ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562
TCAS รอบที่ 2

------------------------------------มหาวิท ยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับ สมั ครบุค คลเพื่ อคั ดเลื อกเข้าเป็น นิ สิต ระดั บ
ปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 2
1. โครงการที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน (หน้า 7 – 14)
1.2 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม (หน้า 15 – 22)
1.3 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม (หน้า 23 – 26
1.4 โครงการผู้มีทักษะพิเศษของคณะพลศึกษา (หน้า 27 – 29)
1.5 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (หน้า 30 – 31)
1.6 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ (หน้า 32 – 33)
1.7 โครงการนักกีฬา (หน้า 34 – 44)
1.8 โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย” (หน้า 45 – 79)
1.9 โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (หน้า 80 – 102)
1.10 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ (หน้า 103 – 106)
1.11 โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (หน้า 107 – 108)
1.12 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย (หน้า 109 – 112)
1.13 โครงการรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หน้า 113 – 115)
1.14 โครงการ “โรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล” (หน้า 116 – 119)
2. จํานวนที่จะรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ของแต่ละโครงการ
3. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง คือ
3.1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
3.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
มหาวิทยาลัยจัดหอพั กให้ นิสิตต้องชําระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดูรายละเอียดที่
http://dorm.swu.ac.th/
ผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตมีสถานที่เรียน ดังนี้
1) คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณ ฑ์ การเกษตร คณะพลศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ และคณะกายภาพบําบัด
ทุกชั้นปี
เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก
2) คณะมนุษยศาสตร์
ชั้นปีที่ 1
เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก
ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
ยกเว้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
และสาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
ทุกชั้นปี
เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
3) คณะสังคมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
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ชั้นปีที่ 1
เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก
ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
โครงการพิเศษ ทุกชั้นปี เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
4) คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คณะวิทยาศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ทุกชั้นปี
เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
5) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทุกชั้นปี
เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก
ยกเว้น หลักสูตรนานาชาติ
ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2
รายวิชาทฤษฎี
เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
รายวิชาปฏิบัติ
เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก
ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนที่ มหาวิทยาลัยเดอ มอนต์ฟอร์ต ประเทศอังกฤษ
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนที่ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
6) วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 – ชั้นปีที่ 4
แยกไปเรียนที่โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จังหวัดสระแก้ว (สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม) และ
จังหวัดตาก (สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม)
4. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
4.1 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.2 ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึ กษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่ เหมาะสมหรือกระทํ า
ความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
4.3 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทําผิดหรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่ อ
สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
4.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมี
ต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
4.5 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4.6 ในกรณีที่เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
4.7 ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ หรือรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัย จากการคัดเลือก TCAS รอบ
ที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2562
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4.8 มีผลคะแนน GAT/PAT และ/หรือวิชาสามัญ 9 วิชา ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ประจําปีการศึกษา 2562 ตามองค์ประกอบและเกณฑ์ขั้นต่ําที่หลักสูตร/สาขาวิชา/
วิชาเอก กําหนด (เฉพาะกลุ่มใช้คะแนน GAT/PAT ประจําปีการศึกษา 2562 และ/หรือ วิชาสามัญ 9
วิชา ประจําปีการศึกษา 2562)
สําหรับคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศฯ ของแต่ละโครงการ
5. การสมัครเข้าเป็นนิสิต
5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องเข้าไปศึกษาขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต และสมัครในระบบงานรับนิสิตใหม่
ทาง http://admission.swu.ac.th ระหว่างวันที่ 4 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกําหนดการรับสมัคร
ของแต่ละโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ของแต่ละโครงการ
5.2 ใน TCAS รอบที่ 2 ผู้สมัครสามารถสมัครได้1 สาขาวิชาเท่านั้น ยกเว้นโครงการนักกีฬา ผู้สมัครสามารถ
เลือกสมัครได้ 3 สาขาวิชา ในโครงการเดียวกัน
5.3 ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและ
คุณสมบัติเฉพาะครบถ้วนทุกประการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศรับสมัครและรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ
ของโครงการ/สาขาวิช า/วิช าเอก ที่ ประสงค์ จ ะสมั ค ร และต้ อ งกรอกรายละเอี ย ดต่ างๆ ให้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
5.4 ผู้สมัครจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการสมัครภายใน 1 วันทําการ หลังจากบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อย
แล้ว (ไม่นับวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุดราชการ เช่น สมัครวันจันทร์ ชําระเงินภายในวันอังคาร สมัคร
วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ชําระเงินภายในวันจันทร์ เป็นต้น) การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชําระเงินค่าธรรมเนียม
การสมัคร ภายในระยะเวลาที่กําหนด (ค่าธรรมเนียม การสมัคร 600 บาท/ครั้ง) ยกเว้นโครงการบัณฑิต
คืนถิ่น โพธิวิชชาลัย ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร
5.4.1 ให้ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินและนําไปชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์
ธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการชําระเงินเท่านั้น
**กรณีผู้สมัครชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ด้วยวิธีการหรือช่องทางอื่นใดที่ไม่
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
5.4.2 หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือกโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก จะต้องทําการสมัครใหม่
และชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครครั้งใหม่ ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกโครงการ/
สาขาวิชา/วิชาเอก ให้เสร็จสิ้นภายในวันปิดรับสมัคร กรณีสมัครมากกว่า 1 ครั้ง มหาวิทยาลัย
จะถือข้อมูลครั้งหลังสุดที่มีการชําระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วเป็นสําคัญ และมหาวิทยาลัย
จะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชําระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.4.3 หากชําระเงินน้อยกว่าที่กําหนด มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและถือเป็นโมฆะ
และต้องชําระเงินใหม่ทั้งหมด กรณีที่ชําระเงินมากกว่าที่กําหนด มหาวิทยาลัยจะไม่คืนส่วนที่เกินให้
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.4.4 ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชําระเงินและเก็บไว้เป็นหลักฐาน สามารถตรวจสอบสถานะ
การชํ าระเงินได้ หลั งจากชํ าระเงินค่ าสมั ครไปแล้ ว 3 วั นทํ าการ (ไม่ นั บวั นเสาร์ วั นอาทิ ตย์ และ
วันหยุดราชการ เช่น ชําระเงินวันจันทร์ ตรวจสอบสถานะการชําระเงินได้วันพฤหัสบดี ชําระเงิน
วันอังคาร ตรวจสอบสถานะการชําระเงินได้วันศุกร์ ชําระเงินวันพุธ ตรวจสอบสถานะการชําระเงิน
ได้วันจันทร์ ชําระเงินวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ตรวจสอบสถานะการชําระเงินได้วันพุธ เป็นต้น)
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5.4.5 การตรวจสอบการชําระเงิน ผู้สมัครเข้าไปที่ http://admission.swu.ac.th  Clearing House
รอบที่ 2  เลือกประเภทโครงการที่สมัคร  ตรวจสอบการชําระเงิน  ระบุเงื่อนไขการค้นหาด้วย
เลขที่บัตรประชาชน หรือ ชื่อ หรือ นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จากนั้น กด ค้นหา
5.4.6 หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ แม้จะผ่าน
กระบวนการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงิน
ที่ชําระไว้แล้วคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
อนึ่ง มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562 TCAS
รอบที่ 2 ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 1 สาขาวิชา/วิชาเอกเท่านั้น ยกเว้นโครงการนักกีฬาสามารถเลือกสมัครได้ 3
สาขาวิชา/วิชาเอก โดยผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา/วิชาเอก และ
เข้าสอบตามที่สาขาวิชา/วิชาเอก กําหนด
หากพบว่ามีการสมัครมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลครั้งหลังสุดที่มีการชําระเงิน
ค่าสมัครเรียบร้อยแล้วเป็นสําคัญ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชําระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. เกณฑ์การคัดเลือก เป็นไปตามที่แต่ละโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก กําหนด
7. เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบฯ
7.1 การสอบข้อเขียน (เฉพาะสาขาที่กําหนด)
เข้าสอบข้อเขียนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียน หรือบัตรที่มีรูปถ่าย
ที่ทางราชการออกให้ และเอกสาร หรือ วัสดุอื่นๆ ตามที่แต่ละโครงการ/สาขาวิชา กําหนดไว้ (ถ้ามี)
กรณีผู้เข้าสอบไม่นําบัตรประจําตัวประชาชน ฯลฯ มาแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้า
สอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
7.2 การสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ
7.2.1 ข้อมูลผู้เข้าสอบที่พิมพ์มาจากระบบงานรับนิสิตใหม่ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และลงลายมือ
ชื่อของผู้สมัคร จํานวน 1 ฉบับ
7.2.2 บัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ บัตรประจําตัวนักเรียน หรือ
บัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ พร้อมสําเนา และลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
7.2.3 ใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเท่า พร้อมทั้งมีข้อความหรือเอกสารที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา (ถ้าสําเร็จการศึกษาแล้ว
ต้องระบุ คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) สําหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ
ต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งให้คํานวณเฉพาะภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ต้อง
ยื่ น เอกสารแสดงการไปศึ ก ษาต่ างประเทศ พร้ อ มหนั งสื อ รั บ รองจากโรงเรี ย นในวั น สอบฯ
(กรณี กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้สมัครจะต้องเตรียม ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ. ที่
แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ให้พร้อม และจะต้องนําเอกสาร
ดังกล่าวมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)
7.2.4 ใบรายงานผลการสอบ GAT/PAT ประจําปีการศึกษา 2562 และ/หรือใบรับรองผลการสอบ
วิชาสามัญ 9 วิชา ประจําปีการศึกษา 2562 ตามที่แต่ละโครงการ สาขาวิชา/วิชาเอก กําหนด
(เฉพาะกลุ่มใช้คะแนน GAT/PAT ประจําปีการศึกษา 2562 และ/หรือ วิชาสามัญ 9 วิชา
ประจําปีการศึกษา 2562)

