
 

                                                                                                   

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 

TCAS รอบที่ 1 
------------------------------------- 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 
1. โครงการที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5 - 20 มกราคม 2564 ดังนี้ 

1.1 โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน (หน้า 6 – 61) 
1.2 โครงการผู้พิการ (หน้า 62 – 65) 
1.3 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม (หน้า 66 – 69) 
1.4 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม (หน้า 70 – 75) 
1.5 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (หน้า 76 – 77) 
1.6 โครงการนักกีฬา (หน้า 78 – 81) 
1.7 โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา (หน้า 82 – 90) 
1.8 โครงการหลักสูตรนานาชาติ (หน้า 91 – 103) 

2. จ านวนที่จะรับ  ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ของแต่ละโครงการ 
3. สถานที่เรียน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง คือ 

3.1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตั้งอยู่ที่  ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)  แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

3.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตั้งอยู่ที่  อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 
มหาวิทยาลัยจัดหอพักให้  นิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดูรายละเอียดที่ 
http://dorm.swu.ac.th/ 

คณะ/วิทยาลัย มีสถานที่เรียน  ดังนี้ 
1) คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  คณะกายภาพบ าบัด  และคณะพลศึกษา 

ทุกชั้นปี เรียนที ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จังหวัดนครนายก 
2) คณะมนุษยศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 1 เรียนที ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จังหวัดนครนายก 
ชั้นปีที่ 2  เป็นต้นไป เรียนที ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร 
ยกเว้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)  
และสาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
ทุกชั้นปี เรียนที ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร 

3) คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 
ชั้นปีที่ 1 เรียนที ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จังหวัดนครนายก 
ชั้นปีที่ 2  เป็นต้นไป เรียนที ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร 
โครงการพิเศษ ทุกชั้นปี เรียนที ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร 











- 6 - TCAS รอบที่ 1  ปกีารศึกษา 2564 
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน 

 

การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 

1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน 
------------------------------------- 

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้กระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรม อุทิศตนเพ่ือส่วนรวม เช่น 
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ จนเป็นที่ประจักษ์  
รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 5 - 20 มกราคม 2564 แบ่งการรับเป็น 2 ประเภท รายละเอียดดังนี้ 

 โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน (รหัสกลุ่มสาขา 181) 
 โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน (โครงการพิเศษ) (รหัสกลุ่มสาขา 208) 

1. โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน (รหัสกลุ่มสาขา 181) 

ที ่ คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ชื่อย่อปริญญาและ
สาขาวิชา 

รหัส 
สาขาวิชา 

จ านวนรับ 
(คน) 

คณะวิทยาศาสตร์    
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    

1.  สาขาวิชาคณติศาสตร ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์) 02001 15 
2.  สาขาวิชาเคม ี วท.บ. (เคมี) 02002 40 
3.  สาขาวิชาชีววิทยา วท.บ. (ชีววิทยา) 02003 40 
4.  สาขาวิชาฟิสิกส ์ วท.บ. (ฟิสิกส์) 02004 35 
5.  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ วท.บ.  

(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
02010 30 

6.  สาขาวิชาจุลชีววิทยา วท.บ. (จุลชีววิทยา) 02014 20 
7.  สาขาวิชาวัสดุศาสตร ์ วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 02107 20 

คณะมนุษยศาสตร์    
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    

8.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 01005 50 
9.  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา) 01021 30 
 สาขาวิชาภาษาตะวันออก    

10.  วิชาเอกภาษาจีน ศศ.บ. (ภาษาตะวันออก) 01115 20 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต    

11.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 01027 15 
คณะสังคมศาสตร์    

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต    
12.  สาขาวิชาสังคมศึกษา กศ.บ. (สังคมศึกษา) 03023 5 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    

13.  สาขาวิชาประวตัิศาสตร ์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 03001 10 
 สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา    

14.  วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง ศศ.บ.  
(การพัฒนาชุมชนเมือง) 

 
03115 

 
20 

15.  วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ศศ.บ. (การวิจัยสังคมวิทยา 
เพื่อการพัฒนา) 

03116 20 

 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต    
16.  วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร ์ ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 03108 25 
17.  วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร.บ. (ความสมัพันธ์ 

ระหว่างประเทศ) 
03109 25 

     



- 7 - TCAS รอบที่ 1  ปกีารศึกษา 2564 
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน 

 

ที ่ คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ชื่อย่อปริญญาและ
สาขาวิชา 

รหัส 
สาขาวิชา 

จ านวนรับ 
(คน) 

18.  วิชาเอกการเมืองการปกครอง ร.บ.  
(การเมืองการปกครอง) 

03110 25 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
19.  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมสิารสนเทศ วท.บ. (ภูมิศาสตร์และ 

ภูมิสารสนเทศ) 
03102 10 

20.  หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต น.บ. 03117 10 
     

คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม    
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    

21.  วิชาเอกการตลาด บธ.บ. (การตลาด) 68002 45 
22.  วิชาเอกการเงิน บธ.บ. (การเงิน) 68003 40 
23.  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) บธ.บ.  

(การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 
68004 35 

24.  สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม บธ.บ. (ธุรกิจเพื่อสังคม) 68006 30 
คณะพลศึกษา    

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
25.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย* วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา 

และการออกก าลังกาย) 
04121 35 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
26.  สาขาวิชาผู้น านันทนาการ ศศ.บ. (ผู้น านันทนาการ) 04007 30 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต    

27.  สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา กศ.บ.  
(สุขศึกษาและพลศึกษา) 

04100 10 

28.  สาขาวิชาพลศึกษา กศ.บ. (พลศึกษา) 04101 25 
29.  สาขาวิชาสุขศึกษา กศ.บ. (สุขศึกษา) 04102  20 

คณะศึกษาศาสตร์    
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกเด่ียว)    

30.  วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว กศ.บ.  
(จิตวิทยาและการแนะแนว) 

05108 5 

31.  วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา-ไฟฟ้า กศ.บ.  
อุตสาหกรรมศึกษา-ไฟฟ้า 

05044 20 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่)**    

32.  วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต กศ.บ. (การศึกษาตลอดชีวิต) 05106 9 
33.  วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว กศ.บ.  

(จิตวิทยาและการแนะแนว) 
05200 5 

34.  วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา กศ.บ. (อุตสาหกรรมศึกษา) 05110 10 
35.  วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน กศ.บ.  

(การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน) 
05109 10 

คณะเศรษฐศาสตร์    
36.  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ศ.บ. 49001 15 

*ได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) 
**หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) ให้เลือกจับคู่วิชาเอกในกลุ่มวิชาเอกท่ี 2 ในภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 1 โดยมีเง่ือนไขตามที่

คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรก าหนด 
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ที ่ คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ชื่อย่อปริญญาและ
สาขาวิชา 

รหัส 
สาขาวิชา 

จ านวนรับ 
(คน) 

คณะทันตแพทยศาสตร์    
37.  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ท.บ. 11001 3 
     

คณะวิศวกรรมศาสตร์    
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    

38.  สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) 09001 30 
39.  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 09002 40 
40.  สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 09004 30 
41.  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 09005 30 
42.  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์ วศ.บ.  

(วิศวกรรมชีวการแพทย์) 
09011 30 

43.  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 09012 20 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    
44.  วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 09013 30 
45.  วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม 09014 30 

คณะกายภาพบ าบัด    
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
46.  สาขาวิชากายภาพบ าบดั วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 67001 20 
47.  สาขาวิชาการส่งเสรมิสุขภาพ วท.บ. (การส่งเสริมสุขภาพ) 67002 10 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภัณฑ์การเกษตร    
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
48.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การ 

อาหารและโภชนาการ) 
71001 30 

49.  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภณัฑ์การเกษตร วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ 
และผลิตภัณฑ์การเกษตร) 

71003 40 

50.  สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ วท.บ.  
(นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ) 

71004 25 

51.  สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ วท.บ. (นวัตกรรมพอลเิมอร ์
และการจัดการ) 

71005 20 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม    
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสตูร 2 ภาษา)    
52.  วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏสิัมพันธ์และมลัติมเีดีย ศศ.บ. 

(นวัตกรรมสื่อสารสังคม) 
30001 3 

53.  วิชาเอกการจัดการธรุกิจไซเบอร ์ 30002 2 
54.  วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 30003 3 
 สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา)    
55.  วิชาเอกการผลติภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ศศ.บ  

(ภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั) 
30016 3 

56.  วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 30017 3 
57.  วิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร ์ 30013 3 
 สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)    
58.  วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเทีย่ว ศศ.บ. 

(นวัตกรรมการสื่อสาร) 

30009 3 
59.  วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ 30010 2 
60.  วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 30011 3 
61.  วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร ์ 30019 3 
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1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน 

 

ที ่ คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ชื่อย่อปริญญาและ
สาขาวิชา 

รหัส 
สาขาวิชา 

จ านวนรับ 
(คน) 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ    
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
62.  สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ศศ.บ. (การจัดการการ 

ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) 
66004 15 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
63.  สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อมและทรัพยากร วท.บ.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

และทรัพยากร) 
66005 5 

วิทยาลัยโพธิวชิชาลัย    
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
64.  สาขาวิชาการจดัการภมูิสังคม ศศ.บ. (การจัดการภมูิสังคม) 47001 15 
65.  สาขาวิชาการจดัการภมูิวัฒนธรรม ศศ.บ. (การจัดการภูมิวัฒนธรรม) 47002 15 

วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน    
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
66.  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  

(หลักสูตรนานาชาติ) 
ศศ.บ. (ภาษาและการสื่อสาร 

ระหว่างวัฒนธรรม) 
70007 20 

67.  สาขาวิชาการจดัการภาคบริการและการท่องเที่ยว 
อย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 

ศศ.บ.  
(การจัดการภาคบริการและ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) 

70008 35 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์    
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
68.  สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา)* วท.บ.  

(อัญมณีและเครื่องประดับ) 
69001 3 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
69.  สาขาวิชาผลิตภณัฑส์ร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา) ศศ.บ. (ผลติภณัฑ์สร้างสรรค)์ 69002 5 
 รวม   1,338 

*ได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) 

2. โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน (โครงการพิเศษ) (รหัสกลุ่มสาขา 208) 

ที ่ คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ชื่อย่อปริญญาและ
สาขาวิชา 

รหัส
สาขาวิชา 

จ านวนรับ 
(คน) 

คณะสังคมศาสตร์     
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา    
1. 1 วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง (โครงการพิเศษ) ศศ.บ. (การพัฒนา 

ชุมชนเมือง) 
03115 10 

2.  วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (โครงการ
พิเศษ) 

ศศ.บ. (การวิจัยสังคมวิทยา 
เพื่อการพฒันา) 

03116 10 

 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต    
3.  วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ร.บ. (ความสมัพันธ์ 

ระหว่างประเทศ) 
03109 40 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
4.  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมสิารสนเทศ (โครงการพิเศษ) วท.บ. (ภูมิศาสตร์และ 

ภูมิสารสนเทศ) 
03102 10 
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1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน 

 

ที ่ คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ชื่อย่อปริญญาและ
สาขาวิชา 

รหัส
สาขาวิชา 

จ านวนรับ 
(คน) 

5.  หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) น.บ. 03117 10 
คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม    
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
6.  วิชาเอกการตลาด (โครงการพิเศษ) บธ.บ. (การตลาด) 68002 20 
7.  วิชาเอกการเงิน (โครงการพเิศษ) บธ.บ. (การเงิน) 68003 15 
8.  สาขาวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรม (เอกคู่)  

(โครงการพิเศษ) 
บธ.บ. (การท่องเที่ยว 

และการโรงแรม) 
68004 25 

9.  สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม (โครงการพิเศษ) บธ.บ. (ธุรกิจเพื่อสังคม) 68006 10 
 รวม   150 

3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
ผู้สมคัรต้องเป็นผู้กระท าความดี มคีุณธรรม จรยิธรรมเป็นที่ประจักษแ์ละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรยีน 

ชุมชน ประเทศชาติ โดยมีคณุสมบัติที่พึงประสงค์ ดังนี ้
- มีความเป็นผู้น าในการช่วยเหลือหรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม 
- เป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ด ี
- เป็นผู้มสี่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
- เป็นผู้มสี่วนร่วมในการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด 
- เป็นผู้ได้รับรางวัลระดับชาติ ด้านคุณธรรม จรยิธรรมและบริการสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณพีิเศษ 

ส าหรับคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย 
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1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน 

 

รายละเอียดแนบท้าย 

คณะวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ / สาขาวิชาเคมี / สาขาวิชาชีววิทยา / สาขาวิชาฟิสิกส์ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / สาขาวิชาจุลชีววิทยา / สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

1) ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 

2) ผู้สมัครต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 
9 หน่วยกิต (จ านวนหน่วยกิตนับถึงวันท่ีส าเร็จการศึกษา) 

3) มีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ต่อไปนี ้ **ให้ผู้สมัครแสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 
3.1 เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตรห์รือวิทยาศาสตร์ 
3.2 เป็นผู้น าหรือคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวกับคณติศาสตร์ 
3.3 เป็นนักเรียนในโรงเรยีนวิทยาศาสตร ์
3.4 เป็นนักเรียนในห้องเรียนผูม้ีความสามารถพิเศษทางคณติศาสตร์หรอืวิทยาศาสตร ์
3.5 เป็นนักเรียนท่ีท าโครงงานคณติศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หมายเหตุ: หากผู้สมัครมีคุณสมบัติหลายข้อให้แสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ทั้งหมด 

1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 
1) ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ม.6) และจะส าเร็จการศึกษาในปี

การศึกษา 2563 
2) ผู้สมคัรต้องมจี านวนหน่วยกิตรวมในกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต (จ านวนหน่วยกิตนับถึงวันท่ีส าเร็จการศึกษา) 
3) มีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี ้ **ให้ผู้สมัครแสดงมาใน แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 

3.1 เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
3.2 เป็นนักเรียนในโรงเรยีนวิทยาศาสตร ์
3.3 เป็นนักเรียนในห้องเรียนผูม้ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ์
3.4 เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 มี

คะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.50 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้า
ส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

4) เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 แสดงความตั้งใจที่มาเรียน ให้แสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 

1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 
1) ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และจะส าเร็จการศึกษาในปี

การศึกษา 2563 
2) ผู้สมคัรต้องมจี านวนหน่วยกิตรวมในกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต (จ านวนหน่วยกิตนับถึงวันท่ีส าเร็จการศึกษา) 
3) เรียงความ 250 – 300 ค า แสดงความตั้งใจที่มาเรียน ให้แสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 

1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส ์
1) ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และจะส าเร็จการศึกษาในปี

การศึกษา 2563 
2) ผู้สมคัรต้องมจี านวนหน่วยกิตรวมในกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต (จ านวนหน่วยกิตนับถึงวันท่ีส าเร็จการศึกษา) 
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3) มีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี ้ **ให้ผู้สมัครแสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 

3.1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร ์
3.2 เป็นผู้น าหรือคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
3.3 เป็นนักเรียนในโรงเรยีนวิทยาศาสตร ์
3.4 เป็นนักเรียนในห้องเรียนผูม้ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ์
3.5 เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 

และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิด
คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

4) ต้องไม่เป็นโรคตดิต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจ าตัว หรอืความพิการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่า
เรียนและการประกอบอาชีพ 

1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียน
จนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 
ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรยีนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้
คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับ
ผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

3) เป็นนักเรียนท่ีมผีลงานการประกวดด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชาติขึ้นไป หรือ ได้รับรางวัลในการ
แข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชาติขึ้นไป หรือ สอบผา่นการสอบคดัเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ 

4) เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 แสดงความตั้งใจที่มาเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
ให้แสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 

1.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
1) ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) หรือ โรงเรยีนหลักสตูร

นานาชาติ และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.25 และจะต้อง

รักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 
3) ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ Infographic จ านวน 1 หน้ากระดาษ A4 ให้แสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน 

(Portfolio) 

1.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
1) ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และจะส าเร็จการศึกษาในปี

การศึกษา 2563 
2) ผู้สมคัรต้องมจี านวนหน่วยกิตรวมในกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต (จ านวนหน่วยกิตนับถึงวันท่ีส าเร็จการศึกษา) 
3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้อง

รักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 
4) เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 แสดงความตั้งใจที่มาเรียน ให้แสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 

2. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 
2.1 หนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียนผู้กระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ และอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม ที่มี

ชื่อ-นามสกุล และต าแหน่งของผู้รับรอง จ านวนรวม 3 ฉบับ จากบุคคลต่อไปนี้ 
1) ผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษาท่ีผูส้มัครศึกษาอยู่ จ านวน 1 ฉบับ 
2) อาจารย์ประจ าชั้น/อาจารยผ์ู้สอน จ านวนรวม 2 ฉบับ 
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2.2 ประวัติและผลงาน (Portfolio) 

 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
เอกสารที่แสดงภายใน Portfolio ควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม 

การกระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความ
สอดคล้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา ที่สมัคร ผลงานที่น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับ
จากปีที่สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ 
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

2.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (ใช้ฉบับส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) (กรณีส าเรจ็
การศึกษาแล้ว ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบคุะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวนัทีส่ าเร็จการศึกษา 
จากสถานศึกษา) 

ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา/
วิชาเอก ก าหนด  ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร”  
ในระบบรับสมัครฯ  https://admission.swu.ac.th  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)  
ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดคร้ังสุดท้ายเป็นส าคัญ หากส่งเอกสารเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะ

กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 

3. เกณฑ์การคัดเลือก 
3.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)  *(ผู้ที่ผ่านการคดัเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์) 
3.2 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลกัสูตร/สาขาวิชาก าหนด 

4. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสัมภาษณ์ 
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4 
4.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ฉบับจริง 

