วิชาโท ปี การศึกษา 2558
นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาที่ต้องเรี ยนวิชาโทด้ วย ควรศึกษาวิชาโทที่ต้องการเรี ยนโดยติดต่อ
ภาควิชาตังแต่
้ ปลายภาคต้ น ชันปี
้ ที่ 1 (หรื อตามที่ภาควิชากาหนด) และให้ แจ้ งวิชาโทที่เรี ยนภายในภาคต้ น
ของชันปี
้ ที่ 3 (ขอรับ-ส่งใบแจ้ งวิชาโท ที่กองบริ การการศึกษา) วิชาโทที่เปิ ดสอนในปี การศึกษา 2558 ดังนี ้

สาขาวิชาโท

จานวนรับ

1. จิตวิทยา

50 คน

2. ภาษาเขมร

30 คน

3. ภาษาจีน

50 คน

4. ภาษาญีป่ ุ่ น

40 คน

คณะมนุษยศาสตร์
เงือ่ นไขการรับสมัคร
- รับเฉพาะนิสิตชั้นปี ที่ 1 ทุกสาขาวิชา
- เป็ นนิสิตที่เรี ยนวิชา PG102 และได้ผลการเรี ยนไม่ต่ากว่า B
- รับสมัครในช่วง 17 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 น. เป็ นต้นไป
โดยนิสิตจะต้องมาประชุมพร้อมกัน ณ ห้อง 261 อาคาร 2 ชั้น 3
คณะมนุษยศาสตร์ (นิสิตต้องนาหลักฐานการได้เกรด B วิชา
PG102 และบัตรประจาตัวนิสิตหรื อบัตรประจาตัวประชาชน)
- เปิ ดรับนิสิตรหัส 57 (ชั้นปี ที่ 2)
- มีผลการเรี ยนวิชา SWU111 หรื อ SWU112 ระดับ B ขึ้นไป
โดยต้องส่ งหลักฐานในชัว่ โมงแรกของการเรี ยน
- ลงทะเบียนรายวิชา KHM111 ในภาคเรี ยนที่ 1/2558 และได้ผลการเรี ยน
B ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ เรี ยนเป็ นวิชาโท
- สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่เปิ ดสอนหากมีนิสิตสนใจเรี ยนน้อยกว่า 10 คน
- ถือการลงทะเบียนเรี ยนก่อนมีสิทธิ์ ก่อน
- เปิ ดรับนิสิตรหัส 57 (ชั้นปี ที่ 2)
- มีผลการเรี ยนวิชา SWU111 หรื อ SWU112 ระดับ B ขึ้นไป
โดยต้องส่ งหลักฐานในชัว่ โมงแรกของการเรี ยน
- ลงทะเบียนรายวิชา CHN111 ในภาคเรี ยนที่ 1/2558 และได้ผลการเรี ยน
B ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ เรี ยนเป็ นวิชาโท
- สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่เปิ ดสอนหากมีนิสิตสนใจเรี ยนน้อยกว่า 10 คน
- ถือการลงทะเบียนเรี ยนก่อนมีสิทธิ์ ก่อน
- เปิ ดรับนิสิตรหัส 57 (ชั้นปี ที่ 2)
- มีผลการเรี ยนวิชา SWU111 หรื อ SWU112 ระดับ B ขึ้นไป
โดยต้องส่ งหลักฐานในชัว่ โมงแรกของการเรี ยน
- ลงทะเบียนรายวิชา JPN101 ในภาคเรี ยนที่ 1/2558 และรายวิชา
JPN102 ในภาคเรี ยนที่ 2/2558 และได้ผลการเรี ยน B ขึ้นไป
จึงจะมีสิทธิ์ เรี ยนเป็ นวิชาโท
- สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่เปิ ดสอนหากมีนิสิตสนใจเรี ยนน้อยกว่า 10 คน
- ถือการลงทะเบียนเรี ยนก่อนมีสิทธิ์ ก่อน