-5-

TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562

7.2.5 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
7.2.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ/นามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
7.2.7 เอกสารหรือวัสดุอื่นๆ ตามที่แต่ละโครงการ/สาขาวิชา ระบุ (ถ้ามี)
กรณีผู้เข้าสอบไม่นําหลักฐานตามที่ โครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก กําหนด มาแสดงในวันสอบจะถือว่าขาด
คุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
8. กําหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
เป็นไปตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ของแต่ละโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก
9. การตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา
ขอให้ผู้สมัคร ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน GAT/PAT ประจําปีการศึกษา 2562 และวิชาสามัญ 9 วิชา
ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 7 - 8 เมษายน 2562
ขั้นตอนการตรวจสอบผลคะแนน สทศ
1. คลิกเลือก “TCAS รอบที่ 2”
2. คลิกเลือก "ประเภทโครงการที่สมัคร"
3. คลิก "ข้อมูลผู้สมัคร" จากนั้นกรอกเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน / Passport และใส่รหัสผ่าน
4. คลิกเลือก "ตรวจสอบผลคะแนน สทศ."
หากข้อมูลคะแนนไม่ถูกต้อง กรุณา Fax ใบรายงานผลการสอบ GAT/PAT ประจําปีการศึกษา 2562 และ
วิชาสามัญ 9 วิชา ประจําปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งระบุคะแนนที่ไม่ถูกต้อง และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไปยัง
งานรั บ นิ สิ ต ใหม่ ที่ เบอร์ Fax : 02-258-9582 ภายในวั น ที่ 8 เมษายน 2562 หากเกิ น ระยะเวลาที่ กํ า หนด
มหาวิทยาลัย จะไม่ทําการแก้ไขข้อมูลใดๆทั้งสิ้น ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานรับนิสิตใหม่ โทร 02-649-5000
ต่อ 15665, 11545
10. สถานที่คัดเลือก
10.1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
10.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอินเทอร์เน็ตที่ http://admission.swu.ac.th
11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ขั้นที่ 1)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ทางอินเทอร์เน็ต ที่
http://admission.swu.ac.th
โดยเป็นไปตามวันที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ของแต่ละโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก
12. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
กํ าหนดประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ์ เข้ าศึ กษา ทาง http://admission.swu.ac.th เท่ านั้ น (โปรดดู ผลการสอบด้ วย
ตนเอง)
โดยมีกําหนดการเป็นไปตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ของแต่ละโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก
13. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัยจะกําหนดให้รายงานตัว ทางอินเทอร์เน็ตที่ http://istart.swu.ac.th และชําระเงินรายงานตัว
ผ่านธนาคารตามแบบฟอร์มที่กําหนด โดยมีกําหนดการเป็นไปตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ของ
แต่ละโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก
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1.14 โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล

การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 2
1.14 โครงการ”โรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล (รหัสกลุม่ สาขา 194)
------------------------------------เป็ น โครงการที่เปิ ดโอกาสให้ กับ นั กเรียนที่กาลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและ
ปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงปัจจุบัน ไม่จาเป็นต้องเป็นจังหวัดเดียวกัน รายละเอียดดังนี้
รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
1. คณะ / หลักสูตร /สาขาวิชา / จานวนรับ
ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

คณะพยาบาลศาสตร์
1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต
2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
3

สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์

4

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
(หลักสูตร 2 ภาษา)
รวม

ชื่อย่อปริญญาและ
สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

พย.บ.

06001

5

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการ)
วท.บ. (เทคโนโลยี
วัสดุพอลิเมอร์)
วท.บ.
(เทคโนโลยีชีวภาพและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร)

71001

2

71002

2

71003

1
10

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1) กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2) จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนในโรงเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3) มีผลการสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2562 และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจาปีการศึกษา 2562 ตามองค์ประกอบ
ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด (ภาคผนวก 1)
วิชาชีพการพยาบาล เป็นวิชาชีพเพื่อบริการด้านสุขภาพต่อบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน โดยยึดหลักองค์รวม
ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและปัญหาสุขภาพ การรักษาพยาบาลในภาวะเจ็บป่วย และการฟื้นฟูสภาพ
การศึกษาวิชาชีพการพยาบาลจึงประกอบด้วยการศึกษาภาคทฤษฎีในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และการศึกษาภาคฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง ทั้งในชุมชนและในหอผู้ป่วยในสถานบริการสุขภาพ ทั้งยังต้องฝึกปฏิบัติครอบคลุมสถานการณ์จริงนอกเวลา
ราชการในภาคบ่ายและดึกเพื่อให้ครอบคลุมภารกิจซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จะต้องปฏิบัติจริ งเมื่อ
สาเร็จ การศึ ก ษา จึงเป็ น การศึก ษาที่ ต้ อ งใช้เวลามากและหนั ก ผู้ศึ ก ษาวิชาชี พ การพยาบาลจึ งต้ อ งมีคุ ณ สมบั ติส าคั ญ คื อ
นอกจากจะต้องเป็นผู้มีสติปัญญาความสามารถในการคิด การตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมแล้ว ยังต้องมีบุคลิกน่าเชื่อถือ มีจิตใจ
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อ่อนโยน มีความเมตตา มีความรับผิดชอบสูง มีความสามารถในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและ
จิตใจ จึงจะสามารถช่วยเหลือและให้บริการต่อผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพและเหมาะสม ฉะนั้นเพื่อจะให้ได้พยาบาล
ในอนาคตที่มีคุณภาพสาหรับปฏิบัติหน้าที่สนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้เมื่อผู้สมัครได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแล้ว ต้องปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมตัว
ด้านสุขภาพก่อนการศึกษาภาคปฏิบัติตามที่แหล่งฝึกภาคปฏิบัติกาหนด
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงจาเป็นต้องมีการสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ สอบสัมภาษณ์
และตรวจร่างกาย เพื่อดาเนินการตรวจคัดเลือกผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
และจะนาผลการสอบดังกล่าวมาประกอบในการตัดสินด้วย โดยกาหนดเกณฑ์ดังนี้
1) การตรวจร่างกายจะต้องได้รับการรับรองจากแพทย์โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนว่าผ่านตามเกณฑ์
คุณสมบัติทั่วไปของผูม้ ีสิทธิส์ มัคร
2) การสอบทัศนคติต่อวิชาชีพต้องปกติหรือผ่าน
3) การสอบสัมภาษณ์พิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้ บุคลิกภาพทั่วไป ไหวพริบ สติปัญญา และความเชื่อมั่นในตนเอง การมี
มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการสื่อสาร เจตคติและความสนใจในวิชาชีพ ความใฝ่รู้ การเห็นแก่ส่วนรวม ความรับผิดชอบ
และการมีน้าใจ