5. สถานทีส่อบ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมติร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอนิเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 

6. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 

 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์

4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
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รายละเอียดแนบท้าย 

คณะมนุษยศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ / สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร
นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียน
จนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 
ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับ
ผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

3) ให้แสดงเอกสาร/หลักฐาน การเข้าร่วมกิจกรรม/รับรางวัลในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ในแฟ้มประวัติและ
ผลงาน (Portfolio) 

1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
1) ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และจะส าเร็จการศึกษาในปี

การ ศึกษา 2563 
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนน
เฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

3) ให้แสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ใน แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 
3.1 การเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านปรัชญาและศาสนา 
3.2 เรียงความที่สะท้อนความสนใจทางด้านปรัชญาและศาสนา ความยาวไม่ต่ ากว่า 2 หน้ากระดาษ A4 

1.3 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้

- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสตูรนานาชาต:ิ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดบัผลการ
เรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลีย่สะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลีย่สะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะตอ้งรักษาระดับ
ผลการเรยีนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

3) ให้แสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ใน แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 
3.1 ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 คะแนน 250 ข้ึนไป หรือระดับ 5 คะแนน 180 ข้ึนไป 
3.2 หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านภาษาจีน หลักฐานการสมัครทุนการศึกษาในประเทศจีน (ถ้ามี) หลกัฐานการ

แลกเปลีย่นระยะยาวหรือระยะสั้นที่ประเทศจีน (ถ้ามี) 
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1.4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้ 
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียน
จนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 
ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 และจะต้องรกัษาระดับผล
การเรยีนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

3) ให้แสดงเอกสาร/หลักฐาน การเข้าร่วมกิจกรรม หรือ รับรางวัลในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ในแฟ้มประวัติและ
ผลงาน (Portfolio) 

2. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 
2.1 หนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียนผู้กระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ และอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม ที่มี

ชื่อ-นามสกุล และต าแหน่งของผู้รับรอง จ านวนรวม 3 ฉบับ จากบุคคลต่อไปนี้ 
1) ผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษาท่ีผูส้มัครศึกษาอยู่ จ านวน 1 ฉบับ 
2) อาจารย์ประจ าชั้น/อาจารยผ์ู้สอน จ านวนรวม 2 ฉบับ 

2.2 ประวัติและผลงาน (Portfolio) 
 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
เอกสารที่แสดงภายใน Portfolio ควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม 

การกระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความ
สอดคล้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร ผลงานที่น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปี
ย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่าง
อิสระ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

2.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (ใช้ฉบับส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) (กรณีส าเรจ็
การศึกษาแล้ว ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบคุะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวนัทีส่ าเร็จการศึกษา 
จากสถานศึกษา) 

ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา/
วิชาเอก ก าหนด  ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร”  
ในระบบรับสมัครฯ  https://admission.swu.ac.th  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)  
ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดคร้ังสุดท้ายเป็นส าคัญ หากส่งเอกสารเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะ

กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 

3. เกณฑ์การคัดเลือก 
3.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)  *(ผู้ที่ผ่านการคดัเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์) 
3.2 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลกัสูตร/สาขาวิชาก าหนด 



- 16 - TCAS รอบที่ 1  ปกีารศึกษา 2564 
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน 

 

4. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสัมภาษณ์ 
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4 
4.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ฉบับจริง 

5. สถานทีส่อบ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมติร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอนิเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 

6. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 

 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์

4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

 

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


- 17 - TCAS รอบที่ 1  ปกีารศึกษา 2564 
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน 

 

รายละเอียดแนบท้าย 

คณะสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา 
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง / วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง (โครงการพิเศษ) 
วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา / วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา(โครงการพิเศษ) 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ / วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
วิชาเอกการเมืองการปกครอง / วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภูมิศาสตรแ์ละภูมิสารสนเทศ / สาขาวิชาภูมิศาสตรแ์ละภูมิสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต / หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา 

1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร
นานาชาติ และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.75 มีคะแนน
เฉลี่ยสะสมเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จ
การศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

3) ใหเ้ขียนเรียงความหัวข้อต่อไปนี้ และแสดงมาใน แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 
3.1 เขียนเรียงความ หัวข้อ “แรงบันดาลใจที่ฉันอยากเป็นครู” ด้วยลายมือตัวบรรจงความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
3.2 เขียนเรียงความ หัวข้อ “ความดีของฉัน” ที่สะท้อนการกระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรม การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม  

ด้วยลายมือตัวบรรจงความยาวไมเ่กิน 1 หน้ากระดาษ A4 

1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมวิทยาเพ่ือการพัฒนา 
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง / วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง (โครงการพิเศษ) 
วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพ่ือการพัฒนา / วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพ่ือการพัฒนา (โครงการพิเศษ) 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 

1.3 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ / วิชาเอกการเมืองการปกครอง 
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ) 
1) ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และจะส าเร็จการศึกษาในปี

การศึกษา 2563 
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้อง

รักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 
3) รูปแบบการจัดท าแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 

จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 
หน้าท่ี 1 หน้าปก (ช่ือ – สกุล รูปถ่าย ระบสุาขาท่ีต้องการสมัคร) 
หน้าท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐาน (ประวัตโิดยย่อ ทั้งข้อมูลส่วนตัว และข้อมลูด้านการศึกษา รวมทั้งรายชื่อ รางวัลที่

ได้รับ (ถ้ามี) ในด้านใดด้านหนึ่งระหว่างการศึกษาในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
หน้าท่ี 3 รายชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผดิชอบต่อสังคม การเมือง สาธารณประโยชน์ 

โดยต้องเป็นแกนน า หรือหัวหน้าฝา่ยใดฝ่ายหนึ่ง หรือมีการแสดงภาวะผู้น า ลักษณะใดลักษณะ 
หนึ่งในโครงการกิจกรรมดังกล่าว เช่น กิจกรรมภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน กิจกรรมระดับ 
จังหวัด ระดับภูมภิาค ระดับชาติ ระดับนานาชาต ิ



- 18 - TCAS รอบที่ 1  ปกีารศึกษา 2564 
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน 

 
หน้าที่ 4 ความสนใจและเหตผุลที่เลือกเรยีน “รัฐศาสตร์ มศว” (เขียนความเรยีง บทน า – เนื้อเรื่อง และบทสรุป) 
หน้าท่ี 5 ความสนใจและเหตุผลที่เลือกเรียน “สาขาวิชา.....” (เขียนความเรียง บทน า – เนื้อเรื่อง และบทสรุป) 
หน้าท่ี 6-7 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
หน้าท่ี 8-9 โครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ 
หน้าท่ี 10 หนังสือรับรองกิจกรรมพร้อมประทับตราของหน่วยงาน 

1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมสิารสนเทศ 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้

- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสตูรนานาชาต:ิ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.75 และจะต้องรักษาระดบัผลการเรยีน
จนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลีย่สะสม 3 ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า 2.75 และจะตอ้งรักษาระดับ
ผลการเรยีนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

3) รูปแบบการจัดท าแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 
จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 

หน้าท่ี 1 หน้าปก (ช่ือ – สกุล รูปถ่าย ระบสุาขาท่ีต้องการสมัคร) 
หน้าท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐาน (ประวัตโิดยย่อ ทั้งข้อมูลส่วนตัว และข้อมลูด้านการศึกษา รวมทั้งรายชื่อ รางวัลที่

ได้รับ (ถ้ามี) ในด้านใดด้านหนึ่งระหว่างการศึกษาในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
หน้าท่ี 3 รายชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผดิชอบต่อสังคม การเมือง สาธารณประโยชน์ 

โดยต้องเป็นแกนน า หรือหัวหน้าฝา่ยใดฝ่ายหนึ่ง หรือมีการแสดงภาวะผู้น า ลักษณะใดลักษณะ 
หนึ่งในโครงการกิจกรรมดังกล่าว เช่น กิจกรรมภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน กิจกรรมระดับ 
จังหวัด ระดับภูมภิาค ระดับชาติ ระดับนานาชาต ิ

หน้าท่ี 4-5 ความสนใจและเหตุผลที่เลือกเรียน “ภูมิศาสตร์ มศว” (เขียนความเรียง บทน า – เนื้อเรื่อง และ
บทสรุป) 

หน้าท่ี 6-7 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
หน้าท่ี 8-9 โครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ผู้สมคัรไดเ้คยท าในโรงเรียน 
หน้าท่ี 10 หนังสือรับรองกิจกรรมพร้อมประทับตราของหน่วยงาน 

1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมสิารสนเทศ (โครงการพิเศษ) 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.35 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียน
จนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลีย่สะสม 3 ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า 2.35 และจะตอ้งรักษาระดับ
ผลการเรยีนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

3) รูปแบบการจัดท าแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 
จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 

หน้าท่ี 1 หน้าปก (ช่ือ – สกุล รูปถ่าย ระบสุาขาท่ีต้องการสมัคร) 
หน้าท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐาน (ประวัตโิดยย่อ ทั้งข้อมูลส่วนตัว และข้อมลูด้านการศึกษา รวมทั้งรายชื่อ รางวัลที่

ได้รับ (ถ้ามี) ในด้านใดด้านหนึ่งระหว่างการศึกษาในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย) 



- 19 - TCAS รอบที่ 1  ปกีารศึกษา 2564 
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน 

 
หน้าท่ี 3 รายชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผดิชอบต่อสังคม การเมือง สาธารณประโยชน์ 

โดยต้องเป็นแกนน า หรือหัวหน้าฝา่ยใดฝ่ายหนึ่ง หรือมีการแสดงภาวะผู้น า ลักษณะใดลักษณะ 
หนึ่งในโครงการกิจกรรมดังกล่าว เช่น กิจกรรมภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน กิจกรรมระดับ 
จังหวัด ระดับภูมภิาค ระดับชาติ ระดับนานาชาต ิ

หน้าที่ 4-5 ความสนใจและเหตุผลที่เลือกเรียน “ภูมิศาสตร์ มศว” (เขียนความเรียง บทน า – เนื้อเรื่อง และ
บทสรุป) 

หน้าท่ี 6-7 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
หน้าท่ี 8-9 โครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ผู้สมคัรไดเ้คยท าในโรงเรียน 
หน้าท่ี 10 หนังสือรับรองกิจกรรมพร้อมประทับตราของหน่วยงาน 

1.6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต / หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปกีารศึกษา 2563 
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้

- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสตูรนานาชาต:ิ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดบัผลการเรยีน
จนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลีย่สะสม 3 ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะตอ้งรักษาระดับ
ผลการเรยีนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

3) รูปแบบการจัดท าแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 
จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 

หน้าท่ี 1 หน้าปก (ช่ือ – สกุล รูปถ่าย) 
หน้าท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐาน (ประวัตโิดยย่อ ทั้งข้อมูลส่วนตัว และข้อมลูด้านการศึกษา รวมทั้งรายชื่อ รางวัลที่

ได้รับ (ถา้มี) ในด้านใดด้านหนึ่งระหว่างการศึกษาในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
หน้าท่ี 3 รายชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผดิชอบต่อสังคม การเมือง สาธารณประโยชน์ 

โดยต้องเป็นแกนน า หรือหัวหน้าฝา่ยใดฝ่ายหนึ่ง หรือมีการแสดงภาวะผู้น า ลักษณะใดลักษณะ 
หนึ่งในโครงการกิจกรรมดังกล่าว เช่น กิจกรรมภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน กิจกรรมระดับ 
จังหวัด ระดับภูมภิาค ระดับชาติ ระดับนานาชาต ิ

หน้าที่ 4-5 “นักเรียนเห็นว่านักกฎหมายในอดุมคติ ควรมีลักษณะเช่นไร” (เขียนความเรียง บทน า –  
เนื้อเรื่อง และบทสรุป) 

หน้าท่ี 6-7 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
หน้าท่ี 8-9 โครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ 
หน้าท่ี 10 หนังสือรับรองกิจกรรมพร้อมประทับตราของหน่วยงาน 

1.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
1) ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และจะส าเร็จการศึกษาในปี

การศึกษา 2563 
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้อง

รักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 
3) รูปแบบการจัดท าแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 

จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 
หน้าท่ี 1 หน้าปก (ช่ือ – สกุล รูปถ่าย) 
หน้าท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐาน (ประวัตโิดยย่อ ทั้งข้อมูลส่วนตัว และข้อมลูด้านการศึกษา รวมทั้งรายชื่อ รางวัลที่

ได้รับ (ถ้ามี) ในด้านใดด้านหนึ่งระหว่างการศึกษาในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
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หน้าท่ี 3 รายชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผดิชอบต่อสังคม การเมือง สาธารณประโยชน์ 

โดยต้องเป็นแกนน า หรือหัวหน้าฝา่ยใดฝ่ายหนึ่ง หรือมีการแสดงภาวะผู้น า ลักษณะใดลักษณะ 
หนึ่งในโครงการกิจกรรมดังกล่าว เช่น กิจกรรมภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน กิจกรรมระดับ 
จังหวัด ระดับภูมภิาค ระดับชาติ ระดับนานาชาต ิ

หน้าที่ 4-5 ความสนใจและเหตุผลที่เลือกเรียน “ประวัติศาสตร์ มศว” (เขียนความเรยีง บทน า – เนื้อเรื่อง  
และบทสรุป) 

หน้าท่ี 6-7 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
หน้าท่ี 8-9 โครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ 
หน้าท่ี 10 หนังสือรับรองกิจกรรมพร้อมประทับตราของหน่วยงาน 

2. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 
2.1 หนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียนผู้กระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ และอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม ที่มี

ชื่อ-นามสกุล และต าแหน่งของผู้รับรอง จ านวนรวม 3 ฉบับ จากบุคคลต่อไปนี้ 
1) ผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษาท่ีผูส้มัครศึกษาอยู่ จ านวน 1 ฉบับ 
2) อาจารย์ประจ าชั้น/อาจารยผ์ู้สอน จ านวนรวม 2 ฉบับ 

2.2 ประวัติและผลงาน (Portfolio) 
 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
เอกสารที่แสดงภายใน Portfolio ควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม 

การกระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความ
สอดคล้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร ผลงานที่น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปี
ย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่าง
อิสระ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 
หมายเหตุ: เฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่มีการก าหนดรูปแบบแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ให้ผู้สมัครจัดท า

ตามรูปแบบทีห่ลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด (ดูทีคุ่ณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธ์ิสมัคร) 
2.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (ใช้ฉบับส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) (กรณีส าเรจ็

การศึกษาแล้ว ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบคุะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวนัทีส่ าเร็จการศึกษา 
จากสถานศึกษา) 

ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา/
วิชาเอก ก าหนด (ถ้ามี)  ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาท่ีสมัคร”  
ในระบบรับสมัครฯ  https://admission.swu.ac.th  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)  
ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดคร้ังสุดท้ายเป็นส าคัญ หากส่งเอกสารเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะ

กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 

3. เกณฑ์การคัดเลือก 
3.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)  *(ผู้ที่ผ่านการคดัเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์) 
3.2 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลกัสูตร/สาขาวิชาก าหนด 
3.3 ต้องเป็นผู้มสีายตาปกติ ตาไม่บอดสี (เฉพาะสาขาวิชาภมูิศาสตร์และภูมสิารสนเทศ / สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิ

สารสนเทศ (โครงการพิเศษ)) 

4. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสัมภาษณ์ 
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4 
4.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ฉบับจริง 
4.3 ผลการทดสอบตาบอดสีตรวจโดยจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ หรอื โรงพยาบาลเอกชน (เฉพาะสาขาวิชาภูมิศาสตร์

และภูมสิารสนเทศ / สาขาวิชาภมูิศาสตร์และภูมสิารสนเทศ (โครงการพิเศษ)) 
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5. สถานทีส่อบ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมติร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอนิเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 

6. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 

 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์

4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
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รายละเอียดแนบท้าย 

คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอกการตลาด / วิชาเอกการตลาด (โครงการพิเศษ) 

วิชาเอกการเงนิ / วิชาเอกการเงิน (โครงการพิเศษ) 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) (โครงการพิเศษ) 
สาขาวิชาธรุกิจเพื่อสังคม / สาขาวิชาธรุกิจเพื่อสังคม (โครงการพเิศษ) 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอกการตลาด 

1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร
นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับผลการ
เรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 
ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับ
ผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

3) ให้แสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ใน แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 
3.1 มีหนังสือรับรองการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหรือเข้าร่วมโครงการจิตอาสา/จิตสาธารณะ/บ าเพ็ญประโยชน์/  

กิจกรรมที่ท านอกห้องเรียน/อุทิศตนช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนและสังคม 
3.2 เรียงความในหัวข้อ “แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 

1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอกการตลาด (โครงการพิเศษ) 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการ
เรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 
ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้
คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับ
ผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอกการเงิน 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 
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2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้

- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับผลการ
เรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 
ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรยีนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้
คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับ
ผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

3) ให้แสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ใน แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 
3.1 มีหนังสือรับรองการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหรือเข้าร่วมโครงการจิตอาสา/จิตสาธารณะ/บ าเพ็ญประโยชน์/  

กิจกรรมที่ท านอกห้องเรียน/อุทิศตนช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนและสังคม 
3.2 เรียงความในหัวข้อ “แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 

1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอกการเงิน (โครงการพิเศษ) 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสตูรนานาชาต:ิ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดบัผลการ
เรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลีย่สะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 
ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรยีนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้
คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลีย่สะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะตอ้งรักษาระดับ
ผลการเรยีนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

1.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม (เอกคู่) 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 3.30 และจะต้องรักษาระดับผลการ
เรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 
ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.30 และจะต้องรักษาระดับผลการเรยีนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้
คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลีย่สะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.30 และจะตอ้งรักษาระดับ
ผลการเรยีนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