สาขาวิชาโท

คณะมนุษยศาสตร์ (ต่อ)
จานวนรับ
เงือ่ นไขการรับสมัคร

5. ภาษาอังกฤษ

40 คน

6. ภาษาเยอรมัน

25 คน

7. ภาษาศาสตร์

30 คน

8. โยคะ

30 คน

9. สารสนเทศศึกษา

30 คน

- เปิ ดรับนิสิตชั้นปี ที่ 1 ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นภาควิชารัฐศาสตร์ )
- เป็ นผูท้ ี่สามารถลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาโทภาษาอังกฤษได้ตามวัน
และเวลาที่ภาควิชาภาษาตะวันตกกาหนด เนื่ องจากภาควิชาฯ จะไม่
อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงตารางเรี ยนวิชาโทใด ๆ ทั้งสิ้ น
- เป็ นผูท้ ี่สอบผ่านข้อสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรี ยนวิชาโทภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่ภาควิชาฯ กาหนด
- รับสมัครตั้งแต่เดือน มี.ค. 2559
- สอบคัดเลือกเดือน เม.ย. 2559
- ผูป้ ระสานงาน อ.นันทนุช อุดมละมุล โทร. 0-2649-5000 ต่อ 16218
- เปิ ดรับทัว่ ไป (สาหรับนิ สิตชั้นปี ที่ 2- 3 ต้องผ่านวิชา GM101 และ
GM102 มาก่อน หรื อ มีพ้นื ฐานภาษาเยอรมันในระดับมัธยมศึกษา)
- ผูท้ ี่ไม่ได้เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นวิชาเอกต้องสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ
- เป็ นผูท้ ี่สามารถลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาโทภาษาเยอรมันได้ตามวัน
และเวลาที่กาหนด
- สมัครโดยลงชื่อที่สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ชั้น 2 อาคาร 14
ห้อง 14-202
- เปิ ดรับทัว่ ไป (สาหรับนิ สิตชั้นปี ที่ 2 ขึ้นไป)
- สามารถยืน่ เอกสารใบเลือกวิชาโท ได้ที่หอ้ ง 2-239 อาคาร 2 ชั้น 3
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
- ดูรายละเอียดได้ที่ ling.hu.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4875
- ผูป้ ระสานงาน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร
- เปิ ดรับทัว่ ไป
- รับสมัครที่หอ้ ง 2-237 และ 2-230/2 อาคาร 2 ชั้น 3
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิ.ย. 2558 – 31 ม.ค. 2559
- สอบสัมภาษณ์ เดือน ก.พ. 2559
- ผูป้ ระสานงานผูช้ ่วยศาสตราจารย์กิติ ยิง่ ยงใจสุ ข
- เปิ ดรับนิสิตรหัส 57 (ชั้นปี ที่ 2)
- มีผลการเรี ยนวิชา SWU141 ระดับ B+ ขึ้นไป และมีผลการเรี ยน
ภาคเรี ยนที่ 1 ไม่ต่ากว่า 2.75 (ต้องนาหลักฐานมาแสดงด้วย)
- รับสมัครวันที่ 7-9 มิ.ย. 2559 นิสิตจะต้องมาประชุมพร้อมกัน
เพื่อรับฟังการชี้แจงจากอาจารย์ผปู ้ ระสานงานในวันที่ 16 มิ.ย. 2559
เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 632 อาคาร 6 ชั้น 3
- กรณี ที่มีผสู ้ มัครเกินจานวนรับ จะถือลาดับการสมัครก่อนมีสิทธิ์ ก่อน
- อาจารย์ผปู้ ระสานงานผศ.อรทัย วารี สะอาด และผศ.นุชรี ตรี โลจน์วงศ์
*********************************