2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
1) กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์
-คณิตศาสตร์
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษา
แล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจาตัว หรือความพิการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่า
เรียน และการประกอบอาชีพ
4) มีผลการสอบ GAT ประจาปีการศึกษา 2562 และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจาปีการศึกษา 2562 ตามองค์ประกอบ
ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด (ภาคผนวก 1)

2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์
การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา)

1) กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษา
แล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจาตัว หรือความพิการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่า
เรียน และการประกอบอาชีพ
4) มีความมุ่งมั่น/สนใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร
5) มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมีโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ หรือประสบการณ์การทดลอง
วิทยาศาสตร์ที่ได้ดาเนินการในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ถ้ามี)
ให้แสดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ใน แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
1. เรียงความที่แสดงถึงความมุ่งมั่น/สนใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร 1 หน้ากระดาษ A4 ครอบคลุมหัวข้อ “สาขาวิชานี้
เรียนเกีย่ วกับอะไร คาดว่าจะไปทางานอะไร และเป้าหมายในชีวิตต้องการอะไร”
2. มีผลงานโดดเด่นเกีย่ วกับกิจกรรมเพื่อสังคม (ถ้ามี)
3. มีผลสอบภาษาอังกฤษจากแหล่งอื่น เช่น TOEFL, CU-TEP หรืออื่นๆ (เฉพาะ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา) ถ้ามี จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
6) ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา
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3. เกณฑ์การคัดเลือก
3.1 การสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
3.2 คะแนนสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2562 และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจาปีการศึกษา 2562 ตามองค์ประกอบ
ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่าที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด (ยกเว้น สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา))
3.3 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) (เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเทคโนโลยี
วัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา))
3.4 โครงงานวิทยาศาสตร์ หรือประสบการณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ ที่ได้ดาเนินการในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ถ้ามี) (เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา))
3.5 เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3.5.1 ผลการตรวจร่างกายผ่านตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนด ดังนี้
1) ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย (ตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องโรคติดต่อและอาการสาคัญ)
3) โรคไม่ตดิ ต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.1) โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจาก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
3.2) โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.3) โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทาให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
3.4) ภาวะไตวายเรื้อรัง
3.5) โรคติดสารเสพติดให้โทษ
3.5.2 การทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพต้องปกติหรือผ่าน
3.5.3 การสอบสัมภาษณ์ผา่ นตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด

4. เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ/สัมภาษณ์
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 4
4.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ควรระบุข้อมูล หรือรูปถ่ายแสดงกิจกรรมและผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา (เฉพาะ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
และผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา))
4.3 ผลการทดสอบตาบอดสีตรวจโดยจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน (เฉพาะสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา))
4.4 ให้นาโครงงานวิทยาศาสตร์หรือเอกสารทีแ่ สดงประสบการณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้ดาเนินการในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ถ้ามี) (เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา))
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ชื่อโครงงาน
5. วิธีทดลอง
2. ที่มา/ ความสาคัญ/ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
6. ผลการทดลองและวิจารณ์
3. สมมติฐาน
7. สรุปผลการทดลอง
4. วัตถุประสงค์
8. เอกสารอ้างอิง
4.5 เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
4.5.1 ผู้เข้าสอบจะต้องชาระค่าทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ คนละ 200 บาท
4.5.2 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องตรวจร่างกายมาล่วงหน้า ให้นาผลการตรวจร่างกายดังต่อไปนี้มาด้วย
4.5.2.1 ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน ระบุดังนี้
1) ความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
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2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย (ตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องโรคติดต่อ
และอาการสาคัญ)
3) โรคไม่ตดิ ต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรอง
จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
- โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทาให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
- ภาวะไตวายเรื้อรัง
- โรคติดสารเสพติดให้โทษ
4.5.2.2 ผลตรวจปัสสาวะ (UA)
4.5.2.3 ผลการตรวจเลือด CBC
4.5.2.4 ผลการตรวจไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg, Anti – HBs)
4.5.2.5 ผลตรวจภูมิคุ้มกันโรคสุกใส
4.5.2.6 ผลการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอก (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสัมภาษณ์) ที่ลงนามรับรองโดยแพทย์
จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน

5. สถานทีส่ อบ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอินเทอร์เน็ตที่ http://admission.swu.ac.th
6. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
4 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
7 - 8 เมษายน 2562
11 เมษายน 2562
20 เมษายน 2562

รายการ
รับสมัคร
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
(หลักสูตร 2 ภาษา)
08.00 – 08.30 น.
09.00 เป็นต้นไป

รายงานตัวเข้าสอบฯ
สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ
ทางอินเทอร์เน็ตที่
http://admission.swu.ac.th

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
08.00 – 08.30 น.

09.00 น. เป็นต้นไป
13.00 – 13.30 น.
13.30 น. เป็นต้นไป

24 เมษายน 2562
24 - 25 เมษายน 2562
27 เมษายน 2562
30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ และ
ส่งผลตรวจร่างกาย
ทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ
รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
http://admission.swu.ac.th
http://istart.swu.ac.th

(ภาคผนวก 1)
องค์ประกอบ ค่าน้ําหนักร้อยละ และคะแนนเกณฑ์ขั้นต่ํา รายวิชาของสาขาวิชา/วิชาเอก
ในการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสติ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 2

ภาคผนวก 1

องค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และคะแนนเกณฑ์ขนต
ั ้า รายวิชาของหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ในการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ้าปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
PAT (รหัส 71 - 83 )
GAT
(รหัส 85)

รหัส

คณะ/วิทยาลัย
หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก

คณะพยาบาลศาสตร์
มศว 001 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะกายภาพบ้าบัด
มศว 002 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
มศว 003 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
คณะทันตแพทยศาสตร์
มศว 004 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์
มศว 005 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มศว 006 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนาการ
มศว 007 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์*
มศว 008 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา)*
คณะวิทยาศาสตร์
มศว 009 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
มศว 010 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
มศว 011 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
มศว 012 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มศว 013 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
มศว 014 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มศว 015 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มศว 016 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มศว 017 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
มศว 018 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มศว 019 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
มศว 020 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม
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องค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และคะแนนเกณฑ์ขนต
ั ้า รายวิชาของหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ในการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ้าปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
PAT (รหัส 71 - 83 )
GAT
(รหัส 85)

รหัส

คณะ/วิทยาลัย
หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก

มศว 021 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
(หลักสูตร 2 ภาษา)
มศว 022 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตร 2 ภาษา)
มศว 023 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ต
และมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
มศว 024 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม
และก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะพลศึกษา
มศว 025 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นานันทนาการ
มศว 026 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกาลังกาย**
มศว 027 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- อนามัยสิ่งแวดล้อม
มศว 028 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- สาธารณสุขชุมชน
มศว 029 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มศว 030 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา**
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
เลือกสอบชีววิทยา
มศว 031
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
เลือกสอบวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
เลือกสอบชีววิทยา
มศว 032
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
เลือกสอบวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวัฒนธรรมสิงแวดล้อมและการท่องเทียวเชิงนิเวศ
มศว 033 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1
มศว 034
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2
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ภาคผนวก 1

