
รับ/ไม่รับ ใช้วชิาเฉพาะ รายละเอยีด จ านวนรับ

20601 นิเทศศาสตร์ รับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี P 1.  มี GPAX 4 ภาคเรียนไม่ต  ่ากว่า  3.25  10
20604 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร P 2 เฉพาะสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 10

เพ่ือการจดัการ      มี GPA รวม 4 ภาคเรียน ในกลุ่มสาระ 10
20606 นวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อ P     วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต  ่ากว่า 3.00

3. ตอ้งมี GPAX รวม 6 ภาคเรียนไม่ต  ่ากว่า 3.25  
จึงจะไดรั้บสิทธิพิเศษ หากผลการเรียนต ่ากว่า 
ท่ีก  าหนด คณะฯ ยงัคงรับเขา้ศึกษาแต่จะไม่ได้
รับสิทธิพิเศษทกุกรณี
4. ในช่วงท่ีศึกษา ตอ้งรักษาระดบั GPAX รวม
ไม่ต  ่ากว่า 2.75 จึงจะไดรั้บสิทธิพิเศษ
5. สิทธิพิเศษไดแ้ก่ ทนุยกเวน้ค่าหน่วยกิตในราย
วิชาของคณะ และ ยกเวน้ค่าธรรมเนียมพิเศษ
6.สอบสมัภาษณ์

30

20601 นิเทศศาสตร์ ส่งเสริมผูมี้คุณธรรมจริยธรรมฯ P 1.  มี GPAX 5 ภาคเรียนไม่ต  ่ากว่า  2.50 5
20604 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร P 2 .ส าเนาประกาศนียบตัร เกียรติบตัรหรือเอกสาร 5

เพ่ือการจดัการ อ่ืนซ่ึงแสดงถึงการเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมอนัดี 5
20606 นวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อ P 3. หนงัสือรับรองการเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม

อนัดีจากอาจารยท่ี์ปรึกษาหรืออาจารยผ์ูส้อน 
จ านวน 1 ฉบบั 
4. สอบสมัภาษณ์

15

รับ/ไม่รับ ใช้วชิาเฉพาะ รายละเอยีด จ านวนรับ

20601 นิเทศศาสตร์ คดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษาฯ ในคณะ P 1. ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 30
20604 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาการส่ือสาร โดยวิธีพิเศษ P (ชั้นม.6)หรือเทียบเทา่ จะตอ้งมีผลการเรียนเฉล่ีย 30

เพ่ือการจดัการ รวม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาไม่ต  ่ากว่า 2.50 30

20606 นวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อ P 2 ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

 (ชั้นม.6) หรือเทียบเทา่ ตอ้งมีผลการเรียนเฉล่ีย
รวม (GPAX)  6 ภาคการศึกษาไม่ต  ่ากว่า 2.50
*เกณฑ์เฉพาะสาขา

 2.1 สาขาวชิานเิทศศาสตร์

 *  รับนกัเรียนทกุแผนการเรียน
 *  คะแนนเฉล่ียรวมในกลุ่มสาระภาษาไทย
และสงัคมไม่ต  ่ากว่า 2.75
* กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่ต  ่ากว่า 2.00
* หากเป็นผูมี้ทกัษะดา้นการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการส่ือสารมวลชน การส่ือสารการตลาด
การประชาสมัพนัธ ์การถ่ายภาพหรือผลิตส่ือ
เบ้ืองตน้ ขอใหน้ าหนกัฐานมาแสดงในวนัสอบ
สมัภาษณ์ เช่นประกาศนียบตัร รางวลั หนงัสือ
รับรองหนงัสือเชิญ แฟ้มสะสม งาน (portfolio)
หรือหลกัฐานอ่ืนๆ

2.2 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสารเพื่อการจดัการ

* ตอ้งศึกษาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-

รวม

รวม

รหัสคณะ/สาขา ช่ือคณะ/สาขาวชิา โครงการ
Clearing House รอบท่ี 1/2

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561

คณะวทิยาการส่ือสาร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี

รหัสคณะ/สาขา ช่ือคณะ/สาขาวชิา โครงการ
Clearing House รอบท่ี 1/1



แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561

คณะวทิยาการส่ือสาร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี

คณิตศาสตร์หรือแผนการเรียนศิลป์-คณิต
และไดรั้บคะแนนเฉล่ียรายวิชาในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ไม่ต  ่ากว่า 2.50

