ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
TCAS รอบที่ 4 Direct Admission

------------------------------------มหาวิท ยาลั ยศรีน คริน ทรวิโรฒ มี ความประสงค์ จะรับ สมัค รบุ คคลเพื่ อคั ดเลือ กเข้าเป็ น นิ สิ ตระดั บ
ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 4 Direct Admission รายละเอียดดังนี้
รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2564 แบ่งการรับเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. TCAS รอบที่ 4 Direct Admission (รหัสกลุ่มสาขา 206)
2. TCAS รอบที่ 4 Direct Admission (โครงการพิเศษ) (รหัสกลุ่มสาขา 215)
มีรายละเอียดดังนี้
1. TCAS รอบที่ 4 Direct Admission (รหัสกลุ่มสาขา 206)
ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม
5 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2 ภาษา)
6 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2 ภาษา)
7 สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
8 สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
9 สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
10 สาขาวิชาฟิสิกส์
11 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
12 สาขาวิชาเคมี
13 สาขาวิชาฟิสิกส์
14 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
15 สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ
16 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
17 สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
18 สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

รหัส
จำนวนรับ
สาขาวิชา
(คน)

ดูรายละเอียด
หน้า

09001
09002
09005
09014
09015
09018
09019
09020

1
3
19
1
34
34
15
15

7
7
7
7
8
8
9
9

09021

15

9

02004
02107

32
11

10
11

02105
02106
02025

17
23
13

12
13
14

71005
71003

30
28

15
17

01020
01125

3
12

18
19

-2ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกเดี่ยว)
19
วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา - ไฟฟ้า
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่)
20
วิชาเอกการศึกษาพิเศษ
21
วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา
คณะพลศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
22 สาขาผู้นำนันทนาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
23 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
24 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
25 สาขาวิชาพลศึกษา
คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
26 สาขาวิชาวิชาภูมศิ าสตร์และภูมิสารสนเทศ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
27 สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
28 สาขาวิชานาฎศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย
29 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ
30 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)
31
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคมและภูมวิ ัฒนธรรม
32
วิชาเอกการจัดการภูมิสังคม
33
วิชาเอกการจัดการภูมิวัฒนธรรม
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
34 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
35 สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
36 สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(หลักสูตรนานาชาติ)
37 สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

TCAS รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2564

รหัส
จำนวนรับ
สาขาวิชา
(คน)

ดูรายละเอียด
หน้า

05044

18

20

05107
05110

9
7

21
22

04007

2

23

04121

20

24

04100
04101

5
5

25
26

03102

1

27

03023

15

32

10039
10046

5
8

33
34

10053

2

30001

11

36

47001
47002

18
33

38
38

66005

31

39

69003

4

40

70008

85

42

70007

5

42

35

-3ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
38 วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ
39 วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม

รวม

2. TCAS รอบที่ 4 Direct Admission (รหัสกลุ่มสาขา 215)
ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) (โครงการพิเศษ)
คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
2 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
3
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง (โครงการพิเศษ)
4
การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
5 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)
6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
รวม

TCAS รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2564

รหัส
จำนวนรับ
สาขาวิชา
(คน)
12010
12009

รหัส
สาขาวิชา

7
1
598

ดูรายละเอียด
หน้า
43
43

จำนวนรับ ดูรายละเอียด
(คน)
หน้า

68004

1

41

03001

6

29

03115
03116

15
20

30
30

03102
03117

27
7
76

28
31

3. สถานทีเ่ รียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง คือ
3.1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
3.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
มหาวิทยาลัยจัดหอพักให้ นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูรายละเอียดที่
เว็บไซต์สำนักงานบริหารกิจการหอพัก http://dorm.swu.ac.th/
คณะ/วิทยาลัย มีสถานที่เรียน ดังนี้
1) คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพลศึกษา
ทุกชั้นปี
เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก
2) คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวั ฒ นธรรมสิ่ ง แวดล้ อ มและการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมสื่ อ สารสั ง คม
วิทยาลั ยนานาชาติเพื่ อศึ กษาความยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจเพื่ อสั งคม และวิทยาลัยอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
ทุกชั้นปี
เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
เฉพาะคณะ/วิทยาลัยที่มีหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ทีเ่ ป็นโครงการพิเศษ
เรียน จันทร์ – ศุกร์ เรียนเวลา 17.30 – 20.20 น.
เรียน เสาร์ หรือ อาทิตย์ เรียนเวลา 08.30 – 16.20 น.
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TCAS รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2564

3) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทุกชั้นปี
เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก
ยกเว้น หลักสูตรนานาชาติ
ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2
รายวิชาทฤษฎี
เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
รายวิชาปฏิบัติ
เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก
ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิรต์ และมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

เรียนที่
มหาวิทยาลัยเดอ มอนต์ฟอร์ต ประเทศอังกฤษ
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนที่
มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
4) วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ทุกชั้นปี
เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก
เรียนปฏิบัติการ (เฉพาะบางรายวิชา) เรียนที่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จังหวัดสระแก้ว และ อ.แม่สอด จังหวัดตาก
4. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
4.1 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.2 ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆ
ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
4.3 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้ เพื่อ
สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
4.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ
และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
4.5 เป็นผู้ที่อยูใ่ นประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4.6 ในกรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
สำหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งให้คำนวณเฉพาะภาค
การศึกษาที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ พร้อมหนังสือ
รับรองสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
4.7 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานะการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หรือรายงานตัวแล้ว จากการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 – 3
ประจำปีการศึกษา 2564
สำหรับคุณ สมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศฯ ของแต่ละสาขาวิชา
5. การสมัครเข้าเป็นนิสิต
5.1 ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://admission.swu.ac.th ทำการลงทะเบียนผู้ใช้งาน(สมัคร
ครั้งเดียว) → เข้าสู่ระบบ (หากลงทะเบียนไว้แล้วข้ามไปข้อที่ 2)
5.2 เลือก สมัครระดับปริญญาตรี
5.3 เลือกประเภทการรับสมัคร → TCAS รอบที่ 4 Direct Admission
5.4 ในการรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากสมัครมามากกว่าที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน
ค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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5.5 กรอกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง
และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)
5.6 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
ของสาขาวิชา/วิชาเอก ที่ประสงค์จะสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
ความเป็นจริง
5.7 ค่ าธรรมเนี ยม การสมั ค ร 600 บาท ผู้ สมั ครสามารถชำระค่ าธรรมเนี ยมการสมั ครได้ ภายใน วั นที่
5 มิ ถุ น ายน 2564 ก่ อนเวลา 23.00 น. การสมั ครจะสมบู รณ์ เมื่ อชำระเงิ นค่ าธรรมเนี ยมการสมั คร
ภายในระยะเวลาที่ กำหนด หากชำระเงิ น หลั ง จากวั น ที่ ก ำหนด จะถื อ เป็ น โมฆะ และมหาวิ ท ยาลั ย
จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน
5.7.1 ให้ ผู้ สมั ครพิ มพ์ แบบฟอร์มการชำระเงินและชำระเงิน ผ่านธนาคารตามที่ ระบุ ไว้ในแบบฟอร์ม
การชำระเงินเท่านั้น
5.7.2 หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชา/วิชาเอก จะต้องทำการสมัครใหม่และชำระ
เงินค่าธรรมเนียมการสมัครครั้งใหม่ ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงการเลือก สาขาวิชา/วิชาเอก ให้
เสร็จสิ้นภายในวันปิดรับสมัคร กรณีสมัครมากกว่า 1 ครั้ง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลครั้งหลังสุด
ที่มีการชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว เป็นสำคัญ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่
ชำระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.7.3 หากชำระเงินน้อยกว่าที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และถือเป็นโมฆะ
และต้องชำระเงินใหม่ทั้งหมด กรณีที่ชำระเงินมากกว่าที่กำหนดหรือชำระค่าสมัครมากกว่า 1 ครั้ง
มหาวิทยาลัยจะไม่คืนส่วนที่เกินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.7.4 ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินและเก็บไว้เป็นหลักฐาน สามารถตรวจสอบสถานะ
การชำระเงินได้ภายหลังจากวันที่ได้ชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว 3 วันทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์)
- การพบเลขที่นั่ งสอบหมายความว่า ผู้ สมัครมีสิ ทธิ์ได้รับการพิ จารณาเข้ารับการคัดเลื อก
เนื่องจากได้ชำระเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
- ผู้สมัครจะต้องดูประกาศผลการคัดเลือก หรือประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์ อีกครั้งหนึ่งตามวันที่กำหนด และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระไป
แล้ว กรณีผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกต่างๆ ดังนั้นก่อนการสมัครต้องศึกษารายละเอียด/คุณสมบัติ
ของผู้มีสิทธิ์สมัครอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง
5.7.5 หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ แม้จะผ่าน
กระบวนการคั ด เลื อ กเข้ าเป็ น นิ สิ ต แล้ วก็ ต าม จะถู ก ตั ด สิ ท ธิ์ ในการคั ด เลื อ กครั้ ง นี้ โดยไม่ ได้
รับเงินที่ชำระไว้แล้วคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. เกณฑ์การคัดเลือก
6.1 เป็นไปตามคุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร และคุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
6.2 ผลคะแนนการสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ ประจำปี 2564 หรือ ONET ตามองค์ประกอบ
ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ เป็นไปตามที่แต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก กำหนด (ถ้ามี)
6.3 เกณฑ์การคัดเลือกตามที่แต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก กำหนด
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7. กำหนดการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
3 – 5 มิถุนายน 2564
10 มิถุนายน 2564

