
 
เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าโปรแกรมวิชาโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2561    
วิชาโท จ านวนรับสูงสุด เกณฑ์การรับ 

1. ภาษาและวรรณคดีไทย ทุกคณะ 
ไม่จ ากัดจ านวน 

 -มีผลการเรียน 411-101 ไม่ต่ ากว่า C+   
 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 2.20 

2. ภาษาจีน ทุกคณะ 
 60  คน 

-มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
-หากสมัครเกินพิจารณาเรียงล าดับคะแนนจากสูงไปต่ า 
-มีพ้ืนฐานภาษาจีนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ผ่านการ
สัมภาษณ์)  

3. ภาษามลายู   
 
 

ทุกคณะ 
 35 คน 

-มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 2.25 
-ผ่านการเรียนวิชา 413-111 Malay I ได้เกรดไม่ต่ ากว่า C+  
-เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสูงไปต่ า หรือ 
-ได้รับความเห็นชอบจากแผนกวิชาเป็นเฉพาะกรณี 

4. มลายูศึกษา   
 

ทุกคณะ 
35 คน 

--มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 2.20 
-เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสูงไปต่ า   
-ได้รับความเห็นชอบจากแผนกวิชาเป็นเฉพาะกรณี  

5. ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ   
 
 

ทุกคณะ 
ไม่จ ากัดจ านวน 

-ก าลังเรียนหรือผ่านรายวิชา 414-111 General Arabic 
-เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสูงไปต่ า 
-ได้รับความเห็นขอบจากแผนกวิชาเป็นเฉพาะกรณี 

6. ภาษาญี่ปุ่น 
 
 

ทุกคณะ 
20 คน 

-มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
-หากมีผู้สมัครเกินจ านวนจะพิจารณา เรียงล าดับคะแนน      
  เฉลี่ยสะสม จากสูงไปหาต่ า 
-มีพ้ืนฐานภาษาญี่ปุ่นพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  
 (ผ่านการสัมภาษณ์) 

7. ภาษาเกาหลี ทุกคณะ 
ไม่จ ากัดจ านวน 

-คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต ากว่า 2.50  
 ไม่จ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานทางด้านภาษาเกาหลี 

8. เกาหลีศึกษา 
 

ทุกคณะ 
ไม่จ ากัดจ านวน 

-คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต ากว่า 2.00 
 ไม่จ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานทางด้านภาษาเกาหลี 

9.ภาษาอินโดนีเซีย 
 
 

ทุกคณะ 
 35 คน 

-มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 2.25  
-เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสูงไปต่ า หรือ 
-ได้รับความเห็นชอบจากแผนกวิชาเป็นเฉพาะกรณี 
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10. ภาษาอังกฤษ ทุกคณะ 
        30 คน 

 -คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50  
-ได้คะแนนเฉลี่ยรวมรายวิชา 417-101 ไม่ต่ ากว่า B 
-หากมีนักศึกษาสมัครเกินจ านวนที่จะรับได้ จะพิจารณา 
 คะแนนรายวิชา 417-101   

11. ภาษาฝรั่งเศส ทุกคณะ 
ไม่จ ากัดจ านวน 

-ไม่มีเงื่อนไข 

12. ภาษาเยอรมัน ทุกคณะ 
ไม่จ ากัดจ านวน 

-ไม่มีเงื่อนไข 
 

13. ประวัติศาสตร์ ทุกคณะ 
ไม่จ ากัดจ านวน 

 -คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต ากว่า 2.00 
 

14. สังคมวิทยาและ 
      มานุษยวิทยา 

ทุกคณะ 
ไม่จ ากัดจ านวน 

-คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต ากว่า 2.00       

15. พัฒนาสังคม ทุกคณะ 
30 คน 

-คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต ากว่า 2.50          

16. เศรษฐศาสตร์ 
  

ทุกคณะ 
30 คน 

-คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต ากว่า 2.00            

17. บริหารธุรกิจ 
     (รับเฉพาะ รหัส 61) 

ทุกคณะ 
20 คน 

-คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต ากว่า 2.50     
 ลงเรียนรายวิชา 441-101 และ/หรือ 411-102         