1.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม (เอกคู่) (โครงการพิเศษ) 
1) ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) หรือ โรงเรยีนหลักสตูร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 



- 24 - TCAS รอบที่ 1  ปกีารศึกษา 2564 
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน 

 
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้

- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการ
เรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 
ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรยีนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้
คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลีย่สะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะตอ้งรักษาระดับ
ผลการเรยีนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

1.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาธุรกจิเพ่ือสังคม 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสตูรนานาชาต:ิ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดบัผลการ
เรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลีย่สะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 
ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรยีนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้
คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลีย่สะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 และจะตอ้งรักษาระดับ
ผลการเรยีนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

1.8 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจเพ่ือสังคม (โครงการพิเศษ) 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการ
เรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 
ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรยีนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้
คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลีย่สะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะตอ้งรักษาระดับ
ผลการเรยีนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

2 เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 
2.1 หนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียนผู้กระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ และอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม ที่มี

ชื่อ-นามสุกล และต าแหน่งของผู้รับรอง จ านวนรวม 3 ฉบับ จากบุคคลต่อไปนี้ 
1) ผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษาท่ีผูส้มัครศึกษาอยู่ จ านวน 1 ฉบับ 
2) อาจารย์ประจ าชั้น/อาจารยผ์ู้สอน จ านวนรวม 2 ฉบับ 
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1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน 

 

2.2 ประวัติและผลงาน (Portfolio) 
 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
เอกสารที่แสดงภายใน Portfolio ควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม 

การกระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความ
สอดคล้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร ผลงานที่น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปี
ย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่าง
อิสระ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

2.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (ใช้ฉบับส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) (กรณีส าเรจ็
การศึกษาแล้ว ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบคุะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวนัทีส่ าเร็จการศึกษา 
จากสถานศึกษา) 

ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา/
วิชาเอก ก าหนด  ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร”  
ในระบบรับสมัครฯ  https://admission.swu.ac.th  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)  
ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดคร้ังสุดท้ายเป็นส าคัญ หากส่งเอกสารเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะ

กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 

3 เกณฑ์การคัดเลือก 
3.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)  *(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์) 
3.2 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชาก าหนด 

4 เอกสารที่ต้องน ามาในวันสัมภาษณ์ 
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4 
4.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ฉบับจริง 
4.3 ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน ใช้แบบฟอร์มการตรวจ

ร่างกาย ตามรูปแบบที่คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาก าหนด 

5 สถานทีส่อบ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมติร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอนิเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 
6 ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 

 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์

4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
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รายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย 
ในการด าเนนิการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
(ส าหรับนักเรียนกรอกข้อมูล) 

ช่ือ-สกุล (นาย/นางสาว) ..................................................................................................................................................................... 
โรงเรียน.........................................................อ าเภอ........................................จังหวัด......................................................................... 
วัน เดือน ปีเกิด ……..........………………………….…. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.................................................................................. 
สมัครคัดเลือกฯ หลักสูตร ........................................................................... สาขาวิชา........................................................................ 

1. ประวัติการเจ็บป่วยในอดตีและปัจจุบัน  
นักเรียนเคยมี หรือมีโรค / อาการ หรือภาวการณ์เจ็บป่วย ดังต่อไปนี้ 

มี ไม่มี กรณีเคยมีโรค/อธิบายรายละเอียด (เพ่ิมเติม) 
  หอบหืด (Asthma)……………………………………………………………………..........……..........………………………....... 
  ความดันโลหิตสูง (Hypertension)………………………………………………………………………………………………….. 
  ไอเป็นเลือด (Hemoptysis)……………………………………………………………………………………………………………. 
  วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis)…………………………………………………………….…............................ 
  ตัวเหลือง ตาเหลือง (Jaundice)……………………………………………………………………………………………………… 
  โรคลมชัก (Epilepsy)…………………………………………………………………………………………………………………….. 
  โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)………………………………………………………………………………………………… 
  หูน้ าหนวก (Otorrhea)…………………………………………………………………………………………………………………… 
  ไส้เลื่อน (Hernia)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  กระดูกหัก/บาดเจ็บจากอุบัตเิหตุ (Fracture / Accident)………………………………………………………………….. 
  ได้รับการผา่ตัด (Surgical Operation)…………………………………………………………………………………………….. 
  โรคหัวใจ (Cardiopathy)……………………………………………………………………………………………………………….. 
  อื่นๆ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลประวัติดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงและสมบูรณ์ และรับทราบว่าถ้ามีข้อมูลที่ไม่เป็น จริงหรือมีการ
ปิดบังข้อมูล ข้าพเจ้าจะถูกการพิจารณาตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการส่งช่ือเข้าศึกษาแล้ว ก็  จะถูกถอน
สภาพจากการเป็นนิสิต 

............................................................................................... 
(..............................................................................................) 

นักเรียนท่ีเข้ารับการตรวจ 

วันท่ี..............เดือน..........................................พ.ศ. ................. 

ข้อมูลส่วนที่ 1  ประวัติส่วนตัว 
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(ส าหรับโรงพยาบาลกรอกข้อมูล) 

 
1. ชื่อโรงพยาบาลที่เข้ารับการตรวจร่างกาย………………………….................................................................................................... 
ที่อยู่ .................................................................................................................................................................................................... 
เลขท่ีผู้ป่วย (H.N)........................................................... วัน เดือน ปี ท่ีเข้าตรวจร่างกาย................................................................... 
น้ าหนัก.....................ก.ก.  ส่วนสูง....................ซ.ม.  ชีพจร.........................ครั้ง/นาที   ความดันโลหิต..............................mm.Hg 

 
2. เอกซเรย์ร่างกาย 

ผลของ Chest X-ray……………………………………………………………………………………………............................................................. 
..................................................................................................................................................................………….…………………… 
 

3. ผลการตรวจร่างกาย 
ข้าพเจ้า.....................................................................................ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตเลขท่ี......................

ได้ท าการตรวจร่างกาย (นาย/นางสาว)…………………………………………………........................................................................................ 
เมื่อวันที่............เดือน.................................พ.ศ. .................แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือ 
ไม่สมประกอบจนไม่สามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคดังต่อไปนี้ 

 โรคเรื้อน 
 วัณโรคในระยะอันตราย 
 โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 โรคจิตต่างๆ 
 โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ 
 กามโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตามผิวหนัง (ระยะที่ 2) 
 ตาบอดสี 
 หูหนวก 

4. สรุปความเห็นและข้อแนะน าของแพทย์ 
 เหมาะสมที่จะศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 ไม่เหมาะสมที่จะศึกษาในมหาวิทยาลัย 

เนื่องจาก ………………………………………………………….…………………................................................................................. 
 
 
        ลงนาม......................................................................................... 
                (........................................................................................) 
            แพทย์ผู้ตรวจ 
                (โปรดประทับตราโรงพยาบาล) 
 

หมายเหตุ ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพฯ ที่สมบูรณ์ ต้องมีตราประทับของโรงพยาบาล และต้องมีลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจก ากับ  
ผู้ได้รับคัดเลือกฯ ต้องไปรับการตรวจร่างกาย จากโรงพยาบาลประจ าจังหวัด /ประจ าอ าเภอ หรือโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาล
เอกชน หรือโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบสัมภาษณ์ตามวันที่ก าหนดไว้ในแนบท้าย
ประกาศผลการสอบฯ เท่านั้น และน าใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ที่ประทับตราโรงพยาบาลแล้ว) ไปยื่นต่อกรรมการฯ ในวัน
สอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลส่วนที่ 2 
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รายละเอียดแนบท้าย 

คณะพลศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาผู้น านันทนาการ 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา / สาขาวิชาพลศึกษา / สาขาวิชาสุขศึกษา 
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
1) ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) หรือ โรงเรยีนหลักสตูร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสตูรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
2) ผู้สมคัรต้องมจี านวนหน่วยกิตรวมในกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  (จ านวนหน่วยกิตนับถึงวันท่ีส าเรจ็การศึกษา) 

3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษาเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 
2.50 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.50 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการ
เรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า 2.50 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.50 มีคะแนนเฉลี่ย
สะสมเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับ
ผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาผู้น านันทนาการ 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสตูรนานาชาต:ิ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดบัผลการเรยีน
จนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 
ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรยีนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้
คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลีย่สะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะตอ้งรักษาระดับ
ผลการเรยีนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

1.3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
1) ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และจะส าเร็จการศึกษาในปี

การศึกษา 2563 
2) เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นครู มีใจรักในวิชาชีพครู การสอน หรือการถ่ายทอดความรู้ ให้แสดงมาในแฟ้ม 

ประวัติและผลงาน (Portfolio) 
3) มีเอกสาร/เกยีรติบตัรที่แสดงให้เหน็ว่ามีส่วนในการด าเนินงาน หรือ เข้าร่วมโครงการจติอาสา/จิตสาธารณะ/บ าเพญ็

ประโยชน์ (ถ้ามีให้แสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)) 
4) มีเอกสาร/เกียรติบัตรที่แสดงให้เห็นว่า มีความสามารถทางด้านกีฬา ความสามารถเกี่ยงกับสาขาวิชา/วิชาเอกที่สมัคร 

และความสามารถพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี) 
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1.4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 

2) เป็นผู้มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเป็นครู มีใจรักในวิชาชีพครู การสอน หรือการถ่ายทอดความรู้ 

1.5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษา 
1) ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรตาม

อัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
2) เป็นผู้มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเป็นครู มีใจรักในวิชาชีพครู การสอน หรือการถ่ายทอดความรู้ ใหแ้สดงมาใน 

แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 
3) มีเอกสาร/เกยีรติบตัร ท่ีแสดงให้เห็นว่ามีส่วนในการด าเนินงานหรือเข้าร่วมโครงการจติอาสา/จิตสาธารณะ/บ าเพญ็

ประโยชน ์(ถ้ามีให้แสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 

2. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 
2.1 หนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียนผู้กระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ และอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม ที่มี

ชื่อ-นามสุกล และต าแหน่งของผู้รับรอง จ านวนรวม 3 ฉบับ จากบุคคลต่อไปนี้ 
1) ผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษาท่ีผูส้มัครศึกษาอยู่ จ านวน 1 ฉบับ 
2) อาจารย์ประจ าชั้น/อาจารยผ์ู้สอน จ านวนรวม 2 ฉบับ 

2.2 ประวัติและผลงาน (Portfolio) 
 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
เอกสารที่แสดงภายใน Portfolio ควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม 

การกระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความ
สอดคล้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา ที่สมัคร ผลงานที่น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับ
จากปีที่สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ 
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

2.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (ใช้ฉบับส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) (กรณีส าเรจ็
การศึกษาแล้ว ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบคุะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวนัทีส่ าเร็จการศึกษา 
จากสถานศึกษา) 

ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา/
วิชาเอก ก าหนด  ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร”  
ในระบบรับสมัครฯ  https://admission.swu.ac.th  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)  
ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดคร้ังสุดท้ายเป็นส าคัญ หากส่งเอกสารเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะ

กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 

3. เกณฑ์การคัดเลือก 
3.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)  *(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์) 
3.2 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชาก าหนด 

4. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสัมภาษณ์ 
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4 
4.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ฉบับจริง 
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5. สถานทีส่อบ  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอินเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 

6. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 

 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์

4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
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รายละเอียดแนบท้าย 

คณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกเดี่ยว) วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว / วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา-ไฟฟ้า 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต / วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 

วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา / วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกเด่ียว)  วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 

1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร
นานาชาติ และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.75 และจะต้อง
รักษาระดับ ผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

3) เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นครู มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การถ่ายทอดความรู้และการจัดการเรียนรู้  
มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีมุมมองเชิงบวกต่อการด ารงชีวิตและสังคมปัจจุบัน 

4) มีภาวะผู้น า และอุทิศตนในการท างานกับโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
5) มีความสามารถในการให้ค าปรึกษาเพื่อน โดยมีเอกสาร/บันทึกการให้ค าปรึกษา/เกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับ ที่แสดงให้

เห็นถึงการมีส่วนในการด าเนินโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ให้แสดงมาในแฟ้มประวัติและ
ผลงาน (Portfolio) 

6) มีเอกสาร/เกียรติบัตร/รางวัล ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการ ให้แสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน  
(Portfolio) 

1.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกเด่ียว)  วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา-ไฟฟ้า 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 

2) เป็นผู้ทีม่ีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเป็นครู มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การสอน การถ่ายทอดความรู้ 
3) มีเอกสาร/เกียรติบัตร/ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีส่วนในการร่วมด าเนินการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับโครงการ/การพัฒนา

ช้ินงาน/การสร้างสรรค์ช้ินงาน ให้แสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 

1.3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่)*  วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 

2) เป็นผู้มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเป็นครู มีใจรักในวิชาชีพครู การสอน หรือการถ่ายทอดความรู้ 
3) เป็นผู้ที่มีความสามารถในทักษะด้านต่างๆ มีความเป็นผู้น า ผู้อุทิศตนในการท างานกับชุมชน สังคม ในด้านกิจกรรม

บ าเพ็ญประโยชน์ โดยมีเอกสาร/หนังสือรับรอง/เกียรติบัตร ขององค์กร (ถ้ามีให้แสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน 
(Portfolio) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
*หมายเหตุ: หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) ให้เลือกจับคู่วิชาเอกในกลุ่มวิชาเอกที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ช้ันปีที่ 1 

โดยมีเง่ือนไขตามที่คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรก าหนด 

1.4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่)*  วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และจะส าเร็จการศึกษาในปี

การศึกษา 2563 
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.75 และจะต้อง

รักษาระดับ ผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 
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3) เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นครู มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การถ่ายทอดความรู้และการจัดการเรียนรู้  

มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีมุมมองเชิงบวกต่อการด ารงชีวิตและสังคมปัจจุบัน 
4) มีภาวะผู้น า และอุทิศตนในการท างานกับโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
5) มีเอกสาร/เกียรติบัตร/รางวัล ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาเอกที่ 2** ให้

แสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 
6) มีความสามารถในการให้ค าปรึกษาเพื่อน โดยมีเอกสาร/บันทึกการให้ค าปรึกษา/เกียรติบัตร/รางวัล ที่แสดงให้เห็นถึง

การมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) (ถ้ามีให้แสดงมาใน
แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
*หมายเหตุ: หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) ให้เลือกจับคู่วิชาเอกในกลุ่มวิชาเอกที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ช้ันปีที่ 1 

โดยมีเง่ือนไขตามที่คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรก าหนด 
**หมายเหตุ: กลุ่มวิชาเอกที่ 2 คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และ

คอมพิวเตอร์ศึกษา 

1.5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่)*  วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 หรือ 
2) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
3) เป็นผู้มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเป็นครู มีใจรักในวิชาชีพครู การสอน หรือการถ่ายทอดความรู้ 
4) มีเอกสาร/เกียรติบัตร ที่แสดงให้เห็นว่ามีส่วนในการร่วมด าเนินการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับโครงงาน/การพัฒนาช้ินงาน/การ

สร้างสรรค์ช้ินงาน ให้แสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 
*หมายเหตุ: หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) ให้เลือกจับคู่วิชาเอกในกลุ่มวิชาเอกที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ช้ันปีที่ 1 

โดยมีเง่ือนไขตามที่คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรก าหนด 

1.6 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่)*  วิชาเอกการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้

- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับผลการ
เรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับ
ผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

3) เป็นผู้มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเป็นครู มีใจรักในวิชาชีพครู การสอน หรือการถ่ายทอดความรู้ 
4) มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่น ชาติพันธ์ุ 
5) มีความเป็นผู้น า หรือ เป็นผู้อุทิศตนช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
6) เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 แสดงความตั้งใจที่มาเรียน ให้แสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 

*หมายเหตุ: หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) ให้เลือกจับคู่วิชาเอกในกลุ่มวิชาเอกที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ช้ันปีที่ 1 
โดยมีเง่ือนไขตามที่คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรก าหนด 

2. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 
2.1 หนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียนผู้กระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ และอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม ที่มี

ชื่อ-นามสุกล และต าแหน่งของผู้รับรอง จ านวนรวม 3 ฉบับ จากบุคคลต่อไปนี้ 
1) ผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษาท่ีผูส้มัครศึกษาอยู่ จ านวน 1 ฉบับ 
2) อาจารย์ประจ าชั้น/อาจารยผ์ู้สอน จ านวนรวม 2 ฉบับ 
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2.2 ประวัติและผลงาน (Portfolio) 
 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
เอกสารที่แสดงภายใน Portfolio ควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม 

การกระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความ
สอดคล้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร ผลงานที่น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปี
ย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่าง
อิสระ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

2.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (ใช้ฉบับส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) (กรณีส าเรจ็
การศึกษาแล้ว ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบคุะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวนัทีส่ าเร็จการศึกษา 
จากสถานศึกษา) 

ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา/
วิชาเอก ก าหนด (ถ้ามี)  ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาท่ีสมัคร”  
ในระบบรับสมัครฯ  https://admission.swu.ac.th  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)  
ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดคร้ังสุดท้ายเป็นส าคัญ หากส่งเอกสารเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะ

กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 

3. เกณฑ์การคัดเลือก 
3.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)  *(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์) 
3.2 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชาก าหนด 

4. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสัมภาษณ์ 
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4 
4.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ฉบับจริง 

5. สถานทีส่อบ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมติร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอนิเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 
6. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 

 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์

4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
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รายละเอียดแนบท้าย 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ 

หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 

2. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 
2.1 หนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียนผู้กระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ และอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม ที่มี

ชื่อ-นามสุกล และต าแหน่งของผู้รับรอง จ านวนรวม 3 ฉบับ จากบุคคลต่อไปนี้ 
1) ผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษาท่ีผูส้มัครศึกษาอยู่ จ านวน 1 ฉบับ 
2) อาจารย์ประจ าชั้น/อาจารยผ์ู้สอน จ านวนรวม 2 ฉบับ 