2.3 สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบและ

สร้างสรรค์ส่ือ

 *  รับนกัเรียนทกุแผนการเรียน
 * หากเป็นผูท่ี้มีความถนดัและมีคุณสมบติัพิเศษ
ดา้นการออกแบบ ต่างๆ หรือ ผลงานทาง
 นิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์กราฟิก ส่ือดิจิทลั ใหน้ า
หลกัฐานมาน าเสนอในวนัสมัภาษณ์ดว้ย
 เช่น ใบประกาศ  เกียรติคุณ รางวลั หนงัสือ
 รับรอง หนงัสือเชิญ แฟ้มสะสมงาน (portfolio)
หรือหลกัฐานอ่ืนๆ
4. สอบสมัภาษณ์

90

รับ/ไม่รับ ใช้วชิาเฉพาะ รายละเอยีด จ านวนรับ

20601 นิเทศศาสตร์ รับตรง 14 จงัหวดั P สาขาวชิานเิทศศาสตร์ 225
20604 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร P 1. ข้อสอบสายวทิยาศาสตร์ 30

เพ่ือการจดัการ * วิชา 09 ภาษาไทย คะแนนไม่ต  ่ากว่า 30 60
20606 นวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อ P * วิชา 19 สงัคมศึกษา คะแนนไม่ต  ่ากว่า 25

* วิชา 29 ภาษาองักฤษ คะแนนไม่ต  ่ากว่า 25
* วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์
* วิชา 49 ฟิสิกส์
*  วิชา 59 เคมี
* วิชา 69 ชีววิทยา

2. ข้อสอบสายศิลปศาสตร์

* วิชา 09 ภาษาไทย คะแนนไม่ต  ่ากว่า 30
* วิชา 19 สงัคมศึกษา คะแนนไม่ต  ่ากว่า 25
* วิชา 29 ภาษาองักฤษ คะแนนไม่ต  ่ากว่า 25
*  วิชา  89 คณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์)

* วิชา 99 วิทยาศาสตร์ทัว่ไป (ศิลป์)

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

เพื่อการจดัการ

1. ข้อสอบสายวทิยาศาสตร์

* วิชา 09 ภาษาไทย คะแนนไม่ต  ่ากว่า 25
* วิชา 19 สงัคมศึกษา คะแนนไม่ต  ่ากว่า 25

* วิชา 29 ภาษาองักฤษ คะแนนไม่ต  ่ากว่า 25

* วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1(วิทย ์)คะแนนไม่ต  ่ากว่า 20
* วิชา 49 ฟิสิกส์
*  วิชา 59 เคมี

* วิชา 69 ชีววิทยา

สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรค์ส่ือ

1. ข้อสอบสายวทิยาศาสตร์

* วิชา 09 ภาษาไทย คะแนนไม่ต  ่ากว่า 25
* วิชา 19 สงัคมศึกษา คะแนนไม่ต  ่ากว่า 25
* วิชา 29 ภาษาองักฤษ คะแนนไม่ต  ่ากว่า 25

รวม

รหัสคณะ/สาขา ช่ือคณะ/สาขาวชิา โครงการ
Clearing House รอบท่ี 2



แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561

คณะวทิยาการส่ือสาร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี

* วิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 (วิทย)์
* วิชา 49 ฟิสิกส์
*  วิชา 59 เคมี
* วิชา 69 ชีววิทยา

2. ข้อสอบสายศิลปศาสตร์

* วิชา 09 ภาษาไทย คะแนนไม่ต  ่ากว่า 25
* วิชา 19 สงัคมศึกษา คะแนนไม่ต  ่ากว่า 25
* วิชา 29 ภาษาองักฤษ คะแนนไม่ต  ่ากว่า 25
*  วิชา  89 คณิตศาสตร์ 2 (ศิลป์)
* วิชา 99 วิทยาศาสตร์ทัว่ไป (ศิลป์)