สาขาวิชาโท

1. การศึกษาก่อนวัยเรียน

2. การศึกษาผู้ใหญ่

จานวนรับ
35 คน

30 คน

คณะศึกษาศาสตร์
เงือ่ นไขการรับสมัคร

- เปิ ดรับทัว่ ไป
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA สะสม) ไม่นอ้ ยกว่า 2.50
- กรณี มีนิสิตแสดงความจานงจานวนมาก จะพิจารณาจากความเหมาะสม
ตามสาขาวิชาเอกและคะแนนเฉลี่ยสะสม
- นิสิตชั้นปี ที่ 2 ในภาคเรี ยนปลาย ปี การศึกษา 2558 แสดงความจานงที่
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ อาคาร 12 ห้อง 12-610 คณะศึกษาศาสตร์
พร้อมหลักฐานแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่วนั ที่ 2-11 ธ.ค. 2558
- สัปดาห์ที่ 4 เดือน ม.ค. 2559 ประกาศรายชื่อนิสิตเพื่อลงทะเบียนเรี ยน
วิชาโทการศึกษาก่อนวัยเรี ยน ในชั้นปี ที่ 3
- ติดต่อ รศ.สิ ริมา ภิญโญอนันตพงษ์ โทร.0-2649-5000 ต่อ15562, 15194
- เปิ ดรับทัว่ ไป นิสิตชั้นปี ที่ 2 ขึน้ ไป
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA สะสม) ไม่นอ้ ยกว่า 2.00
- กรณี มีนิสิตแสดงความจานงจานวนมาก จะพิจารณาจากความเหมาะสม
ตามสาขาวิชาเอกและคะแนนเฉลี่ยสะสม
- สัปดาห์ที่ 4 เดือน ม.ค. 2559 ประกาศรายชื่อนิสิตเพื่อลงทะเบียนเรี ยน
วิชาโทการศึกษาผูใ้ หญ่
- สมัครที่ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ อาคาร 12 ชั้น 7 คณะศึกษาศาสตร์
พร้อมหลักฐานแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15573
หรื อที่ ดร.สุ มลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์ โทร. 081-442-6285 หรื อ Mail

sumolnit@swu.ac.th

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

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ
สาขาวิชาโท
จานวนรับ
เงือ่ นไขการรับสมัคร

1. การท่ องเทีย่ วเชิงนิเวศ

15 คน

-

เปิ ดรับนิสิตทัว่ ไป
มีผลการเรี ยน (GPA สะสม) ไม่นอ้ ยกว่า 2.50
รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2558
สมัครที่คุณวสิ นี ไขว้พนั ธุ์ ห้องสานักงานคณบดีคณะวัฒนธรรม
สิ่ งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชั้น 2 อาคาร 14
(อาคารเรี ยนรวมเอนกประสงค์) โทร. 02-6495000 ต่อ 11308