2.2 ประวัติและผลงาน (Portfolio) 
 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
เอกสารที่แสดงภายใน Portfolio ควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม 

การกระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความ
สอดคล้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา ที่สมัคร ผลงานที่น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับ
จากปีที่สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ 
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

2.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (ใช้ฉบับส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) (กรณีส าเรจ็
การศึกษาแล้ว ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบคุะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวนัทีส่ าเร็จการศึกษา 
จากสถานศึกษา) 

ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา 
ก าหนด (ถ้ามี)  ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร” ใน
ระบบรับสมัครฯ  https://admission.swu.ac.th  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)  
ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดคร้ังสุดท้ายเป็นส าคัญ หากส่งเอกสารเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะ

กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 

3. เกณฑ์การคัดเลือก 
3.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)  *(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์) 
3.2 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชาก าหนด 

4. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสัมภาษณ์ 
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4 
4.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ฉบับจริง 

5. สถานทีส่อบ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมติร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอนิเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 

http://admission.swu.ac.th/
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6. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 

 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์

4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
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รายละเอียดแนบท้าย 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

1. คุณสมบัติผูส้มัคร 
1.1 ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยท่ีอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
1.2 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 
1.3 มีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคเรียน ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4, 5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ไม่น้อยกว่า 3.75  
1.4 มีล าดับขั้นเฉลี่ย (GPA) ในแต่ละกลุ่มวิชา คือ วิชาชีววิทยาและวิชาเคมี ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 

รวม 5 ภาคเรียน ทั้งวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม เฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 3.50 
1.5 เป็นผู้ที่มีความโดดเด่นทางภาษาอังกฤษ โดยแสดงหลักฐานผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่าง

หนึ่งทีส่อบภายใน 2 ปี (นับถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร) ดังนี ้
1) ได้คะแนนสอบ TOEFL iBT มากกว่าหรือเท่ากับ 79  หรือ 
2) ได้คะแนนสอบ TOEFL CBT มากกว่าหรือเท่ากับ 183  หรือ 
3) ได้คะแนนสอบ IELTS (Overall Band Score) มากกว่าหรือเท่ากับ 6.5 โดยแต่ละ part ไม่น้อยกว่า 6.0 

1.6 มีผลงาน (portfolio)  จ านวนรวมทั้งหมดไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ ขนาด A4 ที่ประกอบด้วย 
1) ใบรับรองจากสถานศึกษาปัจจุบัน ที่รับรองด้านคุณธรรม จริยธรรมและความประพฤติของนักเรียน และ  
2) หลักฐานแสดงการยกย่องทางด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือท าความดี ท าประโยชน์ให้กับสังคมในช่วงมัธยมศึกษา โดย

มีหลักฐาน เกียรติบัตร ถ้วยรางวัล หรือประกาศนียบัตร รับรองชัดเจน ให้เลือกหลักฐานที่มีคุณค่าสูงสุดในวิจารณญาณ
ของท่านมา 1 หลักฐาน พร้อมรับรองว่าเป็นส าเนาจากของจริง โดยลงนามของตนเองก ากับ  และ/หรือ 

3) หลักฐานที่แสดงถึงศักยภาพทางด้านวิชาการหรือศักยภาพทางด้านนวัตกรรมหรือวิจัย ของนักเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561  
ถึงปัจจุบัน พร้อมแสดงหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์ของผลงานนั้น ให้เลือกหลักฐานท่ีมีคุณค่าสูงสุด ในวิจารณญาณของ
ท่านมา อย่างน้อย 1 หลักฐาน พร้อมรับรองว่าเป็นส าเนาจากของจริง โดยลงนามของตนเองก ากับ 

โดยหากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสารและ/หรือหลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะ
กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์ขององค์กรผู้บริหารคณะ
ทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ก าหนดดังต่อไปนี้ 
2.1 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้ หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถ

ท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาล และมหาวิทยาลัย 
2.2 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุ ปสรรคต่อการศึกษา การ

ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังต่อไปนี้ 
2.2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic disorders)  

โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders)  โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ  
(personality disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึง
ปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

2.2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร 
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

2.2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วยและการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม 
2.2.3.1 โรคลมชักที่ยังไมส่ามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแลว้อย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจาก 

แพทย์ผู้เช่ียวชาญ ถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได)้ 
2.2.3.2 โรคติดสารเสพติดให้โทษ 

2.2.4 มีความพิการทางร่างกายหรือข้อบกพร่องอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ  
ทันตกรรม เช่น ตาบอด เป็นใบ้ หรือหูหนวกทั้งสองข้าง ความผิดปกติของการใช้มือในการท าหัตถการ จนเป็น
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อุปสรรคต่อการศึกษาและการท างาน หรือภาวะพิการอื่นใด ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือก
เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2.5 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 - 2,000 เฮิรตซ์สูงกว่า 40 เดซิเบล  
และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติ  
ของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

2.2.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 
20/40 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

2.2.7 มีภาวะตาบอดสีระดับรุนแรง หรือ ภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

2.2.8 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ เห็นว่าอาจจะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

ทั้งนี้ ส าหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อ 2.2 เมื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิจารณาตัดสิน 
ให้ถือว่าผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 

3. การคัดเลือก 
3.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 
3.2 คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ผลงาน/หลักฐานอันประจักษ์ รวมทั้งผลการเรียน 

และความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ จากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ตามข้อ 1.1 ถึง 1.6 จะพิจารณา
เฉพาะผู้ที่ตรงตามเงื่อนไข และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในล าดับต้นๆ เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ หากเอกสารไม่ครบจะไม่ได้รับ
การพิจารณาให้เข้าสอบสัมภาษณ์ 

3.3 มหาวิทยาลัยฯ ประกาศช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ 
3.4 ผู้สอบสัมภาษณ์ต้องมีผลการตรวจสุขภาพและเข้าทดสอบสุขภาพจิต ตามที่คณะฯก าหนด เพื่อประกอบผลการสัมภาษณ์ 
3.5 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 
3.6 การพิจารณาและตัดสินของ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ทุกข้ันตอนถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

4. เกณฑ์การตัดสิน 
ภายหลังการสัมภาษณ์ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ จะพิจารณาจากคุณสมบัติทุกประการข้างต้น ประกอบกับ

การสัมภาษณ์และเจตคติ เพื่อคัดเลือกจากผู้สมัครเป็นจ านวน 3 คน 

5. ข้อก าหนดของผู้ส าเร็จการศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ 
5.1 หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องเข้ารับราชการ หรือท างานตามค าสั่งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทันตแพทย์ผู้ท า

สัญญาเข้ารับราชการ ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน นับแต่วันที่ได้ก าหนดในค าสั่ง 
5.2 หากไม่ยินยอมเข้ารับราชการหรือท างาน ตามที่กล่าวในข้อ 5.1 จะต้องชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นจ านวนเงิน 

400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ภายในก าหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องให้ช าระ 
5.3 กรณีที่เข้ารับราชการชดใช้ไปบ้าง แต่ไม่ครบตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่

ขาด โดยคิดค านวณลดลงตามส่วน เฉลี่ยจากจ านวนเงินท่ีต้องชดใช้ทั้งหมด 400,000.- บาท 
5.4 กรณีที่ลาออกก่อนส าเร็จการศึกษา หรือจงใจประพฤติตนไม่เหมาะสมจนเป็นเหตุให้ต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตของคณะ

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยไม่ส าเร็จการศึกษา จะต้องชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยตาม
ระยะเวลาที่ได้ศึกษาไป โดยคิดค านวณตามส่วนเฉลี่ยจากจ านวนเงินท่ีต้องชดใช้ทั้งหมด 400,000.- บาท 

6. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
6.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการนี้ 
6.2 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และหากปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ส าเร็จ

การศึกษาตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะไม่รับเข้าศึกษา 
6.3 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ใดปลอม ใช้ 

หรืออ้างอิงเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธ์ิผู้นั้นออกจากการเป็นนิสิต และด าเนินคดี
ตามกฎหมายอาญาต่อไป 
หมายเหตุ: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-6641000 ต่อ 15170 
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7. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 
7.1 หนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียนผู้กระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ และอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม ที่มี

ชื่อ-นามสกุล และต าแหน่งของผู้รับรอง จ านวนรวม 3 ฉบับ จากบุคคลต่อไปนี้ 
1) ผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษาท่ีผูส้มัครศึกษาอยู่ จ านวน 1 ฉบับ 
2) อาจารย์ประจ าชั้น/อาจารยผ์ู้สอน จ านวนรวม 2 ฉบับ 

7.2 ประวัติและผลงาน (Portfolio) 
 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
เอกสารที่แสดงภายใน Portfolio ควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม 

การกระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความ
สอดคล้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา ที่สมัคร ผลงานที่น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับ
จากปีที่สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ 
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

7.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (ใช้ฉบับส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 
7.4 ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ 1.5 (ใช้ฉบับส าเนา พร้อมลงนามรบัรองส าเนา

ถูกต้อง) 
ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา/

วิชาเอก ก าหนด  ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร”  
ในระบบรับสมัครฯ  https://admission.swu.ac.th  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)  
ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดคร้ังสุดท้ายเป็นส าคัญ หากส่งเอกสารเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะ

กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 
8. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสัมภาษณ์  เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4 
9. สถานทีส่อบ  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอินเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 
10. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 

 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบฯ 

 09.00 – 12.00 น.         ทดสอบสุขภาพจิต 

 13.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์

4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
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รายละเอียดแนบท้าย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  -วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  -วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร
นานาชาติ และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 

2) ผู้สมัครต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต (จ านวนหน่วยกิตนับถึงวันท่ีส าเร็จการศึกษา) 

3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.50 และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

4) ผู้สมัครต้องเคยเป็นตัวแทนแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับโครงงานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม ทักษะทางด้านวิชาการ เน้นด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับภูมิภาคขึ้นไป 

1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
2) ผู้สมัครต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต (จ านวนหน่วยกิตนับถึงวันท่ีส าเร็จการศึกษา) 
3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้อง

รักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 
4) ผู้สมัครต้องเคยเป็นตัวแทนแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับโครงงานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม ทักษะทางด้านวิชาการ เน้นด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับภูมิภาคขึ้นไป 

1.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
2) ผู้สมัครต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต (จ านวนหน่วยกิตนับถึงวันท่ีส าเร็จการศึกษา) 
3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้อง

รักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 
4) ผู้สมัครต้องเคยเป็นตัวแทนแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับโครงงานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม ทักษะทางด้านวิชาการ เน้นด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับภูมิภาคขึ้นไป 

1.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
2) ผู้สมัครต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต (จ านวนหน่วยกิตนับถึงวันท่ีส าเร็จการศึกษา) 
3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.50 และจะต้อง

รักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 
4) ผู้สมัครต้องเคยเป็นตัวแทนแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับโครงงานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม ทักษะทางด้านวิชาการ เน้นด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับภูมิภาคขึ้นไป 
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1.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร
นานาชาติ และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 

2) ผู้สมัครต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต (จ านวนหน่วยกิตนับถึงวันท่ีส าเร็จการศึกษา) 

3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.00 และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

4) ผู้สมัครต้องเคยเป็นตัวแทนแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับโครงงานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม ทักษะทางด้านวิชาการ  เน้นด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับภูมิภาคขึ้นไป 

1.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
2) ผู้สมัครต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต (จ านวนหน่วยกิตนับถึงวันท่ีส าเร็จการศึกษา) 
3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 และจะต้อง

รักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 
4) ผู้สมัครต้องเคยเป็นตัวแทนแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับโครงงานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม ทักษะทางด้านวิชาการ เน้นด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับภูมิภาคขึ้นไป 

1.7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  -วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  -วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม 
1) ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) หรือ โรงเรยีนหลักสตูร

นานาชาติ และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
2) ผู้สมคัรต้องมจี านวนหน่วยกิตรวมในกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต (จ านวนหน่วยกิตนับถึงวันท่ีส าเร็จการศึกษา) 
3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.00 และจะต้อง

รักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 
4) ผู้สมคัรต้องเคยเป็นตัวแทนแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับโครงงานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม ทักษะทางด้านวิชาการ เน้นด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแตร่ะดับกลุ่มโรงเรยีน ระดบัจังหวัด ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือระดบัภูมิภาคขึ้นไป 

2. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 
2.1 หนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียนผู้กระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ และอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม ที่มี

ชื่อ-นามสุกล และต าแหน่งของผู้รับรอง จ านวนรวม 3 ฉบับ จากบุคคลต่อไปนี้ 
1) ผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษาท่ีผูส้มัครศึกษาอยู่ จ านวน 1 ฉบับ 
2) อาจารย์ประจ าชั้น/อาจารยผ์ู้สอน จ านวนรวม 2 ฉบับ 

2.2 ประวัติและผลงาน (Portfolio) 
 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
เอกสารที่แสดงภายใน Portfolio ควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม 

การกระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความ
สอดคล้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร ผลงานที่น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปี
ย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่าง
อิสระ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

2.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (ใช้ฉบับส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) (กรณีส าเรจ็
การศึกษาแล้ว ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบคุะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวนัทีส่ าเร็จการศึกษา 
จากสถานศึกษา) 
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ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา/
วิชาเอก ก าหนด (ถ้ามี)  ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาท่ีสมัคร”  
ในระบบรับสมัครฯ  https://admission.swu.ac.th  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)  
ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดคร้ังสุดท้ายเป็นส าคัญ หากส่งเอกสารเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะ

กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 

3. เกณฑ์การคัดเลือก 
3.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)  *(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์) 
3.2 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชาก าหนด 

4. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสัมภาษณ์ 
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4 
4.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ฉบับจริง 

5. สถานทีส่อบ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ถนนรังสิต-นครนายก  ต าบลองครกัษ์  อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอนิเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 

6. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 

 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์

4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
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รายละเอียดแนบท้าย 

คณะกายภาพบ าบัด 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบ าบัด / สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1) ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) หรือ โรงเรยีนหลักสตูร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสตูรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้

- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจน
ส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการ
เรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

3) ให้แสดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ใน แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 
3.1 ใบรับรองจากสถานศึกษาปจัจุบัน ที่รับรองด้านคณุธรรม จริยธรรมและความประพฤติของนักเรียน และ/หรือ 
3.2 หลักฐานแสดงการยกย่องทางด้านคุณธรรม จรยิธรรม หรือท าความดี ท าประโยชน์ให้กับสังคมในช่วงมัธยมศึกษา โดย

มีหลักฐานเกยีรตบิัตร ถ้วยรางวัล หรือเกียรติบัตร รับรองชัดเจน พรอ้มรับรองว่าเป็นส าเนาจากของจรงิโดยลงนามของ
ตนเองก ากับ และ/หรือ 

3.3 หลักฐานที่แสดงถึงศักยภาพทางดา้นวิชาการหรือศักยภาพทางด้านนวัตกรรมหรือวิจัยของนักเรยีนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 
ถึงปัจจุบัน พร้อมแสดงหลักฐานอนัเป็นท่ีประจักษ์ของผลงานนั้น พร้อมรับรองว่าเป็นส าเนาจากของจริง โดยลงนาม
ของตนเองก ากับ 

3.4 เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ  ผู้สมัครจะต้องมีการท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ 
ดูแลสุขภาพ ใหแ้สดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 

2. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 
2.1 หนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียนผู้กระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ และอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม ที่มี

ชื่อ-นามสกุล และต าแหน่งของผู้รับรอง จ านวนรวม 3 ฉบับ จากบุคคลต่อไปนี้ 
1) ผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษาท่ีผูส้มัครศึกษาอยู่ จ านวน 1 ฉบับ 
2) อาจารย์ประจ าชั้น/อาจารยผ์ู้สอน จ านวนรวม 2 ฉบับ 

2.2 ประวัติและผลงาน (Portfolio) 
 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
เอกสารที่แสดงภายใน Portfolio ควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม 

การกระท าความดี มีคณุธรรม จรยิธรรมทีเ่ป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความ
สอดคล้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา ที่สมัคร ผลงานที่น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับ
จากปีท่ีสมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ 
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

2.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (ใช้ฉบับส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) (กรณีส าเรจ็
การศึกษาแล้ว ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบคุะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวนัทีส่ าเร็จการศึกษา 
จากสถานศึกษา) 

ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา 
ก าหนด (ถ้ามี)  ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร” ใน
ระบบรับสมัครฯ  https://admission.swu.ac.th  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)  
ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดคร้ังสุดท้ายเป็นส าคัญ หากส่งเอกสารเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะ

กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 
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3. เกณฑ์การคัดเลือก 

3.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)  *(ผู้ที่ผ่านการคดัเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์) 
3.2 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลกัสูตร/สาขาวิชาก าหนด 

4. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสัมภาษณ์ 
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4 
4.2 ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน ใช้แบบฟอร์มการตรวจ

ร่างกายตามรูปแบบของโรงพยาบาล 
4.3 ผลการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอก (ถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน นับถึงวันสอบสัมภาษณ์) ที่ลงนามรบัรองโดยแพทยจ์าก

โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน 

5. สถานทีส่อบ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ถนนรังสิต-นครนายก  ต าบลองครกัษ์  อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอนิเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 

6. เอกสารการรายงานตัว 
เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องยื่นหนังสือหรือเอกสารรับรอง

การได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี กับฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบ าบัด ในวันเปิดภาคการศึกษา 

7. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 

 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์

4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
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รายละเอียดแนบท้าย 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ 
สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

1) ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) หรือ โรงเรยีนหลักสตูร
นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสตูรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 