องค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และคะแนนเกณฑ์ขนต
ั ้า รายวิชาของหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ในการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ้าปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
PAT (รหัส 71 - 83 )
GAT
(รหัส 85)

รหัส

มศว 035

มศว 036
มศว 037

มศว 038

มศว 039

คณะ/วิทยาลัย
หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก

คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู)่ วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนา
ชุมชน เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู)่ วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนา
ชุมชน เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2
คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง
เลือกสอบ PAT 1
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง
เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง
เลือกสอบภาษาเยอรมัน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง
เลือกสอบภาษาญีป่ ุ่น
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง
เลือกสอบภาษาจีน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง
เลือกสอบภาษาอาหรับ
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง
เลือกสอบภาษาบาลี
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง
เลือกสอบภาษาเกาหลี
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
เลือกสอบ PAT 1
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
เลือกสอบ PAT 2
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
เลือกสอบภาษาเยอรมัน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
เลือกสอบภาษาญีป่ ุ่น

วิชาสามัญ 9 วิชา

PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT
1
2
3
4
5
6 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7

ภาษาไทย
เกณฑ์
ขันต้า
ค่า เกณฑ์ ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า แต่ละวิชา ค่า เกณฑ์
PAT
น้า ขันต้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า
น้า ขันต้า
หนัก (%) หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก (%) (ถ้ามี) หนัก (%)
(%) (ถ้ามี) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
(%) (ถ้ามี)
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สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์
ทัวไป

รวม
ค่า
ค่า เกณฑ์ ค่า เกณฑ์ ค่า เกณฑ์ ค่า เกณฑ์ ค่า เกณฑ์ ค่า เกณฑ์ ค่า เกณฑ์ ค่า เกณฑ์ น้าหนัก
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ภาคผนวก 1

องค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และคะแนนเกณฑ์ขนต
ั ้า รายวิชาของหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ในการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ้าปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
PAT (รหัส 71 - 83 )
GAT
(รหัส 85)

รหัส

คณะ/วิทยาลัย
หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
เลือกสอบภาษาจีน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
เลือกสอบภาษาอาหรับ
มศว 039
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
เลือกสอบภาษาบาลี
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
เลือกสอบภาษาเกาหลี
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เลือกสอบ PAT 1
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เลือกสอบภาษาเยอรมัน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เลือกสอบภาษาญีป่ ุ่น
มศว 040
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เลือกสอบภาษาจีน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เลือกสอบภาษาอาหรับ
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เลือกสอบภาษาบาลี
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เลือกสอบภาษาเกาหลี
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(โครงการพิเศษ) เลือกสอบ PAT 1
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(โครงการพิเศษ) เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(โครงการพิเศษ) เลือกสอบภาษาเยอรมัน
มศว 041
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(โครงการพิเศษ) เลือกสอบภาษาญีป่ ุ่น
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(โครงการพิเศษ) เลือกสอบภาษาจีน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(โครงการพิเศษ) เลือกสอบภาษาอาหรับ
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PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT
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5
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รวม
ค่า
ค่า เกณฑ์ ค่า เกณฑ์ ค่า เกณฑ์ ค่า เกณฑ์ ค่า เกณฑ์ ค่า เกณฑ์ ค่า เกณฑ์ ค่า เกณฑ์ น้าหนัก
น้า ขันต้า น้า ขันต้า น้า ขันต้า น้า ขันต้า น้า ขันต้า น้า ขันต้า น้า ขันต้า น้า ขันต้า (%)
หนัก (%) หนัก (%) หนัก (%) หนัก (%) หนัก (%) หนัก (%) หนัก (%) หนัก (%)
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สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์
ทัวไป