ทุกสาขาวชิามีการสอบสัมภาษณ์

315

รับ/ไม่รับ ใช้วชิาเฉพาะ รายละเอยีด จ านวนรับ

20601 นิเทศศาสตร์ GAT/PAT และวิชาสามญั 9 วิชา P มีคะแนน GAT ไม่ต  ่ากว่า 30 15
20604 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร P *เกณฑ์เฉพาะสาขา 10

เพ่ือการจดัการ 1. สาขานเิทศศาสตร์ 10
20606 นวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อ P *  คะแนนวิชาภาษาไทยไม่ต  ่ากว่า 30

* สอบวิชาสงัคมศาสตร์
* สอบวิชาภาษาองักฤษ
2. สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสารเพื่อการจดัการ

* คะแนนวิชา PAT 1 (คณิต) 
ไม่ต  ่ากว่า 30
* สอบวิชาภาษาไทย
* สอบวิชาสงัคมศาสตร์
* สอบวิชาภาษาองักฤษ
* สอบวิชาคณิตย ์(วิทย)์
3. สาขานวตักรรมการออกแบบ

และสร้างสรรส่ือ

* สอบวิชาภาษาไทย
* สอบวิชาสงัคม
* สอบวิชาภาษาองักฤษ

ทุกสาขาวชิามีการสอบสัมภาษณ์

35

รับ/ไม่รับ ใช้วชิาเฉพาะ รายละเอยีด จ านวนรับ

20601 นิเทศศาสตร์ ADMISSION P 1. สาขานเิทศศาสตร์ 80
20604 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร P กลุ่ม 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30

เพ่ือการจดัการ 9.1 พืน้ฐานวทิยาศาสตร์ 30
20606 นวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อ P 1. GPAX ค่าน ้าหนกั 20% 

2. O-NET  ค่าน ้าหนกั 30 %
3.  มีคะแนน GAT ค่าน ้าหนกั 30%
4.  มีคะแนน PAT1 ค่าน ้าหนกั 20%
9.2 พืน้ฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบ 2 

รหัสคณะ/สาขา ช่ือคณะ/สาขาวชิา โครงการ
Clearing House รอบท่ี 4

รวม

รหัสคณะ/สาขา ช่ือคณะ/สาขาวชิา โครงการ
Clearing House รอบท่ี 3

รวม



แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561

คณะวทิยาการส่ือสาร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี

1. GPAX ค่าน ้าหนกั 20% 
 2. O-NET  ค่าน ้าหนกั 30 %
3.  มีคะแนน GAT ค่าน ้าหนกั 30%
4.  มีคะแนน PAT7 (เลือก 1 วิชา) 
ค่าน ้าหนกั 20%
2. สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสารเพื่อการจดัการ

กลุ่ม 2 วทิยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ

2.2 เทคโนโลยสีารสนเทศ

1. GPAX 20% 
2. O-NET 30 %
3.  มีคะแนน GAT ค่าน ้าหนกั 10%
4.  มีคะแนน PAT1 ค่าน ้าหนกั 20%
5.  มีคะแนน PAT2 ค่าน ้าหนกั 20%
1. สาขานวตักรรมการออกแบบ

และสร้างสรรค์ส่ือ

กลุ่ม 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9.1 พืน้ฐานวทิยาศาสตร์

1. GPAX ค่าน ้าหนกั 20% 
2. O-NET  ค่าน ้าหนกั 30 %
3.  มีคะแนน GAT ค่าน ้าหนกั 30%
4.  มีคะแนน PAT1 ค่าน ้าหนกั 20%
9.2 พืน้ฐานศิลปศาสตร์

รูปแบบ 2 

1. GPAX ค่าน ้าหนกั 20% 
2. O-NET  ค่าน ้าหนกั 30 %
3.  มีคะแนน GAT ค่าน ้าหนกั 30%
4.  มีคะแนน PAT7 (เลือก 1 วิชา) 
ค่าน ้าหนกั 20%

ทุกสาขาวชิามีการสอบสัมภาษณ์

140รวม