2) ผู้สมัครต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 
9 หน่วยกิต (จ านวนหน่วยกิตนับถึงวันท่ีส าเร็จการศึกษา) 

3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการ
เรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลีย่สะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะตอ้งรักษาระดับ
ผลการเรยีนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

4) ต้องไม่มีความพิการตา่งๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนและการประกอบอาชีพ 
5) มีความมุ่งมั่น/สนใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร 
6) มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมีโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ หรือประสบการณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ 

ได้ด าเนินการในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ถ้ามี) 
7)  ให้แสดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ใน แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  

(ไม่รวมปก) 
ส่วนท่ี 1 (1) ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 1 รปู 

(2) ประวัติส่วนตัวประกอบด้วย ช่ือ นามสกุล/ วัน เดือน ปีเกิด/ อายุ/ ที่อยู่/ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ/  
ช่ือและที่อยู่โรงเรียน/ คะแนนเฉลี่ยสะสม/ รายละเอยีดเกี่ยวกับครอบครัว เช่น ช่ือ-นามสกุลบิดา มารดา/  
ผู้ปกครอง/ อาชีพ/ รายได้ และอืน่ ๆ 

ส่วนท่ี 2 หลักฐานการศึกษา ได้แก่ ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  (กรณีส าเร็จการศึกษาแล้ว ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ 
ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวันทีส่ าเร็จการศึกษา จากสถานศึกษา) 
- ใบรับรองผลการทดสอบภาษาองักฤษ (ถ้ามี) 

ส่วนท่ี 3 เกียรติประวัต/ิ วุฒิบัตร/ ผลงาน แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ถ้ามี)  
การพัฒนานวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ (ถ้ามี) หรือประสบการณ์การท าธุรกจิ (ถ้ามี) 

ส่วนท่ี 4 ส าเนาหลักฐานการเป็นผู้จัด/ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา หรือการท าความดีเพื่อส่วนรวม (ไม่เกิน 3 ผลงาน) 
ส่วนท่ี 5 เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เป็นภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 14” แสดงความมุ่งมั่น/ สนใจในสาขาวิชา 

ที่สมัคร ครอบคลมุหัวข้อต่อไปนี ้
1) ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมคัร 
2) เป้าหมายในชีวิต/ อาชีพ/ สิ่งท่ีอยากท าหลังเรียนจบ 
3) ธุรกิจ/ อาชีพของครอบครัว หรือผู้ปกครอง 
4) ประสบการณ์การท างานพิเศษ/ การท าธุรกิจของตนเอง 



- 45 - TCAS รอบที่ 1  ปกีารศึกษา 2564 
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน 

 

1.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร 
กลุ่มที่ 1 ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียน

หลักสูตรนานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลัก 

สูตรนานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศยั (กศน.) และจะส าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2563 
2) ผู้สมัครต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (จ านวนหน่วยกิตนับถึงวันท่ีส าเร็จการศึกษา) 

3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ย

สะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

4) ต้องไม่มีความพิการตา่งๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนและการประกอบอาชีพ 
5) มีความมุ่งมั่น/สนใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร 
6) มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมโีครงงานด้านวิทยาศาสตร์ หรือประสบการณ์การ

ทดลองวิทยาศาสตร์ที่ได้ด าเนินการในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ถ้ามี) 
7) ให้แสดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ใน แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า 

กระดาษ A4 (ไม่รวมปก) 
ส่วนท่ี 1 (1) ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 1 รปู 

(2) ประวัติส่วนตัวประกอบด้วย ช่ือ นามสกุล/ วัน เดือน ปีเกิด/ อายุ/ ที่อยู่/ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ/  
ช่ือและที่อยู่โรงเรียน/ คะแนนเฉลีย่สะสม/ รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว เช่น ช่ือ-นามสกลุ
บิดา มารดา/ ผู้ปกครอง/ อาชีพ/ รายได้ และอื่น ๆ 

ส่วนท่ี 2 หลักฐานการศึกษา ได้แก่ ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  (กรณีส าเร็จการศึกษาแล้ว ใช้ใบระเบียน
แสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวันทีส่ าเร็จการศึกษา จาก
สถานศึกษา) 
- ใบรับรองผลการทดสอบภาษาองักฤษ (ถ้ามี) 

ส่วนท่ี 3 เกียรติประวัติ/ วุฒิบัตร/ ผลงาน แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ถ้ามี)  
การพัฒนานวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ (ถ้ามี) หรือประสบการณ์การท าธุรกิจ (ถ้ามี) 

ส่วนท่ี 4 ส าเนาหลักฐานการเป็นผู้จัด/ ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา หรือการท าความดี เพื่อส่วนรวม  
(ไม่เกิน 3 ผลงาน) 

ส่วนท่ี 5 เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เป็นภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 14” แสดงความมุ่งมั่น/ สนใจใน
สาขาวิชาที่สมัคร ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 
1) ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมคัร 
2) เป้าหมายในชีวิต/ อาชีพ/ สิ่งท่ีอยากท าหลังเรียนจบ 
3) ธุรกิจ/ อาชีพของครอบครัว หรือผู้ปกครอง 
4) ประสบการณ์การท างานพิเศษ/ การท าธุรกิจของตนเอง 

กลุ่มที่ 2 ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา 
1) ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษา ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ และจะส าเร็จการศกึษาในปีการศึกษา 2563 จากโรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามหลกัสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตร่ะดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไมต่่ า
กว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรยีนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนน
เฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 



- 46 - TCAS รอบที่ 1  ปกีารศึกษา 2564 
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน 

 
3) ต้องไม่มีความพิการตา่งๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนและการประกอบอาชีพ 
4) มีความมุ่งมั่น/สนใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร 
5) มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ มีโครงงานวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

หรือประสบการณ์การทดลองทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ด าเนินการในระดับ ปวช. (ถ้ามี) 
6) ใหแ้สดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ใน แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า 

กระดาษ A4 (ไม่รวมปก) 
ส่วนท่ี 1 (1) ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 1 รปู 

(2) ประวัติส่วนตัวประกอบด้วย ช่ือ นามสกุล/ วัน เดือน ปีเกิด/ อายุ/ ที่อยู่/ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ/  
ช่ือและที่อยู่โรงเรียน/ คะแนนเฉลีย่สะสม/ รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว เช่น ช่ือ-นามสกลุบิดา 
มารดา/ ผู้ปกครอง/ อาชีพ/ รายได้ และอื่น ๆ 

ส่วนท่ี 2 หลักฐานการศึกษา ได้แก่ ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  (กรณีส าเร็จการศึกษา 
แล้ว ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวันที่
ส าเร็จการศึกษา จากสถานศึกษา) 

ส่วนท่ี 3 เกียรติประวัต/ิ วุฒิบัตร/ ผลงานแสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ถ้ามี)  
การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือ ความคิดสร้างสรรค์ (ถ้ามี) หรือประสบการณ์การท าธรุกิจ 
(ถ้ามี) หรือ ประสบการณ์การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี) 

ส่วนท่ี 4 ส าเนาหลักฐานการเป็นผูจ้ัด/ ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมจติอาสา หรือการท าความดีเพื่อส่วนรวม  
(ไม่เกิน 3 ผลงาน) 

ส่วนท่ี 5 เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เป็นภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 14” แสดงความมุ่งมั่น/ สนใจใน
สาขาวิชาที่สมัคร ครอบคลุมหัวขอ้ต่อไปนี ้
1) ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมคัร 
2) เป้าหมายในชีวิต/ อาชีพ/ สิ่งท่ีอยากท าหลังเรียนจบ 
3) ธุรกิจ/ อาชีพของครอบครัว หรือผู้ปกครอง 
4) ประสบการณ์การท างานพิเศษ/ การท าธุรกิจของตนเอง 

1.3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ 
กลุ่มที่ 1 ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) 

 

1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2563 

2) ผู้สมัครต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (จ านวนหน่วยกิตนับถึงวันท่ีส าเร็จการศึกษา) 

3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.00 
และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสม
ทั้งหมด) 

4) ต้องไม่มีความพิการตา่งๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนและการประกอบอาชีพ 
5) มีความมุ่งมั่น/สนใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร 
6) มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมโีครงงานด้านวิทยาศาสตร์ หรือประสบการณ์การ

ทดลองวิทยาศาสตร์ที่ได้ด าเนินการในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ถ้ามี) 
7) ใหแ้สดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ใน แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า 

กระดาษ A4 (ไม่รวมปก) 
ส่วนท่ี 1 (1) ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 1 รปู 

(2) ประวัติส่วนตัวประกอบด้วย ช่ือ นามสกุล/ วัน เดือน ปีเกิด/ อายุ/ ที่อยู่/ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ/  
ช่ือและที่อยู่โรงเรียน/ คะแนนเฉลีย่สะสม/ รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว เช่น ช่ือ-นามสกลุ
บิดา มารดา/ ผู้ปกครอง/ อาชีพ/ รายได้ และอื่น ๆ 
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ส่วนท่ี 2 หลักฐานการศึกษา ได้แก่ ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  (กรณีส าเร็จการศึกษาแล้ว ใช้ใบระเบียน
แสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวันทีส่ าเร็จการศึกษา จาก
สถานศึกษา) 
- ใบรับรองผลการทดสอบภาษาองักฤษ (ถ้ามี) 

ส่วนท่ี 3 เกียรติประวัต/ิ วุฒบิัตร/ ผลงาน แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ถ้ามี)  
การพัฒนานวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ (ถ้ามี) หรือประสบการณ์การท าธุรกจิ (ถ้ามี) 

ส่วนท่ี 4 ส าเนาหลักฐานการเป็นผู้จัด/ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา หรือการท าความดีเพื่อส่วนรวม  
(ไม่เกิน 3 ผลงาน) 

ส่วนท่ี 5 เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เป็นภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 14” แสดงความมุ่งมั่น/ สนใจใน
สาขาวิชาที่สมัคร ครอบคลุมหัวขอ้ต่อไปนี ้
1) ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมคัร 
2) เป้าหมายในชีวิต/ อาชีพ/ สิ่งท่ีอยากท าหลังเรียนจบ 
3) ธุรกิจ/ อาชีพของครอบครัว หรือผู้ปกครอง 
4) ประสบการณ์การท างานพิเศษ/ การท าธุรกิจของตนเอง 

กลุ่มที่ 2 ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม  

สิ่งทอทุกสาขา และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 จากโรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ า
กว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนน
เฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

3) ต้องไม่มีความพิการตา่ง ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนและการประกอบอาชีพ 
4) มีความมุ่งมั่น/สนใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร 
5) มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ มีโครงงานวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

หรือประสบการณ์การทดลองทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ด าเนินการในระดับ ปวช. (ถ้ามี) 
6) ใหแ้สดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ใน แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า 

กระดาษ A4 (ไม่รวมปก) 
ส่วนท่ี 1 (1) ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 1 รปู 

(2) ประวัติส่วนตัวประกอบด้วย ช่ือ นามสกุล/ วัน เดือน ปีเกิด/ อายุ/ ที่อยู่/ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ/  
ช่ือและที่อยู่โรงเรียน/ คะแนนเฉลีย่สะสม/ รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว เช่น ช่ือ-นามสกลุบิดา 
มารดา/ ผู้ปกครอง/ อาชีพ/ รายได้ และอื่น ๆ 

ส่วนท่ี 2 หลักฐานการศึกษา ได้แก่ ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  (กรณีส าเร็จการศึกษา 
แล้ว ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวันที่
ส าเร็จการศึกษา จากสถานศึกษา) 

ส่วนท่ี 3 เกียรติประวัต/ิ วุฒิบัตร/ ผลงานแสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ถ้ามี)  
การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือ ความคิดสร้างสรรค์ (ถ้ามี) หรือประสบการณ์การท าธรุกิจ 
(ถ้ามี) หรือ ประสบการณ์การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี) 

ส่วนท่ี 4 ส าเนาหลักฐานการเป็นผู้จัด/ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา หรือการท าความดีเพื่อส่วนรวม  
(ไม่เกิน 3 ผลงาน) 

ส่วนท่ี 5 เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เป็นภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 14” แสดงความมุ่งมั่น/ สนใจใน
สาขาวิชาที่สมัคร ครอบคลุมหัวขอ้ต่อไปนี ้
1) ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมคัร 
2) เป้าหมายในชีวิต/ อาชีพ/ สิ่งท่ีอยากท าหลังเรียนจบ 
3) ธุรกิจ/ อาชีพของครอบครัว หรือผู้ปกครอง 
4) ประสบการณ์การท างานพิเศษ/ การท าธุรกิจของตนเอง 
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1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน 

 
1.4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ 

กลุ่มที่ 1 ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียน
หลักสูตรนานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
1) ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) หรือ โรงเรยีน

หลักสตูรนานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอธัยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้

- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วใหค้ิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

3) ต้องไม่มีความพิการตา่งๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนและการประกอบอาชีพ 
4) มีความมุ่งมั่น/สนใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร 
5) มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมีโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ หรือประสบการณ์การทดลอง

วิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการในระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ถ้ามี) 
6)  ให้แสดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ใน แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า 

กระดาษ A4 (ไม่รวมปก) 
ส่วนท่ี 1 (1) ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 1 รปู 

(2) ประวตัิส่วนตัวประกอบด้วย ช่ือ นามสกุล/ วัน เดือน ปีเกิด/ อายุ/ ที่อยู่/ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ/  
ช่ือและที่อยู่โรงเรียน/ คะแนนเฉลีย่สะสม/ รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว เช่น ช่ือ-นามสกลุ
บิดา มารดา/ ผู้ปกครอง/ อาชีพ/ รายได้ และอื่น ๆ 

ส่วนท่ี 2 หลักฐานการศึกษา ได้แก่ ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  (กรณีส าเร็จการศึกษาแล้ว ใช้ใบระเบียน
แสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวันทีส่ าเร็จการศึกษา จาก
สถานศึกษา) 
- ใบรับรองผลการทดสอบภาษาองักฤษ (ถ้ามี) 

ส่วนท่ี 3 เกียรติประวัต/ิ วุฒิบัตร/ ผลงาน แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ถ้ามี)  
การพัฒนานวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ (ถ้ามี) หรือประสบการณ์การท าธุรกจิ (ถ้ามี) 

ส่วนท่ี 4 ส าเนาหลักฐานการเป็นผู้จัด/ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา หรือการท าความดีเพื่อส่วนรวม  
(ไม่เกิน 3 ผลงาน) 

ส่วนท่ี 5 เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เป็นภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 14” แสดงความมุ่งมั่น/ สนใจใน
สาขาวิชาที่สมัคร ครอบคลุมหัวขอ้ต่อไปนี ้
1) ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมคัร 
2) เป้าหมายในชีวิต/ อาชีพ/ สิ่งที่อยากท าหลังเรียนจบ 
3) ธุรกิจ/ อาชีพของครอบครัว หรือผู้ปกครอง 
4) ประสบการณ์การท างานพิเศษ/ การท าธุรกิจของตนเอง 

กลุ่มที่ 2 ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหาร

และโภชนาการ และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 จากโรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการ 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ า
กว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนน
เฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

3) ต้องไม่มีความพิการตา่งๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนและการประกอบอาชีพ 
4) มีความมุ่งมั่น/สนใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร 
5) มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ มีโครงงานวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

หรือประสบการณ์การทดลองทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ด าเนินการในระดับ ปวช. (ถ้ามี) 



- 49 - TCAS รอบที่ 1  ปกีารศึกษา 2564 
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน 

 
6)  ให้แสดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ใน แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า 

กระดาษ A4 (ไม่รวมปก) 
ส่วนท่ี 1 (1) ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 1 รปู 

(2) ประวัติส่วนตัวประกอบด้วย ช่ือ นามสกุล/ วัน เดือน ปีเกิด/ อายุ/ ที่อยู่/ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ/  
ช่ือและที่อยู่โรงเรียน/ คะแนนเฉลีย่สะสม/ รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว เช่น ช่ือ-นามสกลุ
บิดา มารดา/ ผู้ปกครอง/ อาชีพ/ รายได้ และอื่น ๆ 

ส่วนท่ี 2 หลักฐานการศึกษา ได้แก่ ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  (กรณีส าเร็จการศึกษา 
แล้ว ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวันที่
ส าเร็จการศึกษา จากสถานศึกษา) 

ส่วนท่ี 3 เกียรติประวัต/ิ วุฒิบัตร/ ผลงานแสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ถ้ามี)  
การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือ ความคิดสร้างสรรค์ (ถ้ามี) หรือประสบการณ์การท าธุรกิจ (ถ้ามี)  
หรือ ประสบการณ์การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี) 

ส่วนท่ี 4 ส าเนาหลักฐานการเป็นผู้จัด/ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา หรือการท าความดีเพื่อส่วนรวม  
(ไม่เกิน 3 ผลงาน) 

ส่วนท่ี 5 เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เป็นภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 14” แสดงความมุ่งมั่น/ สนใจใน
สาขาวิชาที่สมัคร ครอบคลุมหัวขอ้ต่อไปนี ้
1) ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมคัร 
2) เป้าหมายในชีวิต/ อาชีพ/ สิ่งท่ีอยากท าหลังเรียนจบ 
3) ธุรกิจ/ อาชีพของครอบครัว หรือผู้ปกครอง 
4) ประสบการณ์การท างานพิเศษ/ การท าธุรกิจของตนเอง 

2. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 
2.1 หนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียนผู้กระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ และอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม ที่มี

ชื่อ-นามสกุล และต าแหน่งของผู้รับรอง จ านวนรวม 3 ฉบับ จากบุคคลต่อไปนี้ 
1) ผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษาท่ีผูส้มัครศึกษาอยู่ จ านวน 1 ฉบับ 
2) อาจารย์ประจ าชั้น/อาจารยผ์ู้สอน จ านวนรวม 2 ฉบับ 