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

สาขาวิชาโท

1. บริหารธุรกิจ

จานวนรับ
80 คน

2. รัฐศาสตร์

ไม่จากัด

3. ประวัตศิ าสตร์

35 คน

4. มัคคุเทศก์

35 คน

คณะสังคมศาสตร์
เงือ่ นไขการรับสมัคร

- เปิ ดรับทัว่ ไป ยกเว้ น นิสิตหลักสู ตร บธ.บ.
- เป็ นนิสิตชั้นปี ที่ 1 หรื อชั้นปี ที่ 2
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่นอ้ ยกว่า 2.75
- สอบข้อเขียนวิชาคณิ ตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
- สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2559
ณ สานักงานภาควิชาบริ หารธุ รกิจ อาคาร มศว บริ การศาสตราจารย์
มล.ปิ่ น มาลากุล ชั้น 6 โทร 0-2169-1017-8 (ในเวลาราชการ)
- นิสิตที่เรี ยนที่ มศว องครักษ์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
http://ba.soc.swu.ac.th และส่ งใบสมัครได้ทาง E-Mail ของ
ภาควิชาบริ หารธุ รกิจ ba_swu@hotmail.com
- ผูป้ ระสานงานวิชาโท อาจารย์อจั ฉรี ยา ศักดิ์นรงค์ และคุณวิฑูร หรรษา ผูน้ ว
โทร. 02-6495000 ต่อ 15501 (ภายใน 15501)
- กาหนดการสอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบภายหลัง
- ประกาศผลสอบคัดเลือก http://www.facebook.com/ba.swu และ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ภาควิชาบริ หารธุ รกิจ
- เปิ ดรับทัว่ ไป
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA สะสม) ไม่นอ้ ยกว่า 2.00
- รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 26 ก.พ. 2559 (ในเวลาราชการ)
- สมัครได้ที่สานักงานภาควิชารัฐศาสตร์ ชั้น 11 อาคาร มศว บริ การ
ศาสตราจารย์ มล.ปิ่ น มาลากุล โทร 0-2649-5000 ต่อ 15585
- เปิ ดรับทัว่ ไป
- รับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 13 พ.ค. 2559 ที่ภาควิชาประวัติศาสตร์
http://history.soc.swu.ac.th สอบถามรายละเอียดโทร. 02-649-5160
- หากเกิน 35 คน จะมีการสอบข้อเขียน ผูส้ มัครต้องสอบได้คะแนน
60 % ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกที่ http://history.soc.swu.ac.th
- เปิ ดรับนิสิตทัว่ ไป ชั้นปี ที่ 1
- รับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 13 พ.ค. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ facebook ภาควิชาประวัติศาสตร์

http://www.facebook.com/historyswu

5. สั งคมวิทยา

ไม่จากัด

- หากเกิน 35 คนจะทาการสอบคัดเลือก
- เปิ ดรับทัว่ ไป
- มีผลการเรี ยน (GPA สะสม) ไม่นอ้ ยกว่า 2.00
- สมัครได้ที่สานักงานภาควิชาสังคมวิทยา อาคาร มศว บริ การ
ศาสตราจารย์ มล.ปิ่ น มาลากุล โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15570
*********************************

สาขาวิชาโท

1. ดนตรีสากล

2. นาฏศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์
จานวนรับ
เงือ่ นไขการรับสมัคร
90 คน

20 คน

- เปิ ดรับนิสิตที่ผา่ นการเรี ยนวิชา MUS111, MUS113, MUS114
และMUS231 ในปี การศึกษา 2557 มาแล้ว
- เปิ ดสอนไวโอลิน / กีตา้ ร์ / ขับร้องประสานเสี ยง
- ไวโอลิน รับ 40 คน (อาจารย์สิชฌน์เศก ย่านเดิม)
- กีต้าร์ รับ 25 คน (อาจารย์สมเกียรติ สายวงศ์)
- ขับร้ องประสานเสี ยง รับ 25 คน (อาจารย์วภิ าต วิบูลย์ภาณุเวช)
- นิสิตต้องไปลงชื่อที่ อาจารย์สิชฌน์เศก ย่านเดิม ก่อนลงทะเบียนเรี ยน
วิชาโท ที่สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ห้อง 16-1104 ชั้น 11
อาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์
- เปิ ดรับนิสิตทัว่ ไป
- นิสิตต้องผ่านการเรี ยนวิชา PFA202, PFA244 และ
จะต้องได้รับผลการเรี ยนไม่ต่ากว่า B
- สมัครได้ที่อาจารย์ปรารถนา คงสาราญ สาขานาฎศิลป์
ห้อง 16-904B ชั้น 9 อาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์

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

สาขาวิชาโท

1. เศรษฐศาสตร์

สานักวิชาเศรษฐศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ
จานวนรับ
เงือ่ นไขการรับสมัคร
100 คน

