
แบบฟอร์มการรับบคุคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 
รหัสคณะ/

สาขา 
ชื่อคณะ/สาขาวิชา โครงการ 

Clearing House รอบท่ี 1/1 

รับ/ไม่รับ ใช้วิชาเฉพาะ รายละเอียด จํานวนรับ 

11501 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาดิจิทัลมีเดีย 

รับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี   1. รับนักเรียนสายวิทย์-คณิต และศิลป์-คํานวณ 
2. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน ไม่ตํ่ากว่า 3.0 
3. มี GPAX รวม 4 ภาคเรียน (สาระวิชา
ภาษาต่างประเทศ) ไม่ตํ่ากว่า 3.0 

35 

11501 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาดิจิทัลมีเดีย 

ส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรมฯ    1. รับนักเรียนสายวิทย์-คณิต และศิลป์-คํานวณ 
2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน ไม่ตํ่ากว่า 2.5 
3. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน ในกลุ่มสาระวิชา
คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่ตํ่ากว่า 2.5 

5 

11501 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาดิจิทัลมีเดีย 

ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา   1. รับนักเรียนสายวิทย์-คณิต และศิลป์-คํานวณ 
2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน ไม่ตํ่ากว่า 2.5 
3. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน ในกลุ่มสาระวิชา
คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่ตํ่ากว่า 2.5 

5 

11501 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาดิจิทัลมีเดีย 

รับตรงโดย PSUIC  
(ให้ทุนเต็มจํานวน 1 ทุน คร่ึงหนึ่ง จํานวน 2 

ทุน และ 25% จํานวน 4 ทุน) 

  1. คุณสมบัติผู้สมัคร 
   1.1 กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
        1) แผนการเรียนสายวิทย์-คณิต, ศิลป์คํานวณ, 
สายศิลป์ภาษา หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ระบบนานาชาติในประเทศไทย 
        2) มี GPAX 5 ภาคการศกึษา ไม่ตํ่ากว่า 2.5 
และมีคะแนนเฉล่ียสะสมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 5 ภาคการศึกษา  ไม่ตํ่ากว่า 2.5 
        3) หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ี
กําหนดไว้ในข้อ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร 
โดยพิจารณาจากผลงานทางด้านดิจิทัลมีเดีย หรือ
ผลงานทางด้านศลิปะ หรือ 
   1.2 ผู้สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 
        1) แผนการเรียนสายวิทย์-คณิต, ศิลป์คํานวณ, 
สายศิลป์ภาษา หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ระบบนานาชาติในประเทศไทย 
        2) มี GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 2.5 
และมีคะแนนเฉล่ียสะสมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 6 ภาคการศึกษา  ไม่ตํ่ากว่า 2.5 
        3) หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ี
กําหนดไว้ในข้อ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร 
โดยพิจารณาจากผลงานทางด้านดิจิทัลมีเดีย หรือ
ผลงานทางด้านศลิปะ 
2. 2. มีแฟ้มผลงาน (Portfolio) ท่ีเกี่ยวข้องกับดิจิทัล
มีเดีย หรือศิลปะ เช่น เว็ปไซต์ส่วนบุคคล กราฟิก
ดีไซน์ ภาพถ่าย เป็นต้น หรือได้รับรางวัลคัดเลือกจาก
การแข่งขันโครงการอ่ืน ๆ ในระดับนานาชาติหรือ
ระดับชาติหรือระดับจังหวัด หรือตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการคัดเลือก 
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แบบฟอร์มการรับบคุคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 
รหัสคณะ/