2.2 ประวัติและผลงาน (Portfolio) 
 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
เอกสารที่แสดงภายใน Portfolio ควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม 

การกระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความ
สอดคล้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร ผลงานที่น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปี
ย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่าง
อิสระ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 
หมายเหตุ: เฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่มีการก าหนดรูปแบบแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ให้ผู้สมัครจัดท า

ตามรูปแบบที่หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด (ดูทีคุ่ณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธ์ิสมัคร) 
2.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (ใช้ฉบับส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) (กรณีส าเรจ็

การศึกษาแล้ว ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบคุะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวันทีส่ าเร็จการศึกษา 
จากสถานศึกษา) 

ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา 
ก าหนด (ถ้ามี)  ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร” ใน
ระบบรับสมัครฯ  https://admission.swu.ac.th  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)  
ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดคร้ังสุดท้ายเป็นส าคัญ หากส่งเอกสารเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะ

กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 
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3. เกณฑ์การคัดเลือก 
3.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)  *(ผู้ที่ผ่านการคดัเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์) 
3.2 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลกัสูตร/สาขาวิชาก าหนด 

4. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสัมภาษณ์ 
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4 
4.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ฉบับจริง 
4.3 ผลการทดสอบตาบอดสีตรวจโดยจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน (เฉพาะสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ) 
4.4 หนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียนผู้กระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ และอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม  

ที่มีชื่อ-นามสุกล และต าแหน่งของผู้รับรอง จ านวนรวม 3 ฉบับ จากบุคคลต่อไปนี้ 
1) ผู้บริหารโรงเรียน/ สถานศึกษาทีผู่ส้มัครศึกษาอยู่ จ านวน 1 ฉบับ 
2) อาจารย์ประจ าชั้น/ อาจารยผ์ู้สอน จ านวนรวม 2 ฉบับ 
(หนังสือรับรองต้องบรรจุซองปิดผนึกพร้อมลงนามสลกัหลัง โดยผู้รับรอง : หนังสือรับรอง 1 ฉบับ ต่อ 1 ซองเอกสาร) 
ซองเอกสารสามารถใช้เป็นซองเอกสารสีน้ าตาล หรือ สีขาว หรือ สีสุภาพ 

4.5 โครงงานวิทยาศาสตร์หรือเอกสารที่แสดงประสบการณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่ไดด้ าเนินการในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ถ้ามี) 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
1. ช่ือโครงงาน 5. วิธีทดลอง 
2. ที่มา/ ความส าคัญ/ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 6. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
3. สมมติฐาน 7. สรุปผลการทดลอง 
4. วัตถุประสงค์ 8. เอกสารอ้างอิง 

5. สถานทีส่อบ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ถนนรังสิต-นครนายก  ต าบลองครกัษ์  อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอนิเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 

6. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 

 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์

4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
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รายละเอียดแนบท้าย 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) 
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย / วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) 
วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล / วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
วิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์ 

สาขานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา) 
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ 
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์ 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1) ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) หรือ โรงเรยีนหลักสตูรนานาชาต ิ

หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้

- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจน
ส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิด
คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการ
เรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

2. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 
2.1 หนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียนผู้กระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ และอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม ที่มี

ชื่อ-นามสกุล และต าแหน่งของผู้รับรอง จ านวนรวม 3 ฉบับ จากบุคคลต่อไปนี้ 
1) ผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษาท่ีผูส้มัครศึกษาอยู่ จ านวน 1 ฉบับ 
2) อาจารย์ประจ าชั้น/อาจารยผ์ู้สอน จ านวนรวม 2 ฉบับ 

2.2 ประวัติและผลงาน (Portfolio) 
 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
ให้ผู้สมัครทุกหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก จัดท าแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้

ความสามารถ โดยต้องมีตัวอย่างผลงานที่แสดงทักษะและความสามารถท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร ตลอดจนการเข้า
ร่วมกิจกรรม การกระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม และรางวัลที่ได้รับ โดย
สามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ ผลงานที่น าเสนอ ให้
คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีท่ีสมัคร 

2.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (ใช้ฉบับส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) (กรณีส าเรจ็
การศึกษาแล้ว ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบคุะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวนัทีส่ าเร็จการศึกษา 
จากสถานศึกษา) 



- 52 - TCAS รอบที่ 1  ปกีารศึกษา 2564 
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน 

 

การส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ให้ผู้สมัคร Upload ผ่านทาง
เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ที่ http://cosci.swu.ac.th ในรูปแบบไฟล์ .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100MB ภายในวันที่  
20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)  ก่อนเวลา 24.00 น. (หากอัพโหลดเสร็จสิ้นจะได้รับอีเมลตอบกลับ
จากทางระบบ) ทั้งนี้ให้ผู้สมัคร ระบุชื่อโครงการ /สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัครด้วย หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่
ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง และแฟ้มประวัติ

และผลงาน (Portfolio) จ านวน 1 เล่ม มาแสดงต่อคณะกรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัย
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ติดต่อสอบถามได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11268 , 11269 , 11270 ในวันและเวลาราชการ หรือ Facebook : COSCI SWU หรือ  
ส่ง E-mail มาได้ที่ prcosciswu@gmail.com 

3. เกณฑ์การคัดเลือก 
3.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)  *(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์) 
3.2 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชาก าหนด 

4. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสัมภาษณ์ 
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4 
4.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) จ านวน 1 เล่ม 

5. สถานทีส่อบ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมติร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอนิเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 

6. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 

 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์ 
 (เฉพาะวิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์ 
 มีการทดสอบการแสดง และสอบสัมภาษณ์) 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต ์ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์

4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

 

mailto:prcosciswu@gmail.com%20หรือ
http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/


- 53 - TCAS รอบที่ 1  ปกีารศึกษา 2564 
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน 

 

รายละเอียดแนบท้าย 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร
นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการ
เรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 
ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้
คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลีย่สะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะตอ้งรักษาระดับ
ผลการเรยีนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

3) ความสนใจเฉพาะด้านการท่องเที่ยว (ถ้ามี) ให้แสดงเอกสาร/หลักฐานมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 
4) ผลงาน/รางวัลกิจกรรมเชิงวิชาการ (ถ้ามี) ให้แสดงเอกสาร/หลักฐานมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 
5) ผลงาน/รางวัลกิจกรรมนอกหลักสูตร (ถ้ามี) ให้แสดงเอกสาร/หลักฐานมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 

1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และจะส าเร็จการศึกษาในปี

การศึกษา 2563 
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.00  

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ รวมกัน ไม่ต่ า
กว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรยีนจนส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิด
คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

3) ผลงาน/รางวัล ทางวิทยาศาสตร์ ให้แสดงเอกสาร/หลักฐานมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 

2. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 
2.1 หนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียนผู้กระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ และอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม ที่มี

ชื่อ-นามสุกล และต าแหน่งของผู้รับรอง จ านวนรวม 3 ฉบับ จากบุคคลต่อไปนี้ 
1) ผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษาท่ีผูส้มัครศึกษาอยู่ จ านวน 1 ฉบับ 
2) อาจารย์ประจ าชั้น/อาจารยผ์ู้สอน จ านวนรวม 2 ฉบับ 

2.2 ประวัติและผลงาน (Portfolio) 
 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
เอกสารที่แสดงภายใน Portfolio ควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม 

การกระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความ
สอดคล้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา ที่สมัคร ผลงานที่น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับ
จากปีที่สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ 
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 



- 54 - TCAS รอบที่ 1  ปกีารศึกษา 2564 
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน 

 
2.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (ใช้ฉบับส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) (กรณีส าเรจ็

การศึกษาแล้ว ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบคุะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวนัทีส่ าเร็จการศึกษา 
จากสถานศึกษา) 

ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา 
ก าหนด (ถ้ามี)  ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตัง้ชือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร” ในระบบ
รับสมัครฯ  https://admission.swu.ac.th  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) ก่อนเวลา 
23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดคร้ังสุดท้ายเป็นส าคัญ หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่
ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะ

กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 

3. เกณฑ์การคัดเลือก 
3.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)  *(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์) 
3.2 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชาก าหนด 

4. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสัมภาษณ์ 
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4 
4.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ฉบับจริง 

5. สถานทีส่อบ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมติร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอนิเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 

6. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 

 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์

4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
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1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน 

 

รายละเอียดแนบท้าย 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม / สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม 

1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร
อาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 

2) มีความเป็นผู้น าหรือเป็นผู้อุทิศตนช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
3) เป็นนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านการท ากิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และวัฒนธรรม หรือมีความสามารถท่ีโดดเด่น  

ด้านการศึกษาโดยการเข้าร่วมแข่งขันหรือไดร้ับรางวัลด้านความสามารถ ให้แสดงเอกสาร/หลักฐานมาในแฟ้มประวัติ
และผลงาน (Portfolio) 

1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม 
1) ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) หรือ โรงเรยีนหลักสตูร

อาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้ 

- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) : มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาค
เรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จ
การศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 
ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้
คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับ
ผลการเรยีนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

3) มีความเป็นผู้น าหรือเป็นผู้อุทิศตนช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
4) เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการท ากิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และวัฒนธรรม หรือมีความสามารถที่โดดเด่น  

ด้านการศึกษาโดยการเข้าร่วมแข่งขันหรือไดร้ับรางวัลด้านความสามารถ ให้แสดงเอกสาร/หลักฐานมาในแฟ้มประวัติ
และผลงาน (Portfolio) 

2. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 
2.1 หนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียนผู้กระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ และอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม ที่มี

ชื่อ-นามสุกล และต าแหน่งของผู้รับรอง จ านวนรวม 3 ฉบับ จากบุคคลต่อไปนี้ 
1) ผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษาท่ีผูส้มัครศึกษาอยู่ จ านวน 1 ฉบับ 
2) อาจารย์ประจ าชั้น/อาจารยผ์ู้สอน จ านวนรวม 2 ฉบับ 
(หนังสือรับรองต้องบรรจุซองปิดผนึกพร้อมลงนามสลกัหลัง โดยผู้รับรอง : หนังสือรับรอง 1 ฉบับ ต่อ 1 ซองเอกสาร) 
ซองเอกสารสามารถใช้เป็นซองเอกสารสีน้ าตาล หรือ สีขาว หรือ สีสุภาพ 

2.2 ประวัติและผลงาน (Portfolio) 
 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
เอกสารที่แสดงภายใน Portfolio ควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม 

การกระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความ
สอดคล้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา ที่สมัคร ผลงานที่น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับ
จากปีที่สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ 
มหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 
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2.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (ใช้ฉบับส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) (กรณีส าเรจ็

การศึกษาแล้ว ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบคุะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวนัทีส่ าเร็จการศึกษา 
จากสถานศึกษา) 

ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา 
ก าหนด  ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งช่ือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร” ผ่านทางอีเมล
ของวิทยาลัยฯ ที่  swubodhi@gmail.com  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) ก่อนเวลา 
23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดคร้ังสุดท้ายเป็นส าคัญ หากส่งเอกสารเกินระยะเวลา
ที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะ

กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 

3. เกณฑ์การคัดเลือก 
3.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)  *(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์) 
3.2 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชาก าหนด 

4. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสัมภาษณ์ 
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4 
4.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ฉบับจริง 

5. สถานทีส่อบ  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอินเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 

6. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 

 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์

4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

 
 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
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รายละเอียดแนบท้าย 

วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

1) ส าเร็จการศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือ 
โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) ในกรณีที่ก าลังศึกษาอยู่จะต้องส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2563 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการ
เรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 
ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้
คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับ
ผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

3) ให้ผู้สมัครจัดท า Presentation Clip เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 2 นาที 
โดยให้ Upload ผ่านช่องทาง www.youtube.com และแนบ URL ใน Portfolio 

4) ให้ผู้สมัครจัดท าเรียงความในหัวข้อ “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?” พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 หรือ 500-600 ค า โดยใช้ตัวอักษร Times 
New Roman ขนาด 12 ในรูปแบบ PDF ไฟล์ 

5) จัดส่งทั้ง Portfolio และเรียงความในรูปแบบ PDF ไฟล์ เข้าอีเมล lictcas64@gmail.com และส่งเข้าระบบรับสมัครด้วย 
6) มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสนใจด้านภาษาและการสื่อสาร 
7) ให้แสดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 

7.1 เรียงความในหัวข้อ “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?” พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 
ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 หรือ 500-600 ค า โดยใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12 

7.2 มีเอกสารรับรองโดยหน่วยงานราชการหรือองค์กรที่รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมเพื่อสังคม 

1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 
1) ส าเร็จการศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือ 

โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) ในกรณีที่ก าลังศึกษาอยู่จะต้องส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2563 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการ
เรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 
ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้
คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 
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- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับ

ผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 
3) ให้ผู้สมัครจัดท า Presentation Clip เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 2 นาที 

โดยให้ Upload ผ่านช่องทาง www.youtube.com และแนบ URL ใน Portfolio 
4) ให้ผู้สมัครจัดท าเรียงความในหัวข้อ “Why do you apply for Bachelor of Arts in Sustainable Hospitality  

And Tourism Management at Srinakharinwirot University? And why should you be accepted into 
the program?” พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 หรือ 500-600 ค า โดยใช้ตัวอักษร 
Times New Roman ขนาด 12 ในรูปแบบ PDF ไฟล์ 

5) จัดส่งทั้ง Portfolio และเรียงความในรูปแบบ PDF ไฟล ์เข้าอีเมล htmtcas.swuic@gmail.com และส่งเข้าระบบรับ
สมัครด้วย 

6) เป็นนักเรียนท่ีมคีวามสนใจศึกษาในด้านการจดัการภาคบริการ การท่องเที่ยว การโรงแรม การบริการในสายการบิน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความเป็นนานาชาติ 

7) ไม่มีปญัหาสุขภาพท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการศึกษาภาคสนาม ท้ังในและตา่งประเทศ 
8) ให้แสดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 

8.1 เรียงความในหัวข้อ “Why do you apply for Bachelor of Arts in Sustainable Hospitality And Tourism 
Management at Srinakharinwirot University? And why should you be accepted into the program?” 
พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 หรือ 500-600 ค า โดยใช้ตัวอักษร Times New 
Roman ขนาด 12 

8.2 มีเอกสารรับรองโดยหน่วยงานราชการหรือองค์กรที่รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมเพือ่สังคม 

2. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 
2.1 หนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียนผู้กระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ และอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม ที่มี

ชื่อ-นามสุกล และต าแหน่งของผู้รับรอง จ านวนรวม 3 ฉบับ จากบุคคลต่อไปนี้ 
1) ผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษาท่ีผูส้มัครศึกษาอยู่ จ านวน 1 ฉบับ 
2) อาจารย์ประจ าชั้น/อาจารยผ์ู้สอน จ านวนรวม 2 ฉบับ 

2.2 ใบสมัครภาษาอังกฤษ ตามแบบของมหาวิทยาลัย แบบตรี 6.1 (B6.1) 
2.3 ประวัติและผลงาน (Portfolio) 

 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
เอกสารที่แสดงภายใน Portfolio ควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม 

การกระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความ
สอดคล้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา ที่สมัคร ผลงานที่น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้อง ไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับ
จากปีที่สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ 
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

2.4 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (ใช้ฉบับส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) (กรณีส าเรจ็
การศึกษาแล้ว ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบคุะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวนัทีส่ าเร็จการศึกษา 
จากสถานศึกษา) 

ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา 
ก าหนด (ถ้ามี)  ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร” ใน
ระบบรับสมัครฯ  https://admission.swu.ac.th  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)  
ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดคร้ังสุดท้ายเป็นส าคัญ หากส่งเอกสารเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะ

กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 

http://www.youtube.com/
mailto:htmtcas.swuic@gmail.com
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3. เกณฑ์การคัดเลือก 
3.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)  *(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์) 
3.2 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชาก าหนด 

4. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสัมภาษณ์ 
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4 
4.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ฉบับจริง 

5. สถานทีส่อบ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมติร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอนิเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 

6. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 

 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์

4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

หมายเหตุ: 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
- สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ ภาคเรียนละ 60,000 บาท 
- สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ ภาคเรียนละ 50,000 บาท 
2. ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องเรียน Pre college ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564 โดยมีค่าใช้จ่าย

ประมาณ 20,000 บาท 
3. หากข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่นๆ ท่ีไม่ระบุไว้ในประกาศฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี วิทยาลัยนานาชาติฯ 

โทร. 0-2260-2067 หรือ 0-2259-4754 ถึง 55 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
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รายละเอียดแนบท้าย 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา) 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา) 

1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร
นานาชาติ และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 

2) หลักฐานแสดงความสามารถทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ (ถ้ามีให้แสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 

1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา) 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 

2. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 
2.1 หนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียนผู้กระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ และอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม ที่มี

ชื่อ-นามสุกล และต าแหน่งของผู้รับรอง จ านวนรวม 3 ฉบับ จากบุคคลต่อไปนี้ 
1) ผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษาท่ีผูส้มัครศึกษาอยู่ จ านวน 1 ฉบับ 
2) อาจารย์ประจ าชั้น/อาจารยผ์ู้สอน จ านวนรวม 2 ฉบับ 

2.2 ประวัติและผลงาน (Portfolio) 
 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
เอกสารที่แสดงภายใน Portfolio ควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม 

การกระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความ
สอดคล้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา ที่สมัคร ผลงานที่น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับ
จากปีที่สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ 
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

2.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (ใช้ฉบับส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) (กรณีส าเรจ็
การศึกษาแล้ว ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบคุะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวนัทีส่ าเร็จการศึกษา 
จากสถานศึกษา) 

ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา 
ก าหนด (ถ้ามี)  ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร” ใน
ระบบรับสมัครฯ  https://admission.swu.ac.th  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)  
ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดคร้ังสุดท้ายเป็นส าคัญ หากส่งเอกสารเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะ

กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 

3. เกณฑ์การคัดเลือก 
3.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)  *(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์) 
3.2 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ทีห่ลักสูตร/สาขาวิชาก าหนด 
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4. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสัมภาษณ์ 
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4 
4.2 ผลงาน (Portfolio) ผลงานท้ังหมดที่ผ่านมา เช่น ภาพสเก็ตช์ ผลงานจริง ผลงานภาพถ่าย งานสามมิติ VDO และผลงานอื่นๆ  

ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ไม่จ ากัดรูปแบบและปริมาณ 

5. สถานทีส่อบ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมติร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอนิเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 

6. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 

 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์

4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

หมายเหตุ: ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกเป็นนิสติของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรยีมความพร้อม 
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง (ถ้ามี) 

 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
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การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 

1.2 โครงการ “ผู้พิการ” (รหัสกลุ่มสาขา 054) 
------------------------------------- 

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนผู้มีความบกพร่อง ได้แก่ ความบกพร่องทางการได้ยิน ความบกพร่อง
ทางการเคลื่อนไหว ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 5 - 20 มกราคม 2564 
1. คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / จ านวนรับ 

ที ่ คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก  
ชื่อย่อปริญญาและ

สาขาวิชา 
รหัส 

สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คณะมนุษยศาสตร์    

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
1  สาขาวิชาจิตวิทยา วท.บ. (จิตวิทยา) 01001 2 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม    
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสตูร 2 ภาษา)    

2  วิชาเอกการจัดการธรุกิจไซเบอร ์ ศศ.บ.  
(นวัตกรรมสื่อสารสังคม) 

30002 1 

 สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)    
3  วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ ศศ.บ.  30010 1 
4  วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม (นวัตกรรมการสื่อสาร) 30011 1 

คณะศึกษาศาสตร์    
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่)*    

5  วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต กศ.บ. (การศึกษาตลอดชีวิต) 05106 1 
 รวม   6 

*หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) ให้เลือกจับคู่วิชาเอกในกลุ่มวิชาเอกท่ี 2 ในภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 1 โดยมีเง่ือนไขตามที่
คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรก าหนด 

 

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 

1) ผู้สมคัรจะต้องเป็นบุคคลผูม้ีความพิการตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ 
2) ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) หรือ โรงเรยีนหลักสตูรตาม

อัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
3) เป็นผู้พิการทางการได้ยิน สญูเสียการไดย้ินระดับน้อย ที่ใช้เครื่องช่วยฟังจนสามารถไดย้ินในระดับปกติและสามารถ

สื่อสารได้อย่างไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตประจ าวนั 
4) ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบตัิจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
5) เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 

1) บัตรประจ าตัวคนพิการ (ใช้ฉบับส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 
2) ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบคุะแนนเฉลี่ยสะสม (ใช้ฉบับส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) (กรณี

ส าเรจ็การศึกษาแล้ว ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบคุะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวันที่
ส าเรจ็การศึกษา จากสถานศึกษา) 
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3) ประวัติและผลงาน (Portfolio) 
 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
เอกสารที่แสดงภายใน Portfolio ควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม 

ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความสอดคล้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร ผลงานที่น าเสนอให้คณะกรรมการ 
พิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและ
ผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัคร
ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ตามที่หลักสูตร/
สาขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด  ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาท่ี
สมัคร” ในระบบรับสมัครฯ  https://admission.swu.ac.th  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการ
รับสมัคร)  ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดคร้ังสุดท้ายเป็นส าคัญ หากส่ง
เอกสารเกินระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อ

คณะกรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 

2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)  วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร ์
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)  

วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 
1) ผู้สมคัรจะต้องเป็นบุคคลผูม้ีความพิการตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ 
2) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 

3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียน
จนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 
ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้
คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผล
การเรยีนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

4) เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (บกพร่องทางด้านแขน หรือ ขา) ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจ าวัน และไม่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

5) เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 
1) บัตรประจ าตัวคนพิการ (ใช้ฉบับส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
2) ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (ใช้ฉบับส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) (กรณี

ส าเร็จการศึกษาแล้ว ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวันที่
ส าเร็จการศึกษา จากสถานศึกษา) 

3) ประวัติและผลงาน (Portfolio) 
 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
ให้ผู้สมัครทุกหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก จัดท าแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้

ความสามารถ โดยต้องมีตัวอย่างผลงานที่แสดงทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร ตลอดจนการ
เข้าร่วมกิจกรรม/ประสบการณ์ และรางวัลที่ได้รับ โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและ
ผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ ผลงานที่น าเสนอ ให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีท่ีสมัคร 

การส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อ่ืนๆ ให้ผู้สมัคร Upload ผ่านทาง
เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ที่ http://cosci.swu.ac.th ในรูปแบบไฟล์ .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100MB ภายในวันที่  
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1.2 โครงการ “ผู้พกิาร” 

20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) ก่อนเวลา 24.00 น. (หากอัพโหลดเสร็จสิ้นจะได้รับอีเมลตอบกลับ
จากทางระบบ) ทั้งนี้ให้ผู้สมัคร ระบุชื่อโครงการ /สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัครด้วย หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่
ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 

หมายเหตุ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง และแฟ้มประวัติ
และผลงาน (Portfolio) จ านวน 1 เล่ม มาแสดงต่อคณะกรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ติดต่อสอบถามได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11268, 11269, 11270 ในวันและเวลาราชการ หรือ Facebook : COSCI SWU หรือ 
ส่ง E-mail มาได้ที่ prcosciswu@gmail.com  

2.3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่)*  วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวติ 
1) ผู้สมคัรจะต้องเป็นบุคคลผูม้ีความพิการตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ 
2) การพิจารณารับผู้พิการ ต้องผ่านการพิจารณาคณุสมบัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และการพจิารณานั้นให้ถือ

เป็นที่สุด 
3) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 

4) เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวท่ีสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจ าวัน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
5) เป็นผู้พิการแขน-ขา อันเนื่องมาจากแขน-ขาอ่อนแรง และพิการขาแต่ต้องมีอุปกรณ์เทียมที่ช่วยเหลือตวัเองได้อย่างไม่

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
6) เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (มอืสองข้างแข็งแรงสามารถเขียนหนังสือและใช้งานไดด้ี) สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

อย่างไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
*หมายเหตุ: หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) ให้เลือกจับคู่วิชาเอกในกลุ่มวิชาเอกที่ 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ช้ันปีท่ี 1 

โดยมเีงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสตูรก าหนด 

7) เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 
1) บัตรประจ าตัวคนพิการ (ใช้ฉบับส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 
2) ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (ใช้ฉบับส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) (กรณี

ส าเร็จการศึกษาแล้ว ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวันที่
ส าเร็จการศึกษา จากสถานศึกษา) 

3) ประวัติและผลงาน (Portfolio) 
 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
เอกสารที่แสดงภายใน Portfolio ควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม 

ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความสอดคล้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร ผลงานที่น าเสนอให้คณะกรรมการ 
พิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและ
ผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัคร
ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ  ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ 
ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร” ในระบบรับสมัครฯ  https://admission.swu.ac.th  
ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)  ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ 
PDF ที่ ผู้สมัครอัพโหลดคร้ังสุดท้ายเป็นส าคัญ  หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับ
พิจารณาใบสมัคร 
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อ

คณะกรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 

mailto:prcosciswu@gmail.com%20หรือ
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3. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
3.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 4 
3.2 บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
3.3 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) (เฉพาะวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือสุขภาพ และ

วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือการจัดการนวัตกรรม) 

หากผู้เข้าสอบไม่น าหลักฐานตามที่ โครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด มาแสดงในวันสอบจะถือว่าผู้สมัคร
ขาดคุณสมบัติและจะถกูตัดสิทธิ์ในการสอบคร้ังนี ้

4. เกณฑ์การคัดเลือก 
4.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)  *(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์) 
4.2 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชาก าหนด 

 

5. สถานทีส่อบ  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอินเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 

6. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 

 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์

4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
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การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 

1.3 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม (รหัสกลุ่มสาขา 184) 
------------------------------------ 

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีทักษะความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ 
ความโดดเด่นทางด้านการออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ ด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเว็บไซต์ ด้านธุรกิจออนไลน์ 
หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการธุรกิจไซเบอร์ ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ด้านการแสดง การก ากับ 
การแสดง หรือการเขียนบท ด้านการผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบฉาก 
หรือการออกแบบอ่ืนๆ รายละเอียดดังนี้ 
วันรับสมัคร: ระหว่างวันที ่5 - 20 มกราคม 2564 
1. คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / จ านวนรับ 
 

ที ่ คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ชื่อย่อปริญญาและสาขาวิชา รหัส
สาขาวิชา 

จ านวนรับ 
(คน) 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม    
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    

 สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสตูร 2 ภาษา)    
1 วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏสิัมพันธ์และมลัติมเีดีย 

ศศ.บ. 
(นวัตกรรมสื่อสารสังคม) 

30001 20 
2 วิชาเอกการจัดการธรุกิจไซเบอร ์ 30002 10 
3 วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 30003 10 
 สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา)    
4 วิชาเอกการผลติภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ศศ.บ.  

(ภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั) 
30016 12 

5 วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 30017 10 
6 วิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร ์ 30013 10 
 สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)    
7 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเทีย่ว ศศ.บ. 

(นวัตกรรมการสื่อสาร) 

30009 14 
8 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ 30010 2 
9 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 30011 13 
10 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร ์ 30019 6 
 รวม   107 

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
2.1 ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 

2.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2 00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียน
จนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 
ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2 00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลีย่สะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2 00 และจะตอ้งรักษาระดับ
ผลการเรยีนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 
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2.3 จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ อย่างน้อย 1 ด้าน ดังนี้ 

2.3.1 เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นและมีความสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชา 
ที่สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป หรือได้รับรางวัล/ผ่านการประกวดแข่งขันในระดับเขตการศึกษา  
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ อันเป็นที่ยอมรับในสาขาต่างๆ หรือ 

2.3.2 เป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในระดับดี  
ให้ผู้สมัครแสดงผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, CU-TEP, TOEIC หรือ  
SWU-SET มาใน แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 

3. คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก  
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)  วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 
1) เป็นผู้มีทักษะด้านการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบตา่งๆ  

หรือ เป็นผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ ในระดับเขตการศึกษา  
ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ 
หรือ เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจรักด้านการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ 

2) มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติตามข้อ 1 และ/หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/
วิชาเอก และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ 

3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)  วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 
1) เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 
2) มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติตามข้อ 1 และ/หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/

วิชาเอก และผลงานด้านธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 
3.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)  วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร 
1) เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร อาทิ การพัฒนาแอพพลิเคช่ัน  

เว็บไซต์ การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
2) มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติตามข้อ 1 และ/หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/วิชาเอก 

3.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา)  วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
1) เป็นผู้มีความสามารถพิเศษและมีประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  

หรือ เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลในการแข่งขัน  
หรือ เป็นที่ยอมรับทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ในระดับเขตการศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ  
ระดับนานาชาต ิ 
หรือ เป็นผู้มีสุนทรยีศาสตร์และมีใจรักด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั 

2) มีแฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
3.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา)  วิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์ 
1) เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านการแสดง, การก ากับการแสดง หรือการเขียนบท  

หรือ เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันหรือเป็นท่ียอมรบัทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั, ด้านการแสดง 
การก ากับการแสดง หรือการเขียนบท ในระดับเขตการศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ  
หรือ เป็นผู้มีสุนทรยีศาสตร์และมีใจรักด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั 

2) มีแฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือด้านการแสดง 
3) ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดคลิปวิดีโอถ่ายการแสดง (Acting) จ านวน 1 ซีน โดยใช้บท Monologue หรือบทพูดที่ถูก

ถ่ายทอดโดยนักแสดงเพียงคนเดียว เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตัวละครคิดออกมาเป็นค าพูด โดยการแสดงอาจเป็นการพูดคุย
กับตัวละครอีกคนหนึ่งหรือจะเป็นการพูดคุยกับผู้ชมหรือผู้ฟังก็ได้ โดยคลิปวิดีโอนี้มีความยาวไม่เกิน 3 นาที ผ่านทาง
ยูทูปและเปิดลิงก์เป็นสาธารณะ (Public) จากนั้นให้คัดลอกลิงก์มาใส่ในแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjumMHytIPWAhVMN48KHVnmB0UQvwUIISgA
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjumMHytIPWAhVMN48KHVnmB0UQvwUIISgA
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1.3 โครงการทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

 
3.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา)  วิชาเอกการออกแบบเพ่ืองานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
1) เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านศลิปะการวาด การออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบฉาก หรือการออกแบบอ่ืนๆ  

หรือ เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันหรือเป็นที่ยอมรับที่สอดคล้องกับวิชาเอก ในระดับเขตการศึกษา ระดับจังหวัด  
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ  
หรือ เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจรักด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

2) มีแฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านภาพยนตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
3.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา) 

วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว / วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือสุขภาพ / วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือการจัดการนวัตกรรม / 
วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือเศรษฐศาสตร์ 
1) เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ หรือทักษะที่

เกี่ยวเนื่องกับวิชาเอกท่ีสมัคร 
หรือ เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจรักด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ 

2) มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผลงานผลิตสื่อ หรือ
ประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/วิชาเอก 

4. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 
4.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 

 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
ให้ผู้สมัครทุกหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก จัดท าแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้

ความสามารถ โดยต้องมีตัวอย่างผลงานที่แสดงทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร ตลอดจนการ
เข้าร่วมกิจกรรม/ประสบการณ์ และรางวัลที่ได้รับ โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและ
ผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ ผลงานที่น าเสนอ ให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่
สมัคร 

4.2 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (ใช้ฉบับส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) (กรณี
ส าเรจ็การศึกษาแล้ว ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวันท่ีส าเร็จ
การศึกษา จากสถานศึกษา) 

การส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อ่ืนๆ ให้ผู้สมัคร Upload ผ่านทาง
เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ที่ http://cosci.swu.ac.th ในรูปแบบไฟล์  pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100MB ภายในวันที่  
20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) ก่อนเวลา 24 00 น  (หากอัพโหลดเสร็จสิ้นจะได้รับอีเมลตอบกลับ
จากทางระบบ) ทั้งนี้ให้ผู้สมัคร ระบุชื่อโครงการ /สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัครด้วย หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่
ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 

เฉพาะผู้สมัครวิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์ นอกจากอัพโหลดแฟ้มประวัติและผลงานแล้ว 
ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดคลิปวิดีโอถ่ายการแสดง (Acting) จ านวน 1 ซีน โดยใช้บท Monologue หรือบทพูดที่ถูก
ถ่ายทอดโดยนักแสดงเพียงคนเดียว เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตัวละครคิดออกมาเป็นค าพูด โดยการแสดงอาจเป็นการพูดคุยกับตัว
ละครอีกคนหนึ่งหรือจะเป็นการพูดคุยกับผู้ชมหรือผู้ฟังก็ได้ โดยคลิปวิดีโอน้ีมีความยาวไม่เกิน 3 นาที ผ่านทางยูทูปและ
เปิดลิงก์เป็นสาธารณะ (Public) จากนั้นให้คัดลอกลิงกม์าใส่ในแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

หมายเหตุ:  หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง และแฟ้มประวัติ
และผลงาน (Portfolio) จ านวน 1 เล่ม มาแสดงต่อคณะกรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 

5. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  
5.1 เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4 
5.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) จ านวน 1 เล่ม 

หากผู้เข้าสอบไม่น าหลักฐานตามที่ โครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด มาแสดงในวันสอบจะถือว่าผู้สมัครขาด
คุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคร้ังนี้ 
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1.3 โครงการทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

 

6. เกณฑ์การคัดเลือก 
6.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)  *(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์) 
6.2 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชาก าหนด 

7. สถานทีส่อบ 
 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมติร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอนิเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 

8. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี  

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 
 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 
 09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์ 
 (เฉพาะวิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์ 
 มีการทดสอบการแสดง และสอบสัมภาษณ์) 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์

4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

หมายเหตุ 1. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ติดต่อสอบถามได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11268, 11269, 11270 ในวันและเวลาราชการ หรือส่ง E-mail มาได้ที่ prcosciswu@gmail.com หรือ 
Facebook : COSCI SWU 

2. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสอบฯ ติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับนิสิตใหม่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15716, 
11545, 15665 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
mailto:prcosciswu@gmail.com%20หรือ
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การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 

1.4 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม (รหัสกลุ่มสาขา 178) 
------------------------------------ 

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีทักษะความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่  
ความโดดเด่นทางด้านการเล่นเครื่องดนตรีไทย/เครื่องดนตรีสากล หรือการขับร้อง มีผลงานโดดเด่นทางด้านศิลปะ 
และศิลปะประยุกต ์ รายละเอียดดังนี้ 
รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 5 - 20 มกราคม 2564 
1. คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / จ านวนรับ

ที ่ คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก 
ชื่อย่อปริญญาและ

สาขาวิชา 
รหัส

สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คณะศิลปกรรมศาสตร์    
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ    
1 1 สาขาวิชาดุริยางคศาสตรส์ากล ศป.บ.  

(ดุริยางคศาสตร์สากล) 
10007 25 

2  สาขาวิชาทัศนศิลป*์ ศป.บ. (ทัศนศิลป์) 10015 20 

3  สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร ศป.บ. 
(การออกแบบสื่อสาร) 

10043 20 

 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป ์    
4  วิชาเอกการออกแบบผลติภณัฑ ์ ศป.บ.  