รายการ
รับสมัคร
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

12 มิถุนายน 2564

การสอบสัมภาษณ์

15 มิถุนายน 2564

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

17–22 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ
ระบบรับนิสิตใหม่ มศว

https://admission.swu.ac.th/
ตามรูปแบบที่สาขาวิชากำหนดใน
รายละเอียดแนบท้ายของสาขาวิชา
ระบบรับนิสิตใหม่ มศว

https://admission.swu.ac.th/
ระบบรับรายงานตัว มศว
http://istart.swu.ac.th

รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

8. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการรายงานตัวของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่ https://admission.swu.ac.th/
และให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตที่ http://istart.swu.ac.th ชำระเงินรายงานตัว
ผ่านธนาคารตามแบบฟอร์มที่กำหนด
หากไม่ดำเนินการตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนิสิต ส่วนขั้นตอนและกิจกรรมการรายงานตัว
จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
หากตรวจสอบพบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามทีร่ ะบุไว้ในประกาศฯ แม้จะผ่านกระบวน
การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม ให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผูข้ าดคุณสมบัติจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก
ครั้งนี้ และจะคัดชื่อออกจากการเป็นนิสิต โดยไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมทีช่ ำระไว้แล้วคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
9. เงือ่ นไขเกี่ยวกับการรับสมัครและการคัดเลือก
หากมีกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศฯ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และการพิจารณานั้นให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ

ณ

วันที่

3 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6)
1.2 มีจำนวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
1.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.4 มีผลการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
GAT
ค่า
น้ำหนัก
(%)
30

PAT 1
PAT 2
PAT 3
เกณฑ์
ค่า
เกณฑ์
ค่า
เกณฑ์
ค่า
เกณฑ์
ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
20
20
30
โดยผลคะแนนรวมต้องไม่น้อยกว่า 10,000 คะแนน

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด

3. การสอบสัมภาษณ์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ: หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกาศฯ สามารถติดต่อสอบถามในวันและเวลา
ราชการ ได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-649-5000
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2 ภาษา)
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2 ภาษา)
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6)
1.2 มีจำนวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
1.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.4 มีผลการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
GAT
ค่า
น้ำหนัก
(%)
30

PAT 1
PAT 2
PAT 3
เกณฑ์
ค่า
เกณฑ์
ค่า
เกณฑ์
ค่า
เกณฑ์
ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
20
20
30
โดยผลคะแนนรวมต้องไม่น้อยกว่า 10,000 คะแนน

1. เกณฑ์การคัดเลือก

1.1 มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด
1.2 คะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด

2. การสอบสัมภาษณ์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ: หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกาศฯ สามารถติดต่อสอบถามในวันและเวลา
ราชการ ได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-649-5000
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิรต์ และมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือ ต่างประเทศ ซึ่งต้องแสดง
เอกสารการจบการศึกษา (Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion) จากโรงเรียน เช่น IB Diploma
หรือ A Level Diploma หรือ High School Diploma เป็นต้น)
1.2 มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับ
จากวันที่ทดสอบจนถึงวันสมัคร
1.3 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และวิชาด้านวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ คะแนนไม่น้อยกว่า 65%
ในเกณฑ์การทดสอบที่ได้มาตรฐาน

2. เอกสารทีใ่ ช้ในการสมัคร
2.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
2.2 เอกสารแสดงผลการเรียน (ใช้ฉบับสำเนา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม ทุกภาคการศึกษา
และระบุวันที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ให้แสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
2.3 ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ให้แสดงมาพร้อมกับแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
ให้ผสู้ มัครส่งเอกสาร ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ตั้งชื่อไฟล์ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก_ชื่อ นามสกุล_สาขาวิชาที่สมัคร_TCAS 4
ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ** หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อส่งเอกสาร
หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

3. เกณฑ์การคัดเลือก

3.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
3.2 ผลการสอบ IELTS ตามที่สาขาวิชากำหนด
3.3 สอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

4. การสอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet
รายงานตัว
เวลา 08.00 - 08.30 น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
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คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1) สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) โดยผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไมต่ำกวา 2.75
3) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจำตัว หรือความพิการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนและการ
ประกอบอาชีพ
4) มีผลการสอบ PAT และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
PAT1

PAT2

วิชาสามัญ

ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์
เคมี
ค่า เกณฑ์ ค่า เกณฑ์
น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ ค่า เกณฑ์ ค่า เกณฑ์ ค่า เกณฑ์ ค่า เกณฑ์
(%) (%) (%) (%) น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
5
5
20
25
40
5
-

2. เอกสารทีใ่ ช้ในการสมัคร
ให้ผู้สมัครส่ง เอกสารแสดงผลการเรียน (ใช้ฉบับสำเนา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม ทุกภาค
การศึกษา และระบุวันที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB ตั้งชื่อเรื่องและชื่อไฟล์ เลข
บัตรประชาชน 13 หลัก_ชื่อ_นามสกุล_สาขาวิชาที่สมัคร_TCAS 4 ส่งมาที่ E-mail : sci@g.swu.ac.th ภายในวันที่ 5 มิถุนายน
2564 ** หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร

3. เกณฑ์การคัดเลือก

1) มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
2) คะแนนสอบ PAT และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
3) การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

4. การสอบสัมภาษณ์

การสอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์ เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โปรแกรมที่ใช้สัมภาษณ์ Google Meet
Link: meet.google.com/rnd-ptqx-tpx หรือ QR Code
QR Code สำหรับสอบสัมภาษณ์

วิธีการดำเนินการ
1) ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมกลุ่มไลน์ เพื่อรับทราบรายละเอียดการสัมภาษณ์ การจัดคิวสัมภาษณ์
และส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด
2) คณะกรรมการคัดเลือกเรียกผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้ารับการสัมภาษณ์ภายในห้องประชุม Google Meet
ตาม Link หรือ QR Code QR Code สำหรับสอบสัมภาษณ์ ด้านบน
3) ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม: ผศ.ดร.สุรวุฒิ วิจารณ์ โทร 08-6553-4132
QR Code กลุ่ม LINE Openchat: สำหรับติดต่อสื่อสาร
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คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และมีจำนวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ตำ่ กวา 2.50
1.3 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจําตัว หรือความพิการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ การศึกษาเล่าเรียน และ
การประกอบอาชีพ
1.4 เขียนเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 แสดงความตั้งใจที่จะเรียนสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (ให้แสดงมาในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio))
1.5 ให้ผู้สมัครจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ขนาดไม่เกิน A4 โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ได้
อย่างอิสระ และไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ ผลงานที่นำเสนอให้กรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร

2. เอกสารทีใ่ ช้ในการสมัคร
2.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4
2.2 เอกสารแสดงผลการเรียน (ใช้ฉบับสำเนา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม ทุกภาคการศึกษา และระบุ
วันที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา
ให้ผู้สมัครส่งเอกสารทั้งหมด ในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 100MB Upload ที่เว็บไซต์ http://materials.science.swu.ac.th/
ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ก่อนเวลา 23.00 น. (หากอัพโหลดเสร็จสิ้นจะได้รับอีเมลตอบกลับจากทางระบบ) หากส่งเอกสารเกิน
ระยะเวลาที่กำหนดจะไม่รับพิจารณาใบ

3. เกณฑ์การคัดเลือก

3.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
3.2 แฟ้มประวัติผลงาน (PortFolio)
3.3 เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 แสดงความตั้งใจที่จะเรียนสาขาวิชาวัสดุศาสตร์

4. การสอบสัมภาษณ์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
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คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และมีจำนวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
1.3 มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
GAT

PAT1

PAT2

PAT5

วิชาสามัญ

ภาษาอังกฤษ
เคมี
ค่า
เกณฑ์
ค่า
เกณฑ์
ค่า
เกณฑ์
ค่า
เกณฑ์
ค่า
เกณฑ์
ค่า
เกณฑ์
น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%) น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ
(%)
(%)
(%)
(%)
10
10
10
30
30
10
30
-

2. เอกสารทีใ่ ช้ในการสมัคร
ให้ผู้สมัครส่ง เอกสารแสดงผลการเรียน (ใช้ฉบับสำเนา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม ทุกภาค
การศึกษา และระบุวันที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB ตั้งชื่อเรื่องและชื่อไฟล์ เลข
บัตรประชาชน 13 หลัก_ชื่อ_นามสกุล_สาขาวิชาที่สมัคร_TCAS 4 ส่งมาที่ E-mail : sci@g.swu.ac.th ภายในวันที่ 5 มิถุนายน
2564 ** หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร

3. เกณฑ์การคัดเลือก

3.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
3.2 คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด

4. การสอบสัมภาษณ์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
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คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิ ส์
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน (ม.6) มีจำนวนหน่วยกิตรวม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ตํ่ากว่า 2.75
1.3 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจําตัว หรือความพิการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ การศึกษาเล่าเรียน และ
การประกอบอาชีพ
1.4 จะต้องเขียนเรียงความ 1 หน้ ากระดาษ A4 แสดงความตั้ งใจที่ อยากจะเป็ น ครูฟิ สิกส์ และเลือกที่จ ะเรียนครูที่ม หาวิท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ
1.5 มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
GAT

PAT1

PAT2

PAT5

วิชาสามัญ

ภาษาอังกฤษ
ฟิสิกส์
ค่า
เกณฑ์
ค่า
เกณฑ์
ค่า
เกณฑ์
ค่า
เกณฑ์
ค่า
เกณฑ์
ค่า
เกณฑ์
น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
10
10
10
30
30
10
30
-

2. เอกสารทีใ่ ช้ในการสมัคร
2.1 เอกสารแสดงผลการเรียน (ใช้ฉบับสำเนา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม ทุกภาคการศึกษา และระบุ
วันที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา
2.2 เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 แสดงความตั้งใจที่อยากจะเป็นครูฟิสิกส์ และเลือกที่จะเรียนครูที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ให้ผู้สมัครส่งเอกสารทั้งหมด ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB ตั้งชื่อเรื่องและชื่อไฟล์ เลขบัตรประชาชน 13
หลัก_ชื่อ_นามสกุล_สาขาวิชาที่สมัคร_TCAS 4 ส่งมาที่ E-mail : anusit@g.swu.ac.th ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 **
หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร

3. เกณฑ์การคัดเลือก

3.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
3.2 คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
3.3 เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 ตามหัวข้อที่กำหนด

4. การสอบสัมภาษณ์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
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คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน (ม.6) มีจำนวนหน่วยกิตรวม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
1.3 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจำตัว หรือความพิการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน และ
การประกอบอาชีพ
1.4 มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
GAT
ค่า
น้ำหนัก
(%)
30

PAT2
เกณฑ์ ค่า
ขั้นต่ำ น้ำหนัก
(%) (%)
40
30

เกณฑ์
ขั้นต่ำ
(%)
20

วิชาสามัญ
ภาษาอังกฤษ
ค่า เกณฑ์
ค่า
เกณฑ์
น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ
(%) (%)
(%)
(%)
30
40
10
35
PAT5

2. เอกสารทีใ่ ช้ในการสมัคร
ให้ผู้สมัครส่ง เอกสารแสดงผลการเรียน (ใช้ฉบับสำเนา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม ทุกภาค
การศึกษา และระบุวันที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB ตั้งชื่อเรื่องและชื่อไฟล์ เลข
บัตรประชาชน 13 หลัก_ชื่อ_นามสกุล_สาขาวิชาที่สมัคร_TCAS 4 ส่งมาที่ E-mail : sci@g.swu.ac.th ภายในวันที่ 5 มิถุนายน
2564 ** หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร

3. เกณฑ์การคัดเลือก

3.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
3.2 คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด

4. การสอบสัมภาษณ์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
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คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร
กลุ่มที่ 1 โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (สายสามัญ) หรือโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ
1) สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ
2) ผู้สมัครต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายเน้นวิทยาศาสตร์ โดยมีจำนวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สำเร็จการศึกษาดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
4) ต้องไม่มีความพิการต่างๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนและการประกอบอาชีพ
5) ความมุ่งมั่น/สนใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร
6) มี ความสามารถด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมี โครงงานด้ านวิทยาศาสตร์ หรือประสบการณ์ การทดลองวิ ทยาศาสตร์ ได้
ดำเนินการในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ถ้ามี)
7) ให้แสดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ใน แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก)
ส่วนที่ 1 (1) ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
(2) ประวัติส่วนตัวประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล/ วัน เดือน ปีเกิด/ อายุ/ ที่อยู่/ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ/
ชื่อและที่อยู่โรงเรียน/ คะแนนเฉลี่ยสะสม/ รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว เช่น ชื่อ-นามสกุลบิดา มารดา/
ผู้ปกครอง/ อาชีพ/ รายได้ และอื่น ๆ
ส่วนที่ 2 หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาใบระเบียนการศึกษา ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 ถึง ม.6
ส่วนที่ 3 เกียรติประวัติ/ วุฒิบัตร/ ผลงาน แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ถ้ามี)
ส่วนที่ 4 สำเนาหลักฐานการเป็นผู้จัด/ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา หรือการทำความดีเพื่อส่วนรวม (ไม่เกิน 3 ผลงาน)
ส่วนที่ 5 เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เป็นภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 14” แสดงความมุ่งมั่น/ สนใจในสาขาวิชา
ที่สมัคร ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
(1) ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร
(2) เป้าหมายในชีวิต/ อาชีพ/ สิ่งที่อยากทำหลังเรียนจบ
(3) ธุรกิจ/ อาชีพของครอบครัว หรือผู้ปกครอง
(4) ประสบการณ์การทำงานพิเศษ/ การทำธุรกิจของตนเอง
**ให้ผู้สมัครส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชื่อไฟล์
“ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร” โดยส่งไฟล์ได้ที่ email : aiswu@g.swu.ac.th ตั้งชื่อเรื่อง “TCAS4-64_ชื่อ_นามสกุล_
รหัสสาขาที่สมัคร” ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 (ก่อนเวลา 23.00 น.) หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กำหนด คณะฯ จะไม่
รับพิจารณาเอกสาร

กลุ่มที่ 2 หลักสูตรอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมสิ่งทอทุกสาขา
1) สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
2) ผู้สมัครต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีจำนวนหน่วย
กิตนับถึงวันที่สำเร็จการศึกษาดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้น ปวช. 1 ถึง ปวช. 3 ไม่ต่ำกว่า 2.00
4) ต้องไม่มีความพิการต่างๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนและการประกอบอาชีพ
5) มีความมุ่งมั่น/สนใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร
6) มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมีโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ หรือประสบการณ์การทดลองวิทยาศาสตร์
ทีไ่ ด้ดำเนินการในระดับชั้นปวช. (ถ้ามี)
7) ให้แสดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ใน แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก)
ส่วนที่ 1 (1) ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
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(2) ประวัติส่วนตัวประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล/ วัน เดือน ปีเกิด/ อายุ/ ที่อยู่/ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ/
ชื่อและที่อยู่โรงเรียน/ คะแนนเฉลี่ยสะสม/ รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว เช่น ชื่อ-นามสกุลบิดา มารดา/
ผู้ปกครอง/ อาชีพ/ รายได้ และอื่น ๆ
ส่วนที่ 2 หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาใบระเบียนการศึกษา ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 ถึง ม.6
ส่วนที่ 3 เกียรติประวัติ/ วุฒิบัตร/ ผลงาน แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ถ้ามี)
ส่วนที่ 4 สำเนาหลักฐานการเป็นผู้จัด/ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา หรือการทำความดีเพื่อส่วนรวม (ไม่เกิน 3 ผลงาน)
ส่วนที่ 5 เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เป็นภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 14” แสดงความมุ่งมั่น/ สนใจในสาขาวิชาที่สมัคร
ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
(1) ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร
(2) เป้าหมายในชีวิต/ อาชีพ/ สิ่งที่อยากทำหลังเรียนจบ
(3) ธุรกิจ/ อาชีพของครอบครัว หรือผู้ปกครอง
(4) ประสบการณ์การทำงานพิเศษ/ การทำธุรกิจของตนเอง
**ให้ ผู้ ส มั ค รส่ ง แฟ้ ม ประวั ติ แ ละผลงาน (Portfolio) ในรู ป แบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่ เ กิ น 25 MB โดยตั้ ง ชื่ อ ไฟล์
“ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร” โดยส่งไฟล์ได้ที่ email : aiswu@g.swu.ac.th ตั้งชื่อเรื่อง “TCAS4-64_ชื่อ_นามสกุล_
รหัสสาขาที่สมัคร” ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 (ก่อนเวลา 23.00 น.) หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กำหนด คณะฯ จะไม่
รับพิจารณาเอกสาร

2. เอกสารทีใ่ ช้ในการสมัคร
แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ตามรูปแบบที่สาขาวิชากำหนด

3. เกณฑ์การคัดเลือก

3.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
3.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)

4. การสอบสัมภาษณ์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
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คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือ โรงเรียน
หลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
1.2 ผู้สมัครต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายเน้นวิทยาศาสตร์ โดยมีจำนวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สำเร็จการศึกษาดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
1.4 ต้องไม่มีความพิการต่างๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนและการประกอบอาชีพ
1.5 มีความมุ่งมั่น/สนใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร
1.6 มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมีโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ หรือประสบการณ์การทดลองวิทยาศาสตร์
ได้ดำเนินการในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ถ้ามี)