18. สังคมสงเคราะห์  
  

ทุกคณะ 
 30 คน  

-คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต ากว่า 2.50     
-ต้องลงเรียนรายวิชา 444-101 โดยมีผลการเรียน 
 ไม่ต่ ากว่า C+       

19. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 
       

ทุกคณะ 
ไม่จ ากัดจ านวน 

-คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 

20. ภูมิศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
     ภูมิภาค     

ทุกคณะ  
ไม่จ ากัดจ านวน 

-คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 2.00 
  

 21. ปรัชญาและศาสนา ทุกคณะ 
ไม่จ ากัดจ านวน 

-ผ่านการเรียนหรือก าลังเรียนรายวิชา 437-101  
 หรือรายวิชา 438-101 หรือรายวิชา 438-001 

22. ปรัชญาการเมืองและอุดมการณ์ ทุกคณะ 
ไม่จ ากัดจ านวน 

-ไม่มีเงื่อนไข 

23. ศาสนาและโลกร่วมสมัย ทุกคณะ 
ไม่จ ากัดจ านวน 

-ไม่มีเงื่อนไข 

                                                  ********************* 



 

ขั้นตอนการด าเนินการเลือกวิชาโทของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

วัน-เวลา ขั้นตอน สถานที ่
16 ม.ค. 62 
13.00 น. 

ประชุมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 61 
และนักศึกษาตกค้าง เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครวิชาโท 
และรายละเอียดเงื่อนไขการรับสมัครวิชาโท  ซึ่งสามารถ
ดูรายละเอียดได้ที่ 
http://huso.pn.psu.ac.th/main/AcademicSection/ 
หัวข้อการรับนักศึกษาวิชาโท 

ห้อง  19107  

23 ม.ค. 62 
13.00-16.00 น. 

นักศึกษายื่นใบสมัครที่พิมพ์จาก Web คณะ  
http://huso.pn.psu.ac.th/minor-huso/ 
และผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ส่ง
เอกสารพร้อมแนบส าเนาผลกาเรียน 

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ชั้น 2 

8 ก.พ. 62 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก -บอร์ดประชาสัมพันธ์ฝ่าย
วิชาการชั้น 2 
  คณะมนุษยศาสตร์ฯ และ Web 
คณะ 

 
*** นักศึกษาต่างคณะ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครที่งานวิชาการของคณะ  
     ที่นักศึกษาสังกัด 
  หลักฐานประกอบการสมัคร 
 ส าเนาแบบแจ้งผลการเรียนประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  จ านวน 1 ฉบับ 
(นักศึกษาจะต้องรับรองส าเนาถูกต้องด้วย) 
 
 
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                                                                             12   ธันวาคม 2561 

 
 
 
 
 

http://huso.pn.psu.ac.th/main/AcademicSection/
http://huso.pn.psu.ac.th/minor-huso/


ใบสมัครเข้าเรียนวิชาโท ประจ าปีการศึกษา ................. 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

----------------------------------------------------------------------- 
  ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว).......................................นามสกุล....................................... 
รหัสประจ าตัว...................................................วิชาเอก........................................ ชั้นปีที่ ………… 
เกรดเฉลี่ยสะสมภาคเรียนที่ .......................GPAX.....................ประสงค์จะเลือกเรียนวิชาโท คือ 
 
  วิชาโท...................................................................................................................  
            คุณสมบัติของนักนักศึกษาตามเกณฑ์การรับสมัคร 
                               ผ่านการเรียนวิชา...................................................ได้เกรด...........................  
                               หรอื  ก าลังเรียนวิชา..............................................ในภาคเรียนที่ …………. 
 
  พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาผลการเรียนในภาคเรียนที่ ……………… 
 
  
     ลงชื่อ.......................................................ผู้สมัคร 
                                                          (........................................................) 
                                                  วันที่......เดือน.......................................พ.ศ............... 
 
ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
 
ลงชื่อ........................................อาจารย์ที่ปรึกษา 
        (........................................) 
       ........../.................../................ 

ความเห็นโปรแกรมวิชาโท 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
 
ลงชื่อ............................................หวัหน้าแผนก 
        (...........................................) 
   ........../............................../........... 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่  
............................................................................................................................. ............................... 
.................................................................................................................................................. .......... 

*******ใช้ส าหรับนักศึกษาต่างคณะ  และย่ืนใบสมัครผ่านคณะที่นักศึกษาสังกัด 
 