(การออกแบบทัศนศิลป์) 
10006 20 

5  วิชาเอกการออกแบบแฟช่ัน 10013 20 
6  วิชาเอกออกแบบเครื่องประดับ 10052 20 
 สาขาวิชานาฏศลิป์สร้างสรรค์และการจัดการ    
7  วิชาเอกนาฏศิลปไ์ทย ศป.บ. (นาฏศิลปส์รา้งสรรค์

และการจัดการ) 
10005 20 

8  วิชาเอกนาฏศิลปส์ากล 10011 15 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต    
9  สาขาวิชาดนตรีศึกษา กศ.บ. (ดนตรีศึกษา) 10048 40 
10  สาขาวิชานาฏศลิป์ศึกษา กศ.บ. (นาฏศิลป์ศึกษา) 10050 20 
11  สาขาวิชาศิลปศึกษา กศ.บ. (ศิลปศึกษา) 10051 25 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
12  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม 

(หลักสูตร 2 ภาษา) 
ศศ.บ. (นวัตกรรม 

การจัดการศิลปวัฒนธรรม) 
10053 10 

 รวม   255 
*สาขาวิชาทัศนศิลป์ เริ่มเรียนกลุ่มวิชา (จิตรกรรมร่วมสมัย  เซรามิกส์  สื่อผสม) ในชั้นปีที ่2 

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
2.1 เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นด้านศิลปกรรมในสาขาต่างๆ ท่ีมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัครตั้งแต่ ระดับ

สถานศึกษาขึ้นไป หรือได้รับรางวัล/ผ่านการประกวดแข่งขันในระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ  
อันเป็นที่ยอมรับในศิลปกรรมสาขาต่างๆ 

2.2 ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร
นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 
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2.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้

1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต / หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ทุกสาขาวิชา / วิชาเอก 
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ยสะสม

ตั้งแต่ช้ัน ม.4 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียน
จนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับ ปวช 1 - ปวช 3 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  
ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนน
เฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะต้องรักษา
ระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

2) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  ทุกสาขาวิชา 
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ยสะสม

ตั้งแต่ช้ัน ม.4 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียน
จนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับ ปวช 1 - ปวช 3 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนน
เฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้องรักษา
ระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

3. คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก 
3.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

1) มีประสบการณ์การเล่นดนตรีหรือขับร้องในสถานศึกษาหรือสถาบันดนตรี หรือ 
2) ผ่านการสอบเทียบเกรดทางดนตรี ของสถาบันทดสอบดนตรีต่างประเทศหรือในประเทศ หรือ 
3) ผ่านการประกวดแข่งขันทางดนตรี การอบรมทางดนตรี การเข้าค่ายดนตรี หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี หรือ 
4) มีเกียรติบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร และ/หรือ รางวัล และ/หรือรูปภาพ ที่แสดงความสามารถทางดนตรี เช่น 

การสอบมาตรฐาน (เกรด) ดนตรี, ถ้วยรางวัล, โล่รางวัล, ใบประกาศเกียรติคุณ, การแสดงดนตรี, การแข่งขันดนตรี เป็นต้น 
5) มีแฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านดุริยางคศาสตร์สากล และส่ง Clip การบรรเลง หรือขับร้องเพลง 

ให้เห็นหน้าและตัวผู้สมัคร จ านวน 2 เพลง ต่างยุคสมัยกันหรือต่างผู้ประพันธ์ ตามมาตรฐานเพลงคลาสสิค หรือเพลง
แจ๊ส (Standard Jazz / Blue) โดยให้ Upload ผ่านช่องทาง www.youtube.com และแนบ URL ใน Portfolio 
- เพลงคลาสสิค เช่น ผลงานของ J.S. Bach, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van 

Beethoven, Franz Schubert, Fredric Francois Chopin, Robert Schumann หรือผลงานของนักประพันธ์เพลง 
ท่านอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเท่า 
- เพลงแจ๊ส เช่น ผลงานของ Charlie Parker, Albert King, Freddie King, B. B. King หรือผลงานของนักประพันธ์เพลง 

ท่านอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเท่า 
3.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

1) เป็นผู้มีความสามารถทางทักษะปฏิบัติทัศนศิลป์ได้เป็นอย่างดี หรือ 
2) เป็นผู้มผีลงานการแสดงทางด้านทัศนศิลป์ในระดับสถานศึกษา หรือ 
3) เป็นผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านทัศนศิลป์ 
4) เป็นผู้มีใจรักทางด้านศิลปะ 
5) มีแฟ้มสะสมผลงานท่ีเกีย่วข้องกับประสบการณ์ ทางด้านทัศนศิลป์ และผลงานด้านศลิปะ ไม่จ ากดัเทคนิค 

จ านวน 10 ผลงาน 
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3.3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร 

1) เป็นผู้มีประสบการณ์และทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะในเกณฑ์ดี 
2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะในส่วนของการออกแบบสื่อสาร การออกแบบกราฟิก การออกแบบสิ่งพิมพ์ 

การออกแบบภาพเคลื่อนไหว การถ่ายภาพ  เป็นต้น 
3) มีแฟ้มสะสมผลงานท่ีเกีย่วข้องกับประสบการณ์ทางด้านการออกแบบสื่อสาร จ านวน 10 ผลงาน 

3.4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
1) เป็นผู้มีประสบการณ์และทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะในเกณฑ์ดี 
2) เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
3) มีแฟ้มสะสมผลงานท่ีเกีย่วข้องกับประสบการณ์ทางด้านการออกแบบผลติภณัฑ์ และมีผลงานด้านศลิปะอื่นๆ  

จ านวน 10 ผลงาน 

3.5 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น 
1) เป็นผู้มีประสบการณ์และทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะในเกณฑ์ดี 
2) เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะในส่วนของการออกแบบแฟช่ัน 
3) มีแฟ้มสะสมผลงานท่ีเกีย่วข้องกับประสบการณ์ทางด้านการออกแบบแฟช่ัน และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ  

จ านวน 10 ผลงาน 

3.6 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบเคร่ืองประดับ 
1) เป็นผู้มีประสบการณ์และทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะในเกณฑ์ดี 
2) เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะในส่วนของการออกแบบเครื่องประดับ 
3) มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านการออกแบบเครื่องประดับ และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ 

จ านวน 10 ผลงาน 
 

3.7 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 
1) เป็นผู้มีความสามารถทางทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย ได้แก่ โขน ละคร ร า ระบ า หรือการแสดงนาฏศิลป์ไทยอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
2) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับสถานศึกษา หรือที่ได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐ/เอกชนท่ีเกี่ยวข้อง หรือ 
3) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับ

นานาชาติ หรือ 
4) เป็นผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ 

หรือระดับนานาชาติ 
5) เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจรักทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
6) มีแฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านนาฏศิลป์ และส่ง Clip บันทึกการเคลื่อนไหวลักษณะเต็มตัว

ของผู้สมัครในการร าเพลงแม่บทเล็ก ผู้สมัครต้องร าคนเดียวเท่านั้น โดยให้ Upload ผ่านช่องทาง www.youtube.com  
และแนบ URL ใน Portfolio 

3.8 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ วิชาเอกนาฏศิลป์สากล 
1) เป็นผู้มีความสามารถทางทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์สากล ได้แก่ บัลเลต์ แจ๊ส นาฏศิลป์สมัยใหม่ นาฏศิลป์ร่วมสมัย 

ลีลาศ ยิมนาสติก หรือนาฏศิลป์สากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์สากลในระดับสถานศึกษา หรือที่ได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  

ภาครัฐ/เอกชนท่ีเกี่ยวข้อง หรือ 
3) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์สากลในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับ

นานาชาติ หรือ 
4) เป็นผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านนาฏศิลป์สากลในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ 

หรือระดับนานาชาติ 
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5) เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจรักทางด้านศิลปะการแสดง 
6) มีแฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านนาฏศิลป์ และส่ง Clip บันทึกการเคลื่อนไหวลักษณะเต็มตัว

ของผู้สมัคร ความยาวไม่เกิน 2.30 นาที โดยให้ Upload ผ่านช่องทาง www.youtube.com และแนบ URL ใน 
Portfolio 

3.9 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
1) เป็นผู้มีความสามารถทางทักษะปฏิบัติเครื่องมือเอกดนตรีไทย/เครื่องมือเอกดนตรีสากล 
2) เป็นผู้มีใจรักในวิชาชีพครู การสอน หรือการถ่ายทอดความรู้ 
3) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านดนตรีในระดับสถานศึกษา หรือที่ได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/

เอกชนท่ีเกี่ยวข้อง หรือ 
4) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านดนตรีในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ หรือ 
5) เป็นผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านดนตรีในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือ  

ระดับนานาชาติ 
6) เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจรักทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
7) มีแฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านดนตรี และส่ง Clip บันทึกภาพการบรรเลงดนตรีเพลงเดี่ยว 

โดยผู้สมัครเป็นผู้บรรเลงดนตรีด้วยเครื่องมือเอกของตัวเอง จ านวน 1 เพลง และถ่ายคลิปวีดี โอ ในลักษณะให้เห็น
หน้าตัวเอง และเต็มตัวในขณะบรรเลงดนตรี โดยให้ Upload ผ่านช่องทาง www.youtube.com และแนบ URL 
ใน Portfolio 

3.10 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
1) เป็นผู้มีความสามารถทางทักษะปฏิบัตินาฏศิลปไ์ทย ได้แก่ โขน ละคร ร า ระบ า หรือการแสดงนาฏศลิป์ไทยอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 
2) เป็นผู้มผีลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลปไ์ทยในระดับสถานศึกษา หรือท่ีไดร้ับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/ 

เอกชนท่ีเกี่ยวข้อง หรือ 
3) เป็นผู้มผีลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลปไ์ทยในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมภิาค ระดับประเทศ หรือระดับ

นานาชาติ หรือ 
4) เป็นผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่งขนัทางด้านนาฏศิลปไ์ทยในระดับจงัหวัด ระดับเขต ระดับภมูิภาค ระดับประเทศ 

หรือระดับนานาชาต ิ
5) มีแฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านนาฏศิลป์ และส่ง Clip บันทึกการเคลื่อนไหวลักษณะเต็มตัว

ของผู้สมัครในการร าเพลงแม่บทเล็ก ผู้สมัครต้องร าคนเดียวเท่านั้น โดยให้ Upload ผ่านช่องทาง www.youtube.com  
และแนบ URL ใน Portfolio 

3.11 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา 
1) เป็นผู้มีความสามารถทางทักษะปฏิบัติศลิปะในเกณฑ์ด ี
2) เป็นผู้มีใจรักในวิชาชีพครู การสอน หรือการถ่ายทอดความรู้ 
3) เป็นผู้มผีลงานทางด้านศลิปะในระดับสถานศึกษา หรือที่ไดร้ับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

ที่เกี่ยวข้อง หรือ 
4) เป็นผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่งขนัทางด้านศิลปะในสถานศึกษาระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมภิาค ระดับประเทศ 

หรือระดับนานาชาต ิหรือ 
5) มีแฟ้มสะสมผลงานท่ีเกีย่วข้องกับประสบการณ์ทางด้านศิลปศึกษา และมผีลงานด้านศิลปะของตนเอง 

3.12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 ภาษา) 
1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม 
2) เป็นผู้ที่มีผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ  หรือ 
3) เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัล/ใบประกาศเกียรติคุณการรับรองทางด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด 

ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติ หรือ 
4) เป็นผู้ที่มีสุนทรียศาสตร์และใจรักทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
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5) มีจดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) ที่แสดงให้เห็นถึงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาสาขาวิชานวัตกรรม

การจัดการศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งความมุ่งหมายในอนาคตว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วจะน าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้
เรียนจากสาขาวิชานี้ไปใช้ท าอะไร อย่างไร ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 

6) มีแฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับประสบการณด์้านศิลปวัฒนธรรม หรือแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์/ความสามารถ
พิเศษท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ จ านวนไม่เกิน 10 หน้า A4 

4. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร  

4.1 ประวัติและผลงาน (Portfolio) 
 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
ให้ผู้สมัครทุกหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก จัดท าและส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ที่ประกอบด้วย 

ประวัติส่วนตัวที่แสดงตัวตน ประวัติการศึกษา ทักษะ ความรู้ความสามารถ รางวัลที่ได้รับ กิจกรรม/ประสบการณ์ ที่
เกี่ยวข้อง และตัวอย่างผลงานที่มีความสอดคล้องกับ สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร ผลงานที่น าเสนอให้คณะกรรมการ 
พิจารณาต้องอยู่ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2564 โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและ
ผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัคร
ไม่ว่ากรณีใดๆ 

4.2 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (ใช้ฉบับส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) (กรณี
ส าเรจ็การศึกษาแล้ว ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวันท่ีส าเร็จ
การศึกษา จากสถานศึกษา) 

ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ตามที่หลักสูตร/
สาขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด  ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาท่ี
สมัคร” ในระบบรับสมัครฯ  https://admission.swu.ac.th  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการ
รับสมัคร)  ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดคร้ังสุดท้ายเป็นส าคัญ หากส่ง
เอกสารเกินระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสมัภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะ

กรรมการฯ ในวันสอบสัมภาษณ์ 

5. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
5.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 4 
5.2 ให้น าต้นฉบับงานจริงมาพร้อมกับภาพถ่ายหรือส าเนา (เฉพาะวิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น 

และวิชาเอกการออกแบบเคร่ืองประดับ) 

หากผู้เข้าสอบไม่น าหลักฐานตามที่ โครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด มาแสดงในวันสอบจะถือว่าผู้สมัคร 
ขาดคณุสมบัติและจะถกูตัดสิทธิ์ในการสอบคร้ังนี ้
 

6. เกณฑ์การคัดเลือก 
6.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)  *(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์) 
6.2 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชาก าหนด 

7. สถานทีส่อบ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมติร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอนิเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 
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1.4 โครงการทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม 

 

8. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี  

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 
 วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น 
 วิชาเอกออกแบบเครื่องประดับ 
 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 
 สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร 
 สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 สาขาวิชาศิลปศึกษา 
 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม 

(หลักสูตร 2 ภาษา) 
 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 
 09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์ 
 วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 
 วิชาเอกนาฏศิลป์สากล 
 สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบฯ 
 09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์ พร้อมปฏิบัติ 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์

4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

หมายเหต ุ1. หากมีข้อสงสัยเกีย่วกับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ติดต่อสอบถามได้ที่  ฝ่ายวิชาการและวิจยั คณะศิลปกรรมศาสตร ์
โทร. 0-2649-5496-7 หรือ 0-2649-5505 ต่อ 110, 122 และ 147 

 2. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสอบฯ ติดต่อสอบถามไดท้ี่ งานรับนิสิตใหม่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15665 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
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1.5 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

 

การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 

1.5 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (รหัสกลุ่มสาขา 212) 
------------------------------------- 

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีประสบการณ์ 
และ/หรือ ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา ด้านการออกแบบ การผลิต การวิเคราะห์ การตลาด และการบริหาร
จัดการธุรกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ รายละเอียดดังนี้ 
รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 5 - 20 มกราคม 2564 
1. คณะ / หลักสูตร /สาขาวิชา / จ านวนรับ 
ที ่ คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ชื่อย่อปริญญาและ

สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา จ านวนรับ 
(คน) 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์    
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    

1 สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดบั (หลักสูตร 2 ภาษา)* วท.บ.  
(อัญมณีและเครื่องประดับ) 

69001 10 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
2 สาขาวิชาผลิตภณัฑส์ร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา) ศศ.บ. 

(ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค)์ 
69002 10 

3 สาขาวิชาแฟช่ัน สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (หลักสตูร 2 
ภาษา) 

ศศ.บ. (แฟช่ัน สิ่งทอ  
และเครื่องตกแต่ง) 

69003 30 

 รวม   50 
*ได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) 

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
2.1 รับผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสตูร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสตูรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเรจ็การศึกษาในปี
การศึกษา 2563 หรือ มีคุณสมบัตติามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิ
การศึกษาเท่ากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคดัเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศกึษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 

2.2 ต้องไม่เป็นโรคตดิต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจ าตัว หรอืความพิการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่า
เรียนและการประกอบอาชีพ 

3. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 
3.1 ประวัติและผลงาน (Portfolio) 

 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
ใหผู้้สมัคร จัดท าและส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ที่แสดงตัวตน ความรู้ความสามารถ ทักษะในด้านอัญมณี

และเครื่องประดับ หรือ ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ หรือ แฟช่ัน สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง การเข้าร่วมกิจกรรม/ประสบการณ์ 
ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความสอดคล้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร ผลงานที่น าเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและ
ผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัคร
ไม่ว่ากรณีใดๆ 

เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเคร่ืองตกแต่ง (หลักสูตร 2 ภาษา) จะต้องน าเสนอผลงานการออกแบบ 
อย่างน้อย 1 collection ภายใต้หัวข้อ BCG และ/หรือ ภูมิปัญญาไทย ในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ด้วย 
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1.5 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

 

3.2 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (ใช้ฉบับส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) (กรณี
ส าเร็จการศึกษาแล้ว ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวันที่ส าเร็จ
การศึกษา จากสถานศึกษา) 

ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา/
วิชาเอกก าหนด  ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร” ใน
ระบบรับสมัครฯ  https://admission.swu.ac.th  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)  
ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดคร้ังสุดท้ายเป็นส าคัญ หากส่งเอกสารเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะ

กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 

4. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 4 
4.2 ผลงาน (Portfolio) ผลงานทั้งหมดที่ผ่านมา เช่น ภาพสเก็ตช์ ผลงานจริง ผลงานภาพถ่าย งานสามมิติ VDO และผลงานอื่นๆ  

ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ไม่จ ากดัรูปแบบและปรมิาณ 

หากผู้เข้าสอบไม่น าหลักฐานตามที่ โครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด มาