
เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าโปรแกรมวิชาโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562    

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 
-หากมีสมัครเกินพิจารณาเรียงล าดับคะแนนจากสูงไปต่ า 
-มีพ้ืนฐานภาษาจีนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ผ่านการ
สัมภาษณ์) 

3. ภาษามลายู   
 
 

ทุกคณะ 
 45 คน 

 -มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 2.00 
-หากมีผู้สมัครเกินจ านวนจะพิจารณาเรียงล าดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมจากสูงไปต่ า หรือ 
-ได้รับความเห็นชอบจากแผนกวิชาเป็นเฉพาะกรณี 

4. มลายูศึกษา   
 

ทุกคณะ 
 45  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 2.00 
-หากมีผู้สมัครเกินจ านวนจะพิจารณาเรียงล าดับคะแนน      
  เฉลี่ยสะสมจากสูงไปหาต่ า 

7. ภาษาเกาหลี ทุกคณะ 
20 คน 

-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 2.20  
-เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสูงไปต่ า หรือ 
-ได้รับความเห็นชอบจากแผนกวิชาเป็นเฉพาะกรณี 

10. ภาษาอังกฤษ ทุกคณะ 
 30 คน 

-คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 2.50  
-ได้คะแนนเฉลี่ยรวมในรายวิชา 417-101 ไม่ต่ ากว่า B 
-หากมีนักศึกษาสมัครเกินจ านวนที่จะรับได้ จะพิจารณา
คะแนนรายวิชา 417-101   
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วิชาโท จ านวนรับสูงสุด เกณฑ์การรับ 

11. ภาษายุโรป       
     แขนงวิชาภาษาฝรั่งเศส 

ทุกคณะ 
ไม่จ ากัดจ านวน 

-ไม่มีเงื่อนไข 

12. ภาษายุโรป 
     แขนงวิชาภาษาเยอรมัน 

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 
ไม่จ ากัดจ านวน 

-คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต ากว่า 2.00        

16. เศรษฐกิจอาเซียน 
  

ทุกคณะ 
 ไม่จ ากัดจ านวน 

-คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต ากว่า 2.00            

17. บริหารธุรกิจ 
 (รับเฉพาะนักศึกษารหัส 62) 

ทุกคณะ 
30 คน 

-คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต ากว่า 2.50     
          

18. สังคมสงเคราะห์  
  

ทุกคณะ 
 50 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. ปรัชญาและศาสนา ทุกคณะ 
ไม่จ ากัดจ านวน 

-ไม่มีเงื่อนไข 

21. ปรัชญาการเมืองและอุดมการณ์ ทุกคณะ 
ไม่จ ากัดจ านวน 

-ไม่มีเงื่อนไข 

22. ศาสนาและโลกร่วมสมัย ทุกคณะ 
ไม่จ ากัดจ านวน 

-ไม่มีเงื่อนไข 

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

 
 
 



ขั้นตอนการด าเนินการเลือกวิชาโทของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

วัน-เวลา ขั้นตอน สถานที ่
29 มกราคม 63 

13.00 น. 
ประชุมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 
1 รหัส 58 และนักศึกษาตกค้าง เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการสมัครวิชาโทผ่าน Web และ
รายละเอียดเงื่อนไขการรับสมัครวิชาโท   

ห้อง  มะเดื่อ 
  

5 กุมภาพันธ์ 63 
 13.00-16.00 น. 

นักศึกษายื่นใบสมัครที่พิมพ์จาก Web คณะ 
และผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
แล้ว ส่งเอกสารพร้อมแนบส าเนาผลกาเรียน 

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ชั้น 2 

 25 กุมภาพันธ์ 63 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก -บอร์ดประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการชั้น 2 
  คณะมนุษยศาสตร์ฯ และ Web คณะ 

 
*** นักศึกษาต่างคณะ ทีป่ระสงค์จะสมัครวิชาโทคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เข้าระบบสมัคร

วิชาโท หน้า Web คณะหัวข้อ ระบบสารสนเทศ http://huso.pn.psu.ac.th/minor-huso/ แล้วพิมพ์ใบสมัคร
จากระบบ ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วยื่นใบสมัครที่งานวิชาการของคณะ ที่นักศึกษา
สังกัด คณะต่าง ๆ รวบรวมใบสมัครส่งมายังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2563 
 
  หลักฐานประกอบการสมัคร 
 ส าเนาแบบแจ้งผลการเรียนประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ฉบับ 
(นักศึกษาจะต้องรับรองส าเนาถูกต้องด้วย) 
 
 
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                                                                              25 ธันวาคม  2562 
 
 
 

 
 
 

http://huso.pn.psu.ac.th/minor-huso/%20แล้ว