สาขา 
ชื่อคณะ/สาขาวิชา โครงการ 

Clearing House รอบท่ี 1/2 

รับ/ไม่รับ ใช้วิชาเฉพาะ รายละเอียด จํานวนรับ 

11501 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาดิจิทัลมีเดีย 

รับตรงโดย PSUIC   1. คุณสมบัติผู้สมัคร 
   1.1 กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
        1) แผนการเรียนสายวิทย์-คณิต, ศิลป์คํานวณ, สาย
ศิลป์ภาษา หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาระบบ
นานาชาติในประเทศไทย 
        2) มี GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 2.5 และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 5 ภาคการศึกษา  ไม่ตํ่ากว่า 2.5 
        3) หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ีกําหนด
ไว้ในข้อ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาจากผลงาน
ทางด้านดิจิทัลมีเดีย หรือผลงานทางด้านศิลปะ หรือ 
   1.2 ผู้สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
        1) แผนการเรียนสายวิทย์-คณิต, ศิลป์คํานวณ, สาย
ศิลป์ภาษา หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาระบบ
นานาชาติในประเทศไทย 
        2) มี GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 2.5 และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 6 ภาคการศึกษา  ไม่ตํ่ากว่า 2.5 
        3) หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ีกําหนด
ไว้ในข้อ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาจากผลงาน
ทางด้านดิจิทัลมีเดีย หรือผลงานทางด้านศิลปะ 
2. 2. มีแฟ้มผลงาน (Portfolio) ท่ีเกี่ยวข้องกับดิจิทัลมีเดีย 
หรือศิลปะ เช่น เว็ปไซต์ส่วนบุคคล กราฟิกดีไซน์ ภาพถ่าย 
เป็นต้น หรือได้รับรางวัลคัดเลือกจากการแข่งขันโครงการ
อ่ืน ๆ ในระดับนานาชาติหรือระดับชาติหรือระดับจังหวัด 
หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก 

10 

11501 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาดิจิทัลมีเดีย 

นักเรียนท่ีมีความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ 

  1. ผู้สมัครต้องเป็น 
   1.1 นักเรียนในระบบโรงเรียนในประเทศ หรือ โรงเรียน
นานาชาติในประเทศไทย ท่ีกําลังศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือจบการศึกษาปีท่ี 6 
   1.2 นักเรียนท่ีจบจากโรงเรียนในต่างประเทศ มีคุณวุฒิ
เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีกําลังศึกษา หรือจบ
การศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีท่ี 6 
2. มีผลการสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
   2.1 IELTS ≥ 4.5 หรือ 
   2.2 TOEFL – Paper-based ≥470 
                  - Computer-based ≥150 
                  - Internet-based ≥50 หรือ 
   2.3 TOEIC ≥450 หรือ 
   2.4 PSU-GET ≥60% 

10 

11501 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาดิจิทัลมีเดีย 

Digital Media สร้างบรรยากาศสู่
สากล 

  1. เป็นนักเรียนท่ีกําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากในประเทศหรือ
ต่างประเทศ  
2. มีผลสอบเทียบวุฒิการศึกษา IGCSE หรือ GED ท่ีได้รับ
การรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศจาก
กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย หรือ IB 

10 

 
 
 



แบบฟอร์มการรับบคุคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 
รหัสคณะ/

สาขา 
ชื่อคณะ/สาขาวิชา โครงการ 

Clearing House รอบท่ี 2 

รับ/ไม่รับ ใช้วิชาเฉพาะ รายละเอียด จํานวนรับ 

11501 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาดิจิทัลมีเดีย 

รับตรง 14 จังหวัดภาคใต้   กลุ่มท่ี 1 (สายวิทย์) 
รายวิชาท่ีใช้สอบไทย/สังคม/อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30%/
คณิต 1/ฟิสิกส์/เคมี/ชีวะ 

40 

11502 กลุ่มท่ี 2 (สายศิลป์) 
รายวิชาท่ีใช้สอบไทย/สังคม/อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30%/
คณิต2/วิทย์ (ศิลป์) 

20 

รหัสคณะ/
สาขา 

ชื่อคณะ/สาขาวิชา โครงการ 
Clearing House รอบท่ี 3 

รับ/ไม่รับ ใช้วิชาเฉพาะ รายละเอียด จํานวนรับ 

11501 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาดิจิทัลมีเดีย 

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา   1. รับนักเรียนวิทย์คณิต, ศิลป์คํานวณ 
2. มีผลการสอบ GAT/PAT 1 คณิต 
3. มีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 
25) 