2. เอกสารทีใ่ ช้ในการสมัคร
ให้ผู้สมัครจัดทำแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) ให้แสดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 (1) ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
(2) ประวัติส่วนตัวประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล/ วัน เดือน ปีเกิด/ อายุ/ ที่อยู่/ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ/
ชื่อและที่อยู่โรงเรียน/ คะแนนเฉลี่ยสะสม/ รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว เช่น ชื่อ-นามสกุลบิดา มารดา/
ผู้ปกครอง/ อาชีพ/ รายได้ และอื่น ๆ
ส่วนที่ 2 หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาใบระเบียนการศึกษา ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 ถึง ม.6
ส่วนที่ 3 เกียรติประวัติ/ วุฒิบัตร/ ผลงาน แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ถ้ามี)
ส่วนที่ 4 สำเนาหลักฐานการเป็นผู้จัด/ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา หรือการทำความดีเพื่อส่วนรวม (ไม่เกิน 3 ผลงาน)
ส่วนที่ 5 เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เป็นภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 14” แสดงความมุ่งมั่น/ สนใจในสาขาวิชาที่สมัคร
ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
(1) ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร
(2) เป้าหมายในชีวิต/ อาชีพ/ สิ่งที่อยากทำหลังเรียนจบ
(3) ธุรกิจ/ อาชีพของครอบครัว หรือผู้ปกครอง
(4) ประสบการณ์การทำงานพิเศษ/ การทำธุรกิจของตนเอง
**ให้ ผู้ ส มั ค รส่ ง แฟ้ ม ประวั ติ แ ละผลงาน (Portfolio) ในรู ป แบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่ เ กิ น 25 MB โดยตั้ ง ชื่ อ ไฟล์
“ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร” โดยส่งไฟล์ได้ที่ email : aiswu@g.swu.ac.th ตั้งชื่อเรื่อง “TCAS4-64_ชื่อ_นามสกุล_
รหัสสาขาที่สมัคร” ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 (ก่อนเวลา 23.00 น.) หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กำหนด คณะฯ จะไม่
รับพิจารณาเอกสาร

3. เกณฑ์การคัดเลือก

3.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
3.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)

4. การสอบสัมภาษณ์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
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คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6)
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
2.2 สอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

3. การสอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เริ่มเวลา 08.30 น.
สอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1) นักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (2-3 คน)
2) ใช้เวลาสอบคนละ 30 นาทีขึ้นไป
3) นักเรียนสามารถเตรียมไฟล์ข้อมูล/สไลด์/รูปถ่ายผลงาน ฯลฯ ที่แสดงความถนัดด้านวรรณกรรมสำหรับเด็กที่อยากนำเสนอ
เพื่อฉายประกอบการสัมภาษณ์กับกรรมการได้
4) สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
Link ที่ใช้สัมภาษณ์
Meeting ID: 817 524 3389
Passcode: 676342
Topic: TCAS4 Interview ศศ.บ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก
Time: Jun 12, 2021 07:30 AM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/8175243389?pwd=djRlRzhkTU9XTUcvZ1ZLb2MreFJOUT09
หมายเหตุ: หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกาศฯ สามารถติดต่อสอบถาม
ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ เลขานุการหลักสูตร
อาจารย์อนุสรา ดีไหว้ โทร 086-571-2799 อีเมล: anusarade@g.swu.ac.th
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คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือ โรงเรียน
หลักสูตรตาม อัธยาศัย (กศน.)
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
1.3 มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
GAT
ค่าน้ำหนัก เกณฑ์ขั้นต่ำ
(%)
(%)
50
40

วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
ค่าน้ำหนัก เกณฑ์ขันต่ำ
(%)
(%)
50
40

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.3 สอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

3. การสอบสัมภาษณ์

เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
Link ที่ใช้สัมภาษณ์
https://zoom.us/j/93739746395?pwd=ODNhZEhFYm1LLzJsd0N0c2k5ZkY5UT09
Meeting ID: 937 3974 6395
Passcode: 547876
หมายเหตุ: หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกาศฯ สามารถติดต่อสอบถาม
ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ โทร 0-2649-5000 ต่อ 16511 หรือ อีเมล: infolccswu@gmail.com
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คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกเดี่ยว) วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา - ไฟฟ้า
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ
จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
มีความประพฤดี มีร่างการและจิตใจสมบูรณ์
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับความเป็นครู
มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
GAT

PAT 5

วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

ค่าน้ำหนัก เกณฑ์ขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก เกณฑ์ขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก เกณฑ์ขั้นต่ำ
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
45

2. เกณฑ์การคัดเลือก

40

45

40

10

-

2.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด

3. การสอบสัมภาษณ์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
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คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) วิชาเอกการศึกษาพิเศษ
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร
1.1
1.2
1.3
1.4

สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ
มีความประพฤดี มีร่างการและจิตใจสมบูรณ์
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับความเป็นครู
มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
GAT

PAT 5

วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

ค่าน้ำหนัก เกณฑ์ขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก เกณฑ์ขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก เกณฑ์ขั้นต่ำ
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
45

2. เกณฑ์การคัดเลือก

40

45

40

10

35

2.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด

3. การสอบสัมภาษณ์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
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คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือ โรงเรียน
หลักสูตรตารมอัธยาศัย (กศน.)
1.2 มีความประพฤดี มีร่างการและจิตใจสมบูรณ์
1.3 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับความเป็นครู
1.4 มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
GAT

PAT 5

วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

ค่าน้ำหนัก เกณฑ์ขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก เกณฑ์ขั้นต่ำ ค่าน้ำหนัก เกณฑ์ขั้นต่ำ
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
45

2. เกณฑ์การคัดเลือก

40

45

40

10

35

2.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด

3. การสอบสัมภาษณ์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
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คณะพลศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ ำนันทนาการ
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือ โรงเรียน
หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
1.3 มีผลงานที่เหมาะสมในการเข้าศึกษา เช่น ผลงานด้านนันทนาการ ด้านกีฬา หรือด้านจิตอาสา เป็นต้น โดยจัดทำเป็นแฟ้มสะสม
ผลงาน (Portfolio: ไม่กำหนดรูปแบบ) และให้บันทึกเป็นไฟล์แบบ PDF
1.4 มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีความพิการทางร่างกายหรือความพิการทางสายตา อันจะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและการประกอบอาชีพ
1.5 มีความประพฤติดี อยู่ในศีลธรรมและมีระเบียบวินัย

2. เอกสารทีใช้ในการสมัคร

2.1 เอกสารแสดงผลการเรียนฯ (ใช้ฉบับสำเนา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา
และระบุวันที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา
2.2 แฟ้มสะสมผลงานฯ (Portfolio)
ให้ผู้สมัครส่งไฟล์ข้อมูลเอกสารทั้งหมดทางอีเมล์ มาที่ peswu.edu@gmail.com, cc: samak@g.swu.ac.th
ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชื่อไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร” ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2564
(ก่อนเวลา 23.00 น.) หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กำหนด คณะฯ จะไม่รับพิจารณาเอกสาร

3. เกณฑ์การคัดเลือก

3.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
3.2 สอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

4. การสอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Cloud Meetings) เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าสอบสัมภาษณ์
2. ล็อกอิน (login) เข้าสู่ระบบในวันสอบสัมภาษณ์ (12 มิถุนายน 2564) ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
ตามลิ้งค์ https://zoom.us/j/3336665566 หรือ Meeting ID: 886 8724 9448 Passcode: 2962052 เพื่อรับการสัมภาษณ์
ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
กรณีมีข้อขัดข้องหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ ให้ติดต่อได้ที่ อ. ดร.ชินะโอภาส สะพานทอง โทร. 089-133-3780
หรือ ผศ.กนกวดี พึ่งโพธิ์ทอง โทร. 081-686-4156

หมายเหตุ: ผู้ประสานงานการสอบคัดเลือกฯ คณะพลศึกษา ติดต่อได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 22516 หรือนายพรสมัคร ภูมิเขต
โทร. 061-984-1627 และน.ส.อ้อมใจ ไฝทาคำ โทร. 090-969-2103
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คณะพลศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตร
ตามอัธยาศัย (กศน.) เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
1.3 มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือ มีความพิการทางร่างกาย ความพิการทางสายตา (ตาบอด) หรือ
ความพิการทางการได้ยิน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
1.4 มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพ เจตคติและคุณลักษณะทีเ่ หมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกำลังกาย

2. เอกสารทีใช้ในการสมัคร

2.1 เอกสารแสดงผลการเรียนฯ (ใช้ฉบับสำเนา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และ
ระบุวันที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา
2.2 แฟ้มสะสมผลงานฯ (Portfolio) (ถ้ามี: ให้บันทึกเป็นไฟล์แบบ PDF)
ให้ผู้สมัครส่งไฟล์ข้อมูลเอกสารทั้งหมดทางอีเมล์ มาที่ peswu.edu@gmail.com, cc: samak@g.swu.ac.th
ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชื่อไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร” ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 (ก่อน
เวลา 23.00 น.) หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กำหนด คณะฯ จะไม่รับพิจารณาเอกสาร

3. เกณฑ์การคัดเลือก

3.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
3.2 สอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

