
 

 

(ส ำเนำ) 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
เรื่อง โครงกำรคัดเลือกนักเรียนเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีในคณะวิทยำกำรสื่อสำร โดยวิธีพิเศษ   

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
--------------------------------- 

 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการคัดเลือกนักเรียน
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ เพ่ือขยายโอกาสทางด้านการศึกษาสู่ชุมชน และสอดคล้องกับ   
นโยบายของประเทศท่ีให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในภูมิภาค
ด้านต่างๆ ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสารมากขึ้น โดยมรีายละเอียดดังนี้   

1. คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัคร 
 1.1 เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย 
 1.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคส าคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ 
 1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี 
 1.4 เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่ตำมหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือ ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
มัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือ 
ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรประกำศนีบัตรวิชำชีพ 
 1.5 ต้องไม่เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับเข้าศึกษาไว้แล้วจากการคัดเลือกทุกวิธีการ ประจ าปี
การศึกษา 2562  

2. คุณสมบัตเิฉพำะของผู้สมัคร 

2.1 ผู้ที่ก ำลังศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ชั้น ม.6) หรือ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
หรือเทียบเท่า จะต้องมผีลกำรเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 5 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
 2.2 ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ชั้น ม.6) หรือ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช) 
หรือเทียบเท่า จะต้องมผีลกำรเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 6 ภำคกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 

2.3 ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต 
 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ชั้น ม.6) หรือเทียบเท่าทุกแผน 

กำรเรียน หรือ เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ทุกหลักสูตร 
 หากเป็นผู้ที่มีทักษะการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน การสื่อสารการตลาด การประชาสัมพันธ์  

การโฆษณา การถ่าพภาพหรือการผลิตสื่อเบื้องต้น ขอให้น าหลักฐาน เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล หนังสือ
รับรอง หนังสือเชิญ แฟ้มสะสมงาน (portfolio) หรือหลักฐานอ่ืนๆ มาน าเสนอในวันสัมภาษณ์ด้วย  

2.4 ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เพื่อกำรจัดกำร 

 
 

/เป็นผู้ทีส่ าเร็จการศึกษา...
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 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ชั้น ม.6) หรือเทียบเท่า  

ที่ศึกษาในแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ หรือ แผนกำรเรียนศิลป์-คณิต หรือ เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
หรือผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หลักสูตรเทคโนโลยีสำรสนเทศ , 
คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ , อิเล็คโทรนิค และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

2.5 ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมกำรออกแบบและ   
สร้ำงสรรค์สื่อ 
 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ชั้น ม.6) หรือเทียบเท่าทุกแผน 

กำรเรียน หรือ เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ทุกหลักสูตร 
 หากเป็นผู้ที่มีความถนัดและมีคุณสมบัติพิเศษด้านการออกแบบต่าง ๆ หรือผลงานทางนิเทศศิลป์ 

คอมพิวเตอร์กราฟิก สื่อดิจิทัล ให้น าหลักฐาน เช่น ใบประกาศ เกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง หนังสือเชิญ 
แฟ้มสะสมงาน (portfolio) หรือหลักฐานอื่นๆมาน าเสนอในวันสัมภาษณ์ด้วย  

3. หลักสูตรที่เปิดรับและจ ำนวนรับ 

หลักสูตร จ ำนวนรับ  
(คน) 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 30 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การจัดการ 

30 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ 30 

รวม 90 

4. กำรรับสมัคร 
 4.1 ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบการรับสมัครโดยวิธีพิเศษ ที่เว็บไซต์ www.comm-sci.pn.psu.ac.th 
หรือ สมัครด้วยตนเอง ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสื่อสาร (อาคาร 66) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่ www.comm-sci.pn.psu.ac.th 
 4.2 ค่าสมัคร 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) โดยให้ช าระค่าสมัครได้ที่ ธนำคำรไทยพำณิชย์ทุกสำขำ 
   เลขที่บัญชี 704-3-00290-8 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน 
   ชื่อบัญชี โครงกำรรับนักศึกษำโดยวิธีพิเศษ วสส 
   (สามารถช าระได้จนถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ 17 มกราคม 2562) 

5. ก ำหนดกำรรับสมัครและกำรคัดเลือก 
 วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.comm-sci.pn.psu.ac.th หรือ 
    สมัครด้วยตนเอง ณ คณะวิทยาการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   
 

/วันที่ 11 … 

http://www.comm-sci.pn.psu.ac.th/
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 วันที่ 11 มกราคม 2562  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  
       ผ่านทางเว็บไซต์ www.comm-sci.pn.psu.ac.th 
 วันที่ 17 มกราคม 2562  สอบสัมภาษณ์ ณ คณะวิทยาการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   
       เวลา 08.30-12.00 น. รายงานตัวและตรวจสอบหลักฐาน 
                 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 
 วันที่ 21 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์ 
       www.entrance.psu.ac.th และ  
       www.comm-sci.pn.psu.ac.th 
 วันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS 

ทางเว็บไซต์ http://mytcas.com ของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย  

 วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2562  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านทางเว็บไซต์  
       www.entrance.psu.ac.th และ 
        www.comm-sci.pn.psu.ac.th 
 

6. กำรลงทะเบียนใช้งำนระบบ TCAS 
     ผู้สมัครทุกคนต้องไปสมัครสมาชิกในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์ http://mytcas.com 
เพ่ือยืนยันตัวตน และใช้ในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
 

7. กำรยืนยันใช้สิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ผ่ำนระบบ TCAS) 
     ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษา ในระหว่างวันที่  
30 - 31 มกราคม 2562  ผ่านระบบ TCAS (Thai university Central Admissions System ) ทางเว็บไซต์ 
http://mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) มิฉะนั้น จะถือว่า 
สละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไป เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากสมาคม ทปอ. ให้สละสิทธิ์ได ้
 

8. กำรสละสิทธิ์เข้ำศึกษำ  
    ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว หากประสงค์จะสละสิทธิ์ ให้ด าเนินการสละสิทธิ์ใน
ระบบของสมาคม ทปอ. ตามช่วงเวลาที่สมาคม ทปอ. ก าหนด  
9. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
      มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2562 ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.entrance.psu.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล  
โทรศัพท์  074-289255-8 
 

/10.การรายงานตัว… 

http://www.comm-sci.pn.psu.ac.th/
http://www.entrance.psu.ac.th/
http://www.comm-sci.pn.psu.ac.th/
http://www.comm-sci.pn.psu.ac.th/


 

4 

10.กำรรำยงำนตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษำ 
   ผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าว จะต้องไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
โดยรายละเอียดก าหนดการ มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ทางเว็บไซต์ของงานทะเบียนการศึกษา 
แต่ละวิทยาเขต หากผู้ใดไม่ไปรายงานตัวและขึ้นทะเบียนตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์
การเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
 

11. เงื่อนไขกำรส ำเร็จกำรศกึษำจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
       นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆครบถ้วนตามหลักสูตรข้อก าหนด
และเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      -  นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนด 

12. เอกสำร/หลักฐำนที่ต้องใช้ในวันสอบสัมภำษณ์ 
 12.1 ใบสมัคร (ตามแบบฟอร์มของคณะวิทยาการสื่อสาร) พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว 
 12.2 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวนักเรียนที่ระบุเลขจ านวน 13 หลัก (ฉบับจริงและฉบับ
ส าเนา จ านวน 1 ฉบับ ) 
 12.3 ส าเนาหลักฐานการช าระค่าสมัคร 
 12.4 ระเบียนการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช. ) หรือ
เทยีบเท่า (ฉบับจริงและฉบับส าเนา จ านวน 1 ฉบับ ) โดยหัวหน้าสถานศึกษาหรือนายทะเบียนลงนามรับรอง
และประทับตราของโรงเรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 
       - ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนีบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าให้
แสดงผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา 
      - ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนีบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
ให้แสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตรรวม 6 ภาคการศึกษา 
 12.5 ใบรายงานการตรวจสอบสุขภาพร่างกาย (สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.comm-
sci.psu.ac.th) 
 12.6 เอกสารแสดงผลงานหรือคุณสมบัติพิเศษ เช่น ใบประกาศ เกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง     
หนังสือเชิญ แฟ้มสะสมงาน (portfolio) หรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

14. วิธีกำรและเกณฑ์กำรคัดเลือก 
 14.1 พิจารณาตรวจสอบตามคุณสมบัติทั่ วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (หากผู้ใดมีคุณสมบัติ         
ไม่ครบถ้วนตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด จะถูกคัดออกจากกระบวนการคัดเลือก) 
 14.2 การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามโครงการนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกฯ          
คณะวิทยาการสื่อสาร เป็นอันสิ้นสุด 
 
 

/14.3 ผู้สมัคร.. 