ภาษาไทย
เกณฑ์
ขันต้า
ค่า เกณฑ์ ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า แต่ละวิชา ค่า เกณฑ์
PAT
น้า ขันต้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า
น้า ขันต้า
หนัก (%) หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก (%) (ถ้ามี) หนัก (%)
(%) (ถ้ามี) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
(%) (ถ้ามี)

ภาคผนวก 1

องค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และคะแนนเกณฑ์ขนต
ั ้า รายวิชาของหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ในการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ้าปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
PAT (รหัส 71 - 83 )
GAT
(รหัส 85)

รหัส

คณะ/วิทยาลัย
หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(โครงการพิเศษ) เลือกสอบภาษาบาลี
มศว 041
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(โครงการพิเศษ) เลือกสอบภาษาเกาหลี
มศว 042 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะบริหารธุกิจเพือสังคม
มศว 043 หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
มศว 044 หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (โครงการพิเศษ)
มศว 045 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
มศว 046 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน
มศว 047 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1
มศว 048
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1
มศว 049
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2
วิทยาลัยนวัตกรรมสือสารสังคม
มศว 050 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

มศว 051

มศว 052
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1
2
3
4
5
6 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7
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PAT 5 = 50 15

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกการการจัดการธุรกิจไซเบอร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

50

30

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2
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30

เคมี

ชีววิทยา
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15
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกการการจัดการธุรกิจไซเบอร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1

มศว 053 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั

15

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์
ทัวไป

ภาษาไทย
เกณฑ์
ขันต้า
ค่า เกณฑ์ ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า แต่ละวิชา ค่า เกณฑ์
PAT
น้า ขันต้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า
น้า ขันต้า
หนัก (%) หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก (%) (ถ้ามี) หนัก (%)
(%) (ถ้ามี) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
(%) (ถ้ามี)
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ภาคผนวก 1

องค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และคะแนนเกณฑ์ขนต
ั ้า รายวิชาของหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ในการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ้าปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
PAT (รหัส 71 - 83 )
GAT
(รหัส 85)

รหัส

คณะ/วิทยาลัย
หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก

วิชาสามัญ 9 วิชา

PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT PAT
1
2
3
4
5
6 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7

ภาษาไทย
เกณฑ์
ขันต้า
ค่า เกณฑ์ ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า ค่า แต่ละวิชา ค่า เกณฑ์
PAT
น้า ขันต้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า น้า
น้า ขันต้า
หนัก (%) หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก หนัก (%) (ถ้ามี) หนัก (%)
(%) (ถ้ามี) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
(%) (ถ้ามี)

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์
ทัวไป

รวม
ค่า
ค่า เกณฑ์ ค่า เกณฑ์ ค่า เกณฑ์ ค่า เกณฑ์ ค่า เกณฑ์ ค่า เกณฑ์ ค่า เกณฑ์ ค่า เกณฑ์ น้าหนัก
น้า ขันต้า น้า ขันต้า น้า ขันต้า น้า ขันต้า น้า ขันต้า น้า ขันต้า น้า ขันต้า น้า ขันต้า (%)
หนัก (%) หนัก (%) หนัก (%) หนัก (%) หนัก (%) หนัก (%) หนัก (%) หนัก (%)
(%) (ถ้ามี) (%) (ถ้ามี) (%) (ถ้ามี) (%) (ถ้ามี) (%) (ถ้ามี) (%) (ถ้ามี) (%) (ถ้ามี) (%) (ถ้ามี)

มศว 054 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั

50

20

30

100

มศว 055 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
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มศว 056 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
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มศว 057 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
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100

มศว 058 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
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วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
มศว 059 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
มศว 060 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
(หลักสูตร 2 ภาษา)*
มศว 061 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชัน่ สิ่งทอ และเครื่อง
ตกแต่ง (หลักสูตร 2 ภาษา)*
มศว 062 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
(หลักสูตร 2 ภาษา)*
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40

*ใช ้เฉพาะ โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย” และโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
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