4. การสอบสัมภาษณ์

เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ ใช้โปรแกรม Zoom Meeting ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564
ก่อนวันสัมภาษณ์
1) ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์
โดยการสแกน QR CODE หรือผ่านทาง URL ตามที่ปรากฏด้านล่าง ภายในวันที่
11 มิถุนายน 2564 (1 วันก่อนการสัมภาษณ์)
2) ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะได้รับลิงค์สำหรับการเข้าสัมภาษณ์ทางอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้
3) ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ติดตั้งโปรแกรม Zoom Meeting สำหรับการสัมภาษณ์
QR CODE:
ในวันสอบสัมภาษณ์
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะชี้แจงรายละเอียดและข้อปฏิบัติในการสัมภาษณ์ในเวลา 08:30 น. และเริ่มสัมภาษณ์ในเวลา 08:45 น. โดย
จะเรียกผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ครั้งละ 1 คน ตามลำดับเลขที่นั่งสอบที่ได้ยืนยันสิทธิ์ไว้แล้ว
1) ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุกคนเข้าลิงค์ของโปรแกรม Zoom Meeting ที่ได้รับทางอีเมล์ก่อนเวลา 08:00 น. เพื่อฟังคำชี้แจง
จากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
2) ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ที่ยังไม่ได้รับการสัมภาษณ์ รอใน Waiting Room ของโปรแกรม Zoom Meeting และรอฟังการ
เรียกชื่อเข้าสัมภาษณ์ทาง Chat Box หากมีการเรียกแล้วไม่มีการตอบรับทาง Chat Box ภายใน 3 นาที จะถือว่าสละสิทธิ์
3) ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และให้เปิดกล้องในระหว่างการสัมภาษณ์
4) หากผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ มีข้อสงสัยหรือเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ ได้ ให้รีบประสานมายังผู้
ประสานงาน (อาจารย์ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์ ทางอีเมล์ : sirichet@g.swu.ac.th หรือ โทร. 080-235-1956 : สามารถ
แอดหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อทาง LINE Application ได้)
5) การตัดสินของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด
หมายเหตุ: ผู้ประสานงานการสอบคัดเลือกฯ คณะพลศึกษา ติดต่อได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 22516 หรือนายพรสมัคร ภูมิเขต
โทร. 061-984-1627 และน.ส.อ้อมใจ ไฝทาคำ โทร. 090-969-2103
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คณะพลศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือ โรงเรียน
หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
1.2 มีความประพฤติดี อยู่ในศีลธรรมและมีระเบียบวินัย
1.3 มีบุคลิกภาพ เจตคติและคุณลักษณะเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.4 มีผลการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
GAT
ค่าน้ำหนัก เกณฑ์ขั้นต่ำ
(%)
(%)
40
-

PAT 5
ค่าน้ำหนัก เกณฑ์ขันต่ำ
(%)
(%)
60
30

2. เอกสารทีใช้ในการสมัคร

เอกสารแสดงผลการเรียนฯ (ใช้ ฉบั บ สำเนา พร้อมลงนามรับ รองสำเนาถูกต้ อง) ที่ ระบุค ะแนนเฉลี่ยสะสมทุ กภาคการศึ กษา
และระบุวันที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา มาที่ peswu.edu@gmail.com, cc: samak@g.swu.ac.th ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์
ขนาดไม่ เกิ น 25 MB โดยตั้ ง ชื่ อ ไฟล์ “ชื่ อ _นามสกุ ล _รหั ส สาขาที่ ส มั ค ร” ภายในวั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2564 (ก่ อ นเวลา 23.00 น.)
หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กำหนด คณะฯ จะไม่รับพิจารณาเอกสาร

3. เกณฑ์การคัดเลือก

3.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
3.2 สอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

4. การสอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Cloud Meetings) เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าสอบสัมภาษณ์
2. ล็อกอิน (login) เข้าสู่ระบบในวันสอบสัมภาษณ์ (12 มิถุนายน 2564) ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
ตามลิงค์ https://us02web.zoom.us/j/8202074746 หรือ Meeting ID: 820 207 4746เพื่อรับการสัมภาษณ์ตั้งแต่ เวลา
08.30 น. เป็นต้นไป
กรณีมีข้อขัดข้องหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ ให้ติดต่อได้ที่ อ.ดร.พันธสิริ คำทูล โทร. 084-100-3558

หมายเหตุ: ผู้ประสานงานการสอบคัดเลือกฯ คณะพลศึกษา ติดต่อได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 22516 หรือนายพรสมัคร ภูมิเขต
โทร. 061-984-1627 และน.ส.อ้อมใจ ไฝทาคำ โทร. 090-969-2103
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คณะพลศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือเทียบเท่า
1.2 มีความสามารถทางกีฬาในระดับชาติ นานาชาติ และอื่นๆ โดยจัดทำเป็นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio: ไม่กำหนดรูปแบบ) และ
ให้บันทึกเป็นไฟล์แบบ PDF
1.3 เป็นบุคคลที่ทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ

2. เอกสารทีใช้ในการสมัคร

2.1 เอกสารแสดงผลการเรียนฯ (ใช้ฉบับสำเนา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา
และระบุวันที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา
2.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ให้ผู้สมัครส่งไฟล์ข้อมูลเอกสารทั้งหมดมาทางอีเมล์ มาที่ peswu.edu@gmail.com, cc: samak@g.swu.ac.th
ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชื่อไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร” ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2564
(ก่อนเวลา 23.00 น.) หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กำหนด คณะฯ จะไม่รับพิจารณาเอกสาร

3. เกณฑ์การคัดเลือก

3.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
3.2 สอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

4. การสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Cloud Meetings) เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าสอบสัมภาษณ์
2. ล็อกอิน (login) เข้าสู่ระบบในวันสอบสัมภาษณ์ (12 มิถุนายน 2564) ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
ตามลิงค์ https://us02web.zoom.us/j/7988773404 หรือ Meeting ID: 798 877 3404 เพื่อรับการสัมภาษณ์ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.
เป็นต้นไป
กรณีมีข้อขัดข้องหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ ให้ติดต่อได้ที่ ผศ. ดร.สาธิน ประจันบาน โทร. 0813304241

หมายเหตุ: ผู้ประสานงานการสอบคัดเลือกฯ คณะพลศึกษา ติดต่อได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 22516 หรือนายพรสมัคร ภูมิเขต
โทร. 061-984-1627 และน.ส.อ้อมใจ ไฝทาคำ โทร. 090-969-2103
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คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือ โรงเรียน
หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
1.3 ต้องไม่เป็นผู้ที่เป็นตาบอดสีที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการยื่นสมัคร)
1.4 มีผลการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
GAT
ค่า
เกณฑ์
น้ำหนัก ขั้นต่ำ
(%)
(%)
40
-

PAT 1
ค่า
เกณฑ์
น้ำหนัก ขั้นต่ำ
(%)
(%)
20
-

PAT 2
ค่า
เกณฑ์
น้ำหนัก ขั้นต่ำ
(%)
(%)
40
-

2. เอกสารทีใช้ในการสมัคร

2.1 เอกสารแสดงผลการเรียนฯ (ใช้ฉบับสำเนา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และ
ระบุวันที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา
2.2 ผลการทดสอบตาบอดสีตรวจโดยจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน
ส่งเอกสารทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ที่Email : aimon@g.swu.ac.th

3. เกณฑ์การคัดเลือก

3.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
3.2 คะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
3.3 สอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด

4. การสอบสัมภาษณ์

เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
สอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
Topic: สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
Time: Jun 12, 2021 08:00 AM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://g-swu-ac-th.zoom.us/j/5840796372?pwd=NzI1aUZObFZrWmliaTdRaFJxbTdLUT09
Meeting ID: 584 079 6372
Passcode: 168480
ผู้ประสานงาน: นางสาวเอมอร น้อยประดิษฐ์ โทร. 0813530248 หรือ อีเมล: Aimon@g.swu.ac.th
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คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือ โรงเรียน
หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.35
1.3 ต้องไม่เป็นผู้ที่เป็นตาบอดสีที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการยื่นสมัคร)
1.4 มีผลการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
GAT
ค่า
เกณฑ์
น้ำหนัก ขั้นต่ำ
(%)
(%)
60
-

PAT 1
ค่า
เกณฑ์
น้ำหนัก ขั้นต่ำ
(%)
(%)
10
-

PAT 2
ค่า
เกณฑ์
น้ำหนัก ขั้นต่ำ
(%)
(%)
30
-

2. เอกสารทีใช้ในการสมัคร

2.1 เอกสารแสดงผลการเรียนฯ (ใช้ฉบับสำเนา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และ
ระบุวันที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา
2.2 ผลการทดสอบตาบอดสีตรวจโดยจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน
ส่งเอกสารทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ที่Email : aimon@g.swu.ac.th

3. เกณฑ์การคัดเลือก

3.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
3.2 คะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
3.3 สอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด

4. การสอบสัมภาษณ์

เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting
Topic: สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
โครงการพิเศษ
Time: Jun 12, 2021 08:00 AM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://g-swu-ac-th.zoom.us/j/5840796372?pwd=NzI1aUZObFZrWmliaTdRaFJxbTdLUT09
Meeting ID: 584 079 6372
Passcode: 168480
ผู้ประสานงาน: นางสาวเอมอร น้อยประดิษฐ์ โทร. 0813530248 หรือ อีเมล: Aimon@g.swu.ac.th
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คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6)
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
1.3 มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
GAT
ค่า
เกณฑ์
น้ำหนัก ขั้นต่ำ
(%)
(%)
60
30

