วิชาโท ปการศึกษา

2560

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาที่ตองเรียนวิชาโทดวย ควรศึกษาวิชาโทที่ตองการเรียนโดยติดตอภาควิชา
ตั้งแตปลายภาคตน ชัน้ ปที่ 1 (หรือตามที่ภาควิชากําหนด) และใหแจงวิชาโทที่เรียนภายในภาคตนของชั้นป
ที่ 3 (ขอรับ-สงใบแจงวิชาโท ที่สวนสงเสริมและบริการการศึกษา) วิชาโทที่เปดสอนในปการศึกษา 2560 ดังนี้

สาขาวิชาโท

จํานวนรับ

1. จิตวิทยา

50 คน

2. ภาษาเขมร

30 คน

3. ภาษาจีน

50 คน

4. สารสนเทศศึกษา

30 คน

คณะมนุษยศาสตร
เงื่อนไขการรับสมัคร
- รับเฉพาะนิสติ ชั้นปที่ 1 ทุกสาขาวิชา
- เปนนิสิตที่เรียนวิชา PG102 และไดผลการเรียนไมต่ํากวา B
- นิสิตที่มีคุณสมบัติใหลงทะเบียนวิชา PG221 จิตวิทยาพัฒนาการ
กลุมผูเรียน MN2 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
(นิสิตยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติตามที่ไดแจงไวขางตน ในวันเปด
ภาคเรียน หากตรวจสอบพบวาไมมีคณ
ุ สมบัติตามที่ระบุไวนิสิตจะตอง
ถอนรายวิชาและไมมีสิทธิ์เรียนวิชาโทจิตวิทยา)
- เปดรับนิสติ รหัส 59 (ชั้นปที่ 2)
- ลงทะเบียนรายวิชา KHM111 ในภาคเรียนที่ 1/2560 และไดผลการเรียน
B ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์เรียนเปนวิชาโท
- สงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดสอนหากมีนิสิตสนใจเรียนนอยกวา 5 คน
- ถือการลงทะเบียนเรียนกอนมีสิทธิ์กอน
- เปดรับนิสติ รหัส 59 (ชั้นปที่ 2)
- มีผลการเรียนวิชา SWU111 หรือ SWU112 ระดับ B ขึ้นไป
โดยตองสงหลักฐานในชัว่ โมงแรกของการเรียน
- ลงทะเบียนรายวิชา CHN111 ในภาคเรียนที่ 1/2560 และรายวิชา
CHN112 ในภาคเรียนที่ 2/2560 และไดผลการเรียน B ขึ้นไป
จึงจะมีสิทธิ์เรียนเปนวิชาโท
- สงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดสอนหากมีนิสิตสนใจเรียนนอยกวา 10 คน
- ถือการลงทะเบียนเรียนกอนมีสิทธิ์กอน
- เปดรับนิสติ รหัส 59 (ชั้นปที่ 2)
- มีผลการเรียนวิชา SWU141 ระดับ B+ ขึ้นไป และมีผลการเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ไมต่ํากวา 2.75 (ตองนําหลักฐานมาแสดงดวย)
- รับสมัครวันที่ 6-7 มิ.ย. 2561 นิสิตจะตองมาประชุมพรอมกัน
เพื่อรับฟงการชี้แจงจากอาจารยผูประสานงานในวันที่ 14 มิ.ย. 2561
เวลา 10.00 น. ณ หอง 632 อาคาร 6 ชั้น 3
- กรณีที่มีผูสมัครเกินจํานวนรับ จะถือลําดับการสมัครกอนมีสิทธิ์กอน
- อาจารยผูประสานงาน ผศ.อรทัย วารีสอาด และ อ.ฐิติ คําหอมกุล