20 

รหัสคณะ/
สาขา 

ชื่อคณะ/สาขาวิชา โครงการ 
Clearing House รอบท่ี 4 

รับ/ไม่รับ ใช้วิชาเฉพาะ รายละเอียด จํานวนรับ 

11501 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาดิจิทัลมีเดีย 

Admission   กลุ่มท่ี 1 
1. มีคะแนน GAT ค่าน้ําหนัก 10% 
2. มีคะแนน PAT71 ค่าน้ําหนัก 20% 
3. มีคะแนน PAT72 ค่าน้ําหนัก 20% 
4. มีคะแนน ONET (อังกฤษ) = 35 
GPAX 20% / O-NET 30% 

15 

11502 กลุ่มท่ี 2 
1. มีคะแนน GAT ค่าน้ําหนัก 30% 
2. มีคะแนน PAT71 ค่าน้ําหนัก 20% 
3. มีคะแนน ONET (อังกฤษ) = 35 
GPAX 20% / O-NET 30% 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการรับบคุคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 
รหัสคณะ/

สาขา 
ชื่อคณะ/สาขาวิชา โครงการ 

Clearing House รอบท่ี 5 

รับ/ไม่รับ ใช้วิชาเฉพาะ รายละเอียด จํานวนรับ 

11501 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาดิจิทัลมีเดีย 

รับตรงโดย PSUIC   1. คุณสมบัติผู้สมัคร 
   1.1 กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
        1) แผนการเรียนสายวิทย์-คณิต, ศิลป์คํานวณ, สาย
ศิลป์ภาษา หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาระบบ
นานาชาติในประเทศไทย 
        2) มี GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 2.5 และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 5 ภาคการศึกษา  ไม่ตํ่ากว่า 2.5 
        3) หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ีกําหนด
ไว้ในข้อ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาจากผลงาน
ทางด้านดิจิทัลมีเดีย หรือผลงานทางด้านศิลปะ หรือ 
   1.2 ผู้สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
        1) แผนการเรียนสายวิทย์-คณิต, ศิลป์คํานวณ, สาย
ศิลป์ภาษา หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาระบบ
นานาชาติในประเทศไทย 
        2) มี GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 2.5 และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 6 ภาคการศึกษา  ไม่ตํ่ากว่า 2.5 
        3) หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ีกําหนด
ไว้ในข้อ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาจากผลงาน
ทางด้านดิจิทัลมีเดีย หรือผลงานทางด้านศิลปะ 
2. 2. มีแฟ้มผลงาน (Portfolio) ท่ีเกี่ยวข้องกับดิจิทัลมีเดีย 
หรือศิลปะ เช่น เว็ปไซต์ส่วนบุคคล กราฟิกดีไซน์ ภาพถ่าย 
เป็นต้น หรือได้รับรางวัลคัดเลือกจากการแข่งขันโครงการ
อ่ืน ๆ ในระดับนานาชาติหรือระดับชาติหรือระดับจังหวัด 
หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก 
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นักเรียนท่ีมีความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ 

  1. ผู้สมัครต้องเป็น 
   1.1 นักเรียนในระบบโรงเรียนในประเทศ หรือ โรงเรียน
นานาชาติในประเทศไทย ท่ีกําลังศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือจบการศึกษาปีท่ี 6 
   1.2 นักเรียนท่ีจบจากโรงเรียนในต่างประเทศ มีคุณวุฒิ
เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีกําลังศึกษา หรือจบ
การศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีท่ี 6 
2. มีผลการสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
   2.1 IELTS ≥ 4.5 หรือ 
   2.2 TOEFL – Paper-based ≥470 
                  - Computer-based ≥150 
                  - Internet-based ≥50 หรือ 
   2.3 TOEIC ≥450 หรือ 
   2.4 PSU-GET ≥60% 
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Digital Media สร้างบรรยากาศสู่
สากล 

  1. เป็นนักเรียนท่ีกําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากในประเทศหรือ
ต่างประเทศ  
2. มีผลสอบเทียบวุฒิการศึกษา IGCSE หรือ GED ท่ีได้รับ
การรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศจาก
กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย หรือ IB 
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