วิชาสามัญ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ค่า
เกณฑ์
ค่า
เกณฑ์
น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ
(%)
(%)
(%)
(%)
10
5
20
10

ภาษาอังกฤษ
ค่า
เกณฑ์
น้ำหนัก ขั้นต่ำ
(%)
(%)
10
5

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.3 สอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด

3. การสอบสัมภาษณ์

เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting
Topic: สอบสัมภาษณ์ TCAS4 ประวัติศาสตร์ โครงการพิเศษ
Time: Jun 12, 2021 09:00 Bangkok
Join Zoom Meeting
https://g-swu-ac-th.zoom.us/j/97077685673
Meeting ID: 970 7768 5673
ผู้ประสานงาน: อ.ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร โทร. 086-989-0678 หรือ อีเมล: jirapornt@g.swu.ac.th
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คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง (โครงการพิเศษ)
วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา(โครงการพิเศษ)
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6)
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.30
1.3 มีผลการสอบ GAT ประจำปีการศึกษา 2564 และ ONET ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
GAT
ค่า
เกณฑ์
น้ำหนัก ขั้นต่ำ
(%)
(%)
50
-

ONET
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ค่า
เกณฑ์
ค่า
เกณฑ์
น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ
(%)
(%)
(%)
(%)
20
15
-

ภาษาอังกฤษ
ค่า
เกณฑ์
น้ำหนัก ขั้นต่ำ
(%)
(%)
15
-

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT ประจำปีการศึกษา 2564 คะแนนสอบ ONET ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.3 สอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด

3. การสอบสัมภาษณ์

เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting
Time: Jun 12, 2021 09:00 Bangkok
1) วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง (โครงการพิเศษ)
Topic: สอบสัมภาษณ์ TCAS4 การพัฒนาชุมชนเมือง โครงการพิเศษ
Join Zoom Meeting: https://g-swu-ac-th.zoom.us/j/93279779263 Meeting ID: 932 7977 9263
2) วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (โครงการพิเศษ)
Topic: สอบสัมภาษณ์ TCAS4 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา โครงการพิเศษ
Join Zoom Meeting: https://g-swu-ac-th.zoom.us/j/94350382551 Meeting ID: 943 5038 2551
ผู้ประสานงาน: ผศ.ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย โทร. 086-376-9716 หรือ อีเมล: tannikarn@hotmail.com
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คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตร
อาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
1.3 มีความสนใจและมีใจรักในงานอาชีพ
1.4 มีบุคลิกภาพทัศนคติคุณลักษณะที่เหมาะสมและมีใจรักที่จะปฏิบัติงานในวิชาชีพ

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
2.2 สอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

3. การสอบสัมภาษณ์

เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting
Topic: สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 นิติศาสตร์ โครงการพิเศษ
Time: Jun 12, 2021 09:00 AM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://g-swu-ac-th.zoom.us/j/95888040036
Meeting ID: 958 8804 0036
ผู้ประสานงาน: อาจารย์ ดร.รัฐสภา จุรีมาศ โทร. 089-027-8787 หรือ อีเมล: rattasapa@g.swu.ac.th
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คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.3 มีผลการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564 และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ
และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด ดังนี้
วิชาสามัญ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ค่า เกณฑ์ ค่า
เกณฑ์
ค่า
เกณฑ์
ค่า
เกณฑ์
ค่า
เกณฑ์
น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ
(%) (%) (%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
10
25
50
15
35
15
GAT

PAT 5

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT/PAT /วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
2.3 สอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด

3. การสอบสัมภาษณ์

เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting
Topic: สัมภาษณ์TCAS รอบที 4 กศ.บ. สังคมศึกษา
Time: Jun 12, 2021 08:30 AM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://g-swu-ac-th.zoom.us/j/97639707446
Meeting ID: 976 3970 7446
ผู้ประสานงาน: อาจารย์ดร. อชิระ อุตมาน โทร. 063-265-1444 หรือ อีเมล: eak_soc@hotmail.com
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คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือ โรงเรียน
หลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
1.3 เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นด้านศิลปกรรมในสาขาต่างๆ ที่มีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัครตั้งแต่ระดับสถานศึกษา
ขึ้นไป หรือได้รับรางวัล/ผ่านการประกวดแข่งขันในระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ อันเป็นที่ยอมรับในศิลปกรรม
สาขาต่างๆ ดังนี้
1) เป็นผู้มีความสามารถทางทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย ได้แก่ โขน ละคร รำ ระบำ หรือการแสดงนาฏศิลป์ไทยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับสถานศึกษา หรือที่ได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่
เกี่ยวข้อง หรือ
3) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ หรือ
4) เป็นผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับ
นานาชาติ
5) มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านนาฏศิลป์
6) มีไฟล์บันทึกการเคลื่อนไหวลักษณะเต็มตัวของผู้สมัครในการรำเพลงแม่บทเล็ก ผู้สมัครต้องรำคนเดียวเท่านั้น

2. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

ให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้
2.1 จัดทำแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ขนาด A4 โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน
(Portfolio) ได้อย่างอิสระ ผลงานที่นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องอยู่ในระหว่างปี พ.ศ.2559-2564 เอกสารที่แสดง
ภายใน Portfolio ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา รางวัลที่ได้รับ กิจกรรม/ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และ
ตัวอย่างผลงานที่มีความสอดคล้องกับ สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร
2.2 จัดทำ Video Clip และอัพโหลด Video Clip ที่ YouTube และส่ง Link ไปที่อีเมลมาพร้อมกับแฟ้มประวัติและผลงาน
รายละเอียด Video Clip บันทึกภาพเคลื่อนไหวเฉพาะกิจที่ใช้สำหรับการสมัครสอบเท่านั้น ไม่เป็นคลิป VDO ที่เป็นส่วนหนึ่งของ
การแสดงเพื่อการประกวด การรับรางวัล หรือการแสดงอื่นๆ บันทึกการเคลื่อนไหวลักษณะเต็มตัวของผู้สมัครในการรำเพลงแม่บท
เล็ก ผู้สมัครต้องรำคนเดียวเท่านั้น
ส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) และ Link Video Clip มาทางอีเมล fofa@g.swu.ac.th โดยให้ผู้สมัคร ระบุชื่อวิชาเอก_
ชื่อ นามสกุล ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 หากส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร

3. เกณฑ์การคัดเลือก

3.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
3.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) และ Video Clip
3.3 การสอบสัมภาษณ์/การสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

4. การสอบสัมภาษณ์

เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบสัมภาษณ์พร้อมสอบปฏิบัติ รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 รายงานตัวก่อนเข้าสอบ เวลา
08.00 – 09.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting เริ่มเวลา 09.00 น.
ID: 835 6121 0693 Passcode: 815642
ในการสอบทักษะปฏิบัติ (ผู้เข้าสอบเตรียมเครื่องแต่งกายและพื้นที่สำหรับการนำเสนอการแสดง)
ช่องทางติดต่อสอบถามสำหรับผู้สมัครสอบเท่านั้น
QR Code (Group Line)
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คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือ โรงเรียน
หลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
1.3 เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นด้านศิลปกรรมในสาขาต่างๆ ที่มีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัครตั้งแต่ระดับสถานศึกษา
ขึ้นไป หรือได้รับรางวัล/ผ่านการประกวดแข่งขันในระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ อันเป็นที่ยอมรับในศิลปกรรม
สาขาต่างๆ ดังนี้
1) เป็นผู้มีประสบการณ์และทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะในเกณฑ์ดี
2) เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะในส่วนของการออกแบบเครื่องประดับ
3) มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านการออกแบบเครื่องประดับ และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ
จำนวน 10 ผลงาน

2. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

จัดทำแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ขนาด A4 โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน
(Portfolio) ได้อย่างอิสระ ผลงานที่นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องอยู่ในระหว่างปี พ.ศ.2559-2564 เอกสารที่แสดงภายใน
Portfolio ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา รางวัลที่ได้รับ กิจกรรม/ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างผลงานที่มี
ความสอดคล้องกับ สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร
ส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) มาทางอีเมล fofa@g.swu.ac.th โดยให้ผู้สมัคร ระบุชื่อวิชาเอก_ชื่อ นามสกุล
ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 หากส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร

3. เกณฑ์การคัดเลือก

3.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
3.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
3.3 การสอบสัมภาษณ์/การสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

4. การสอบสัมภาษณ์

เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 รายงานตัวก่อนเข้าสอบ เวลา 08.00 – 09.00 น.
สอบปฏิบัติพร้อมสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เริ่มเวลา 09.00 น.
ID: 767 297 3342
Passcode: 444000
ช่องทางติดต่อสอบถามสำหรับผู้สมัครสอบเท่านั้น
QR Code (Group Line)
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คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 ภาษา)
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตร
อาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
1.3 เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นด้านศิลปกรรมในสาขาต่างๆ ที่มีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัครตั้งแต่ระดับสถานศึกษา
ขึ้นไป หรือได้รับรางวัล/ผ่านการประกวดแข่งขันในระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ
อันเป็นที่ยอมรับในศิลปกรรมสาขาต่างๆ ดังนี้
1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม
2) เป็นผู้ที่มีผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ หรือ
3) เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัล/ใบประกาศเกียรติคุณการรับรองทางด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับเขต
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติ หรือ
4) เป็นผู้ที่มีสุนทรียศาสตร์และใจรักทางด้านศิลปวัฒนธรรม
5) มีจดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose) ที่แสดงให้เห็นถึงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมทัง้ ความมุ่งหมายในอนาคตว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วจะนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้เรียนจากสาขาวิชานี้
ไปใช้ทำอะไร อย่างไร ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
6) มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม หรือแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์/ความสามารถพิเศษที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4

2. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร
ให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้
1) ให้ผู้สมัครจัดทำและส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ขนาด A4 โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้ม
ประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ ผลงานที่นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องอยู่ในระหว่างปี พ.ศ.25592564 เอกสารที่แสดงภายใน Portfolio ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา รางวัลที่ได้รับ กิจกรรม/
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างผลงานที่มีความสอดคล้องกับ สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร
2) จัดทำจดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose) ที่แสดงให้เห็นถึงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษา
ส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) และจดหมายแนะนำตัว มาทางอีเมล fofa@g.swu.ac.th โดยให้ผู้สมัคร ระบุชื่อวิชาเอก_
ชื่อ นามสกุล ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร

3. เกณฑ์การคัดเลือก

3.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
3.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) และจดหมายแนะนำตัว
3.3 การสอบสัมภาษณ์/การสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

4. การสอบสัมภาษณ์
เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564
รายงานตัวก่อนเข้าสอบ เวลา 08.00 – 09.00 น.
สอบปฏิบัติพร้อมสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เริ่มเวลา 09.00 น.
ID: 328 242 1371 Passcode: 310421
QR Code (Group Line)
ช่องทางติดต่อสอบถามสำหรับผู้สมัครสอบเท่านั้น

- 36 -

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสมั พันธ์และมัลติมีเดีย
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือโรงเรียนหลักสูตร
อาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) โดยจำแนกรายละเอียด ดังนี้
กลุม่ ที่ 1 สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือโรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ
โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
กลุม่ ที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ วุฒิการศึกษาที่สามารถเข้าเรียนได้ ให้เป็นไป
ตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
1.2 มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/วิชาเอก

2. เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์

2.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบไฟล์ .pdf ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 100 MB ตามรูปแบบที่กำหนด
2.2 Video Clip แนะนำตัวเอง
ให้ผู้สมัครอัพโหลด แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) และ Video Clip แนะนำตัวเอง ทีเ่ ว็บไซต์ของวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม ที่ http://cosci.swu.ac.th ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ก่อนเวลา 24.00 น. หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่
กำหนดจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร รายละเอียด ดังนี้
1) แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบไฟล์ .pdf ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 100 MB ตามรูปแบบที่กำหนด
1.1 รูปแบบของแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
หน้าปกของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ให้ระบุ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร
1.2 เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัว ครอบครัว ประวัติการศึกษา ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล / วัน เดือน ปีเกิด / อายุ / ที่อยู่ /
อีเมล /หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ / ช่องทางออนไลน์ที่สามารถติดต่อผู้สมัครได้สะดวก/ชื่อและที่อยู่ของ
โรงเรียนที่ศึกษา / คะแนนเฉลี่ยสะสม และข้อมูลอื่นๆ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการสมัคร
ส่วนที่ 2 หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ. 1:4) หรือสำเนาใบประกาศนียบัตรอื่น
ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้า
สำเร็จการศึกษาแล้วต้องระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) ซึ่งแสดงผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
ส่วนที่ 3 ผลงานหรือรูปถ่ายแสดงกิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชา/วิชาเอก ให้ใส่ภาพผลงานที่ผ่านการคัดเลือกแล้วว่าเป็น
ผลงานที่มีคุณภาพ แสดงออกถึงความรู้ ทักษะในสาขาวิชา/วิชาเอกที่สมัครโดยมีจำนวนที่เหมาะสม และผลงาน
ที่นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร
ส่วนที่ 4 ประกาศนียบัตรหรือรางวัลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา / วิชาเอก ที่สมัคร หรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ รวมทั้ง
ภาพถ่ายหรือข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อสาธารณประโยชน์
ส่วนที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสารที่ http://cosci.swu.ac.th และกรอกข้อมูลเพื่อรับรองความถูกต้องของหลักฐานที่ใช้ใน
การสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ
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2) Video Clip แนะนำตัวเอง
ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ไม่จำกัดเทคนิคและรูปแบบในการนำเสนอ) ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
1) การแนะนำตัวเอง ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องการศึกษา ครอบครัว และอื่นๆ
2) เหตุผลที่เลือกเรียนในสาขาวิชา/วิชาเอกที่สมัคร
3) คุณสมบัติที่โดดเด่นของผู้สมัคร
4) ท่านคิดว่าการเรียนในสาขาวิชา/วิชาเอกที่สมัครแล้ว สามารถนำไปพัฒนาสังคมได้อย่างไร
หมายเหตุ:
1. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/วิชาเอก วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โทร. 02-649-5000 ต่อ 11268, 11269, 11270 หรือ 090-942-9698
2. ติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาการอัพโหลดเอกสารได้ผ่านทาง https://www.facebook.com/cosciswunews
และทาง E-mail : prcosciswu@gmail.com
ขั้นตอนการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ Video Clip (เพื่อใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์วิชาการ)
1. อัพโหลด Video Clip ผ่านทางเว็บไซต์ YouTube โดยตั้งชื่อ Clip “เลขที่นั่งสอบ_ชื่อ_นามสกุล” รายละเอียดของ Clip ให้
กรอกข้อมูลวิชาเอก โดยอัพโหลดในรูปแบบ Unlisted (ไม่เป็นสาธารณะ)
2. เข้าไปที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม http://cosci.swu.ac.th และกดเข้าไปที่แบนเนอร์ “อัพโหลดเอกสาร
TCAS64 รอบที่ 4”
3. ดำเนินการกรอกข้อมูล และอัพโหลดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบไฟล์ .pdf ขนาดไม่เกิน 100 MB และคัดลอก
URL YouTube จากข้อ 1. มาวางในหน้ากรอกข้อมูลตามรายละเอียดที่กำหนด ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ก่อนเวลา 24.00 น.
* เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นจะได้รับ e-mail ตอบกลับจากระบบ หากอัพโหลดข้อมูลเกินระยะเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่
รับพิจารณา

3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

1) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ Video Clip ตามรูปแบบที่กำหนด
2) การสัมภาษณ์วิชาการ ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด
3) การสัมภาษณ์วิชาการ ประกอบไปด้วย
- ผู้สมัครนำเสนอ Portfolio
- การสัมภาษณ์เชิงวิชาการเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- การสัมภาษณ์เชิงวิชาการโดยการแสดงทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

4 การสอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564
สอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
Meeting ID: 813 4366 2329
Passcode: 168426
รายงานตัว
เวลา 08.00 - 08.30 น.
สอบสัมภาษณ์วิชาการ
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
รายละเอียดการสัมภาษณ์วิชาการ
1) ผู้เข้าสอบเข้า Application Zoom ตั้งชื่อเป็นเลขที่นั่งสอบ_ชื่อ-นามสกุล พร้อมกับเตรียมบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดง
และยืนยันตัวตนในการสอบสัมภาษณ์วิชาการ
2) ให้ผเู้ ข้าสอบทีย่ ังไม่ได้รับการสัมภาษณ์วิชาการ รออยู่ในห้อง Waiting Room ของ Application Zoom ฟังคำชี้แจงจากกรรมการ
และรอฟังการเรียกชื่อเข้าสัมภาษณ์วิชาการ ทั้งนี้ขอให้เตรียมความพร้อมของระบบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์
วิชาการให้เรียบร้อย
3) ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน/นักศึกษา และให้เปิดกล้องในระหว่างการสัมภาษณ์วิชาการ
4) เข้ารับการสัมภาษณ์วิชาการตามลำดับที่กรรมการกำหนด
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วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคมและภูมวิ ัฒนธรรม
- วิชาเอกจัดการภูมิสังคม / - วิชาเอกการจัดการภูมิวัฒนธรรม
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือโรงเรียน
หลักสูตรอาชีวศึกษา หรือโรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) (สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี)
1.2 มีบุคลิกภาพ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเรียนสาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม และสาขาวิชาการจัดการภูมวิ ัฒนธรรม
1.3 มีผลการสอบ วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
วิชาสามัญ
ภาษาไทย
ค่าน้ำหนัก เกณฑ์ขั้นต่ำ
(%)
(%)
40
-

สังคมศึกษาฯ
ค่าน้ำหนัก เกณฑ์ขั้นต่ำ
(%)
(%)
40
-

ภาษาอังกฤษ
ค่าน้ำหนัก เกณฑ์ขั้นต่ำ
(%)
(%)
20
-

2. เกณฑ์การคัดเลือก

2.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
2.2 คะแนนสอบ วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด

3. การสอบสัมภาษณ์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ: หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกาศฯ สามารถติดต่อสอบถาม
ในวันและเวลาราชการ ได้ที่
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว องครักษ์ : วิชาเอกการจัดการภูมิสังคม โทร 02-649-5000 ต่อ 15918, 15919
หรือ 085-171-5104 (คุณวันเพ็ญ ก้านอินทร์)
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จ. ตาก : วิชาเอกการจัดการภูมิวัฒนธรรม โทร. 05-550-8975 หรือ
087-103-0325 (คุณศิริวรรณ มูลใจ)
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คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) โดยผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
1.3 มีผลการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
GAT

PAT 1

PAT 2

ค่า
เกณฑ์
ค่า
เกณฑ์
ค่า
เกณฑ์
น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
20
20
60
มีคะแนนรวม ไม่น้อยกว่า 7,000 คะแนน

1. เกณฑ์การคัดเลือก

1.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
1.2 คะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด
1.3 สอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

2. การสอบสัมภาษณ์

เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ วันที่ 12 มิถุนายน 2564
สอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
รายงานตัว
เวลา 08.00 - 08.30 น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้ากลุ่ม Line เพื่อรายงานตัวและรอเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
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วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (หลักสูตร 2 ภาษา)
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตร
อาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
1.3 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังกียจ โรคประจำตัว หรือความพิการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน
และการประกอบอาชีพ

2. เอกสารทีใ่ ช้ในการสมัคร
ให้ผู้สมัครจัดทำและส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) รูปแบบ Digital ไม่จำกัดจำนวนหน้า ที่แสดงตัวตน ความรู้
ความสามารถ ทักษะแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง การเข้าร่วมกิจกรรม/ประสบการณ์ ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความสอดคล้องกับ
หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร ผลงานที่นำเสนอให้คณะกรรมการ พิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร โดยสามารถ
ออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและ ผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ
ผู้สมัคร จะต้องนำเสนอผลงานการออกแบบ อย่างน้อย 1 Collection ที่มีจำนวนเสื้อผ้า ไม่ต่ำกว่า 5 ชุด ภายใต้หัวข้อ BCG และ/
หรือ ภูมิปญ
ั ญาไทยด้วย
การส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้ผู้สมัครส่งในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชื่อไฟล์ “เลขบัตรประชาชน
(13 หลัก) _ชื่อ_นามสกุล ส่งมาที่อีเมล์ : caadmin@g.swu.ac.th โดยผู้สมัครจะต้องแจ้งอีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้มา
ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 หากส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร

3. เกณฑ์การคัดเลือก
3.1 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ zoom ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด
3.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ที่แสดงความสามารถทางด้านแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง
3.3 ผู้สมัครสาขาวิชาแฟชั่น สิง่ ทอ และเครื่องตกแต่ง (หลักสูตร 2 ภาษา) จะต้องนำเสนอผลงานการออกแบบ อย่างน้อย 1 Collection
ที่มีจำนวนเสื้อผ้า ไม่ต่ำกว่า 5 ชุด ภายใต้หัวข้อ BCG และ/หรือ ภูมิปัญญาไทย ในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ด้วย

4. การสอบสัมภาษณ์

เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting
ก่อนสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะติดต่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
รายงานตัว
เวลา 08.00 – 08.30 น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา09.00 น. เป็นต้นไป
การปฏิบัติตนในการสอบ
1) ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผ่าน
https://www.facebook.com/CCISWU
2) ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องนำเอกสารหลักฐานจริง มาแสดงต่อคณะกรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ:
1) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนิสิตของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง (ถ้ามี)
2) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ผู้ประสานงาน นางสาวหทัยพันธน์ ชูชื่น โทร. 080-591-9967
นางสาวปิยมาภรณ์ ภูหนองโอง โทร. 089-612-2020 นายสิริวัชร ตรีสุวรรณ์ โทร. 086-813-2259
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คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) (โครงการพิเศษ)
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือโรงเรียนหลักสูตร
อาชีวศึกษาหรือโรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
1.3 มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
GAT
ค่าน้ำหนัก
(%)
60

2. เกณฑ์การคัดเลือก

เกณฑ์ขั้นต่ำ
(%)
-

PAT 7
เลือกสอบ PAT7.1 หรือ PAT7.2 หรือ
PAT7.3 หรือ PAT7.4 หรือ PAT7.7
ค่าน้ำหนัก
เกณฑ์ขั้นต่ำ
(%)
(%)
10
-

วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
ค่าน้ำหนัก
(%)
30

เกณฑ์ขั้นต่ำ
(%)
-

2.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด

3. การสอบสัมภาษณ์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
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วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือ โรงเรียน
หลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
1.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL IELTS TOEIC หรือ SWU SET (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษและให้แนบมาด้วย โดยไม่
กำหนดคะแนนขั้นต่ำ)
1.4 เฉพาะผู้สมัคร สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จะต้องจัดทำเรียงความในหัวข้อ “Why do
you apply for Bachelor of Arts in Language and Intercultural Communication at Srinakharinwirot University? And why
should you be accepted into the program?” พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 หรือ 500-600 คำโดยใช้
ตั วอั กษร Times New Roman ขนาด 12 ส่ ง เป็ น PDF ไฟล์ ส่ ง เป็ น PDF ไฟล์ โดยใช้ ชื่ อ เป็ น ภาษาอั ง กฤษ_รหั ส สาขาวิ ช า
ตัวอย่าง: AMANDA_70007xxxx.PDF

2. เอกสารทีใช้ในการสมัคร

2.1 เอกสารแสดงผลการเรียนฯ (ใช้ฉบับสำเนา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา
และระบุวันที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา
2.2 เอกสารผลการสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL IELTS TOEIC หรือ SWU SET (ถ้ามี)
2.3 เอกสารเรียงความที่สาขาวิชากำหนด (เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม) ส่งเป็น PDF ไฟล์ ส่งเป็น
PDF ไฟล์ โดยใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ_รหัสสาขาวิชา ตัวอย่าง: AMANDA_70007xxxx.PDF
ให้ผู้สมัครส่งเอกสารทั้งหมด ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับ
พิจารณาใบสมัคร ที่อีเมลต่อไปนี้
- สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) อีเมล: lictcas64@gmail.com
- สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) อีเมล: htmtcas.swuic@gmail.com

3. เกณฑ์การคัดเลือก

3.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
3.2 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

4. การสอบสัมภาษณ์

เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เริ่มเวลา 08.30 น. รูปแบบออนไลน์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ของแต่ละสาขาวิชาต้องดำเนินการก่อนการสัมภาษณ์ ดังนี้
1) ผู้สมัครทุกคนต้องเข้าร่วมกลุ่มไลน์ (LINE Group) เพื่อรับทราบข้อมูลการสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2564
2) ผู้ที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ตามลำดับและเวลาที่วิทยาลัยจัดให้ ถือว่าไม่ผ่านการสัมภาษณ์
3) วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกลุ่มไลน์ สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เท่านั้น

ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
LICรหัสสาขาวิชา 70007

การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
SHTM รหัสสาขาวิชา 70008

หมายเหตุ:
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ ภาคเรียนละ 60,000 บาท
- สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ ภาคเรียนละ 50,000 บาท
โดยไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษานอกสถานที่
2. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกาศฯ สามารถติดต่อสอบถาม
ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติฯ โทร. 02-260-2067 หรือ 02-259-4754 ถึง 55
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คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ/ วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิส์ มัคร

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นผู้เรียนที่ผ่านการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า
22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 11 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 7
หน่วยกิต
1.2 มีคะแนนรวม ONET ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
1.3 ไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ
1.4 มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
GAT
ค่า
น้ำหนัก
(%)
10
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ค่า เกณฑ์ ค่า
เกณฑ์ ค่า เกณฑ์
น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ
(%)
(%) (%)
(%)
(%)
(%)
2.5
30
2.5
30
10
40

2. เกณฑ์การคัดเลือก

PAT 2
เกณฑ์
ค่า
เกณฑ์
ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ
(%)
(%)
(%)
40
วิชาสามัญ
คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
ค่า เกณฑ์ ค่า เกณฑ์
ค่า เกณฑ์ ค่า เกณฑ์
น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ น้ำหนัก ขั้นต่ำ
(%)
(%)
(%)
(%)
(%) (%)
(%)
(%)
5
40
5
40
15
40
10
40

2.1 มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่กำหนด

3. การสอบสัมภาษณ์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งเอกสารในรูปแบบ PDF ไฟล์รวม 1 ไฟล์ โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น ชื่อ-นามสกุล และวงเล็บ
วิชาเอก (บริบาลฯ หรือ เภสัชกรรมอุตสาหการ) หลังชื่อ-นามสกุล ส่งภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2564 มีเอกสารดังนี้
1. สำเนาใบเเสดงผลการศึกษา ปพ.1 (6 ภาคเรียน)
2. ผลตรวจร่างกาย ผลการทดสอบตาบอดสี และผลการอ่านฟิล์มเอ๊กซเรย์ทรวงอก
(จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน เท่านั้น) อายุไม่เกิน 6 เดือน
* สำหรับข้อ 2. หากไม่สะดวกสามารถยื่นผลดังกล่าวภายหลังในวันเปิดเรียนได้
โดยส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ Email pramchit@g.swu.ac.th หรือติดต่อสอบถาม โทร. 089 0870928