สาขาวิชาโท

คณะมนุษยศาสตร (ตอ)
จํานวนรับ
เงื่อนไขการรับสมัคร

5. ภาษาอังกฤษ

40 คน

6. ภาษาเยอรมัน

25 คน

7. ภาษาศาสตร

40 คน

- เปดรับนิสติ ชั้นปที่ 1 ทุกสาขาวิชา (ยกเวนภาควิชารัฐศาสตร)
- เปนผูที่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาโทภาษาอังกฤษไดตามวัน
และเวลาที่ภาควิชาภาษาตะวันตกกําหนด เนื่องจากภาควิชาฯ จะไม
อนุญาตใหมีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนวิชาโทใด ๆ ทั้งสิ้น
- เปนผูที่สอบผานขอสอบคัดเลือกเพื่อเขาเรียนวิชาโทภาษาอังกฤษตาม
เกณฑที่ภาควิชาฯ กําหนด
- รับสมัครตั้งแตเดือน เม.ย. 2561 ประกาศทางเว็บไซตคณะมนุษยศาสตร
- สอบคัดเลือกเดือน พ.ค. 2561
- ผูประสานงาน อ.สิรวิชญ ธรรมพานิช หอง 212 โทร. 0-2649-5000 ตอ
16218
- เปดรับทั่วไป สําหรับนิสิตชั้นปที่ 2 และสามารถลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาโทภาษาเยอรมันไดตามวันและเวลาที่กําหนด
- ผูที่ไมไดเรียนภาษาอังกฤษเปนวิชาเอกตองสอบขอเขียนภาษาอังกฤษ
- อาจารยผูประสานงาน : อ.สมบุญ ปยะสินธชาติ อาคาร 14 ชั้น 2
หอง 14-202 โทร. 16400
- เปดรับทั่วไป (สําหรับนิสิตชั้นปที่ 2 ขึ้นไป)
- สามารถยื่นเอกสารใบเลือกวิชาโท ไดทหี่ อง 2-239 อาคาร 2 ชั้น 3
ภาควิชาภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร
- ผูประสานงาน รองศาสตราจารยวรรณกานต ลิขิตรัตนพร
*********************************

สาขาวิชาโท

1. ดนตรีสากล

คณะศิลปกรรมศาสตร
จํานวนรับ
เงื่อนไขการรับสมัคร

- เปดรับเฉพาะนิสิตที่เรียนวิชาโทดนตรีสากลมาแลวในปการศึกษา
2558-2559 กับผูชวยศาสตราจารยสิชฌนเศก ยานเดิม เพื่อลงทะเบียน
เรียนใหครบตามโครงสรางวิชาโทดนตรีสากล เทานั้น
- หากมีขอสงสัยกอนลงทะเบียนเรียนวิชาโทดนตรีสากล ติดตอที่
ผูชวยศาสตราจารยสิชฌนเศก ยานเดิม สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล
หอง 16-1104 ชั้น 11 อาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร

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

สาขาวิชาโท

1. เศรษฐศาสตร

จํานวนรับ
80 คน

คณะเศรษฐศาสตร
เงื่อนไขการรับสมัคร

- เปดรับทั่วไป
- นิสติ ตองผานการเรียนวิชา EC121 หรือ EC222
(สําหรับนิสิตกลุมวิชาโท) ซึ่งตองไดผลการเรียนไมต่ํากวา C
(แนบหลักฐานผลการเรียนรายวิชาขางตนในวันสมัคร)
- รับสมัครวันที่ 15 – 26 ม.ค. 2561 ระหวางเวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ สํานักงานคณะเศรษฐศาสตร ชั้น 13 อาคาร มศว บริการ
ศาสตราจารย มล.ปน มาลากุล
- ประกาศผลสอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.พ. 2561
ณ สํานักงานคณะเศรษฐศาสตร ชั้น 13 อาคาร มศว บริการ
ศาสตราจารย มล.ปน มาลากุล
- นิสิตที่ผานเงื่อนไขการเขาเรียนวิชาโทเศรษฐศาสตรแลว ใหยื่นใบเลือก
วิชาโทไดทสี่ ํานักงานคณบดีฯ ภายใน วันที่ 5 – 16 ก.พ. 2561
- อาจารยผูประสานงานวิชาโท อาจารยดร.อดุลย ศุภนัท
*********************************

สาขาวิชาโท

1. ประวัติศาสตร

2. มัคคุเทศก

จํานวนรับ
35 คน

40 คน

คณะสังคมศาสตร
เงื่อนไขการรับสมัคร

- เปดรับทั่วไป
- รับสมัครระหวางวันที่ 1 – 11 พ.ค. 2561 ที่เว็บไซตภาควิชา
ประวัติศาสตร http://history.soc.swu.ac.th สอบถามรายละเอียด
โทร. 02-649-5160
- หากเกิน 35 คน จะมีการสอบขอเขียน
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกที่ http://history.soc.swu.ac.th
- เปดรับนิสติ ทั่วไป ชั้นปที่ 1
- รับสมัครระหวางวันที่ 19 – 30 มี.ค. 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ facebook ภาควิชาประวัติศาสตร

http://www.facebook.com/historyswu

3. สังคมวิทยา

ไมจํากัด

- หากเกิน 40 คนจะทําการสอบคัดเลือก
- เปดรับทั่วไป
- มีผลการเรียน (GPA สะสม) ไมนอยกวา 2.00
- สมัครไดที่สํานักงานภาควิชาสังคมวิทยา อาคาร มศว บริการ
ศาสตราจารย มล.ปน มาลากุล โทร. 0-2649-5000 ตอ 15570
- อาจารยผูประสานงานวิชาโท อ.ธันนิกานต ชยันตราคม
*********************************

สาขาวิชาโท

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
จํานวนรับ
เงื่อนไขการรับสมัคร
50 คน

- เปดรับเฉพาะนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสือ่ สารสังคม
- วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ตามประกาศของวิทยาลัยฯ
- อาจารยเสาวลักษณ พันธบุตร อาจารยผูประสานงานวิชาโท
โทรศัพท 081-355-9355
50 คน - เปดรับเฉพาะนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสือ่ สารสังคม
2. คอมพิวเตอรเพื่อ
- วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ตามประกาศของวิทยาลัยฯ
การสื่อสาร *
- อาจารยอรรถศิษฐ พัฒนะศิริ อาจารยผูประสานงานวิชาโท
โทรศัพท 083-118-8777
50 คน - เปดรับเฉพาะนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสือ่ สารสังคม
3. ภาพยนตรและสื่อ
- วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ตามประกาศของวิทยาลัยฯ
ดิจิตอล *
- อาจารยปลันลน ปุณญประภา อาจารยผูประสานงานวิชาโท
โทรศัพท 086-785-1114
50 คน - เปดรับเฉพาะนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสือ่ สารสังคม
4. การจัดการธุรกิจ
- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://cosci.swu.ac.th/minor_cyber.pdf
ไซเบอร *
- อาจารยฉัตรเมือง เผามานะเจริญ อาจารยผูประสานงานวิชาโท
อีเมล chatmuang@swu.ac.th
5. การสื่อสารเพื่อการ ป 2 = 50 คน - เปดรับเฉพาะนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสือ่ สารสังคม
จัดการนวัตกรรม** ป3-4 = 50 คน - วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ตามประกาศของวิทยาลัยฯ
- อาจารยปรัชญา เปยมการุณ อาจารยผปู ระสานงานวิชาโท
โทรศัพท 089-811-8454

1. การออกแบบสื่อ
ปฏิสัมพันธและ
มัลติมีเดีย *

ขอใหนิสิตตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรวิชาโทวามีรายวิชาใดบางที่จะตองเรียน
* สําหรับนิสิตที่เลือกวิชาโท โดยเริ่มเรียนเปนวิชาแรกในปการศึกษา 2559 ขอใหตรวจสอบวิชาโดยดูทายหมายเหตุของ

รายวิชานั้นวา สําหรับนิสิตหลักสูตรปรับปรุงหรือไม เนื่องจากปการศึกษา 2559 จะเริ่มเปดรายวิชาโทในหลักสูตร
ปรับปรุง นิสิตสามารถตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรวิชาโทไดที่ http://cosci.swu.ac.th
** นิสิตชั้นปที่ 2 ใชหลักสูตร ป 2559 นิสิตชั้นปที่ 3-4 ใชหลักสูตร ป 2554 โดยนิสิตชั้นปที่ 2 เริ่มลงทะเบียนวิชาโท
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
*********************************