- เปิ ดรับทัว่ ไป
- นิสิตต้องผ่านการเรี ยนวิชา EC121 หรื อ EC222
(สาหรับนิสิตกลุ่มวิชาโท) ซึ่งต้องได้ผลการเรี ยนไม่ต่ากว่า C
(แนบหลักฐานผลการเรี ยนรายวิชาข้างต้นในวันสมัคร)
- รับสมัครวันที่ 18 – 29 ม.ค. 2559 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ สานักงานคณบดีสานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ชั้น 13 อาคาร มศว บริ การ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่ น มาลากุล
- ประกาศผลสอบคัดเลือก วันจันทร์ ที่ 1 ก.พ. 2559
ณ สานักงานคณบดีสานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ชั้น 13 อาคาร มศว บริ การ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่ น มาลากุล
- นิสิตที่ผา่ นเงื่อนไขการเข้าเรี ยนวิชาโทเศรษฐศาสตร์ แล้ว ให้ยนื่ ใบเลือก
วิชาโทได้ที่สานักงานคณบดีฯ ภายใน วันที่ 8 – 19 ก.พ. 2559

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

สาขาวิชาโท

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
จานวนรับ
เงือ่ นไขการรับสมัคร

1. การออกแบบสื่ อ
ปฏิสัมพันธ์ และ
มัลติมเี ดีย *

50 คน

2. คอมพิวเตอร์ เพือ่
การสื่ อสาร *

50 คน

3. ภาพยนตร์ และสื่ อ
ดิจติ อล *

25 คน

4. การจัดการธุรกิจ
ไซเบอร์ *

50 คน

5. การสื่ อสารเพือ่ การ
จัดการนวัตกรรม

50 คน

- เปิ ดรับเฉพาะนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่ อสารสั งคม
- วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ตามประกาศของวิทยาลัยฯ
- อาจารย์เสาวลักษณ์ พันธบุตร อาจารย์ผปู้ ระสานงานวิชาโท
โทรศัพท์ 081-829-0956
- เปิ ดรับเฉพาะนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่ อสารสั งคม
- วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ตามประกาศของวิทยาลัยฯ
- ผศ.ฐะณุพงศ์ ศรี กาฬสิ นธุ์ อาจารย์ผปู้ ระสานงานวิชาโท
โทรศัพท์ 081-701-1801
- เปิ ดรับเฉพาะนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่ อสารสั งคม
- วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ตามประกาศของวิทยาลัยฯ
- อาจารย์ปิลันลน์ ปุณญประภา อาจารย์ผปู้ ระสานงานวิชาโท
โทรศัพท์ 086-785-1114
- เปิ ดรับเฉพาะนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่ อสารสั งคม
- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cosci.swu.ac.th/minor_cyber.pdf
- อาจารย์ฉตั รเมือง เผ่ามานะเจริ ญ อาจารย์ผปู้ ระสานงานวิชาโท
อีเมล์ chatmuang@swu.ac.th
- เปิ ดรับเฉพาะนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่ อสารสั งคม
- วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ตามประกาศของวิทยาลัยฯ
- อาจารย์ภทั ธิรา ธี รสวัสดิ์ อาจารย์ผปู้ ระสานงานวิชาโท
โทรศัพท์ 083-072-6655

ขอให้ นิสิตตรวจสอบโครงสร้ างหลักสู ตรวิชาโทว่ ามีรายวิชาใดบ้ างทีจ่ ะต้ องเรียน
* สาหรับนิสิตที่เลือกวิชาโทโดยเริ่ มเรี ยนเป็ นวิชาแรกในปี การศึกษา 2558 ขอให้ตรวจสอบวิชาโทโดยดู

ที่ตรงหมายเหตุ ของรายวิชานั้นว่า สาหรับหลักสู ตรปรับปรุ ง หรื อไม่ เนื่ องจากปี การศึกษา 2558 จะเริ่ ม
เปิ ดวิชาโทในหลักสู ตรปรับปรุ ง และจะเริ่ มปิ ดวิชาโทในหลักสู ตรเก่า นิสิตสามารถตรวจสอบโครงสร้าง
หลักสู ตรวิชาโทได้ที่ http://cosci.swu.ac.th
*********************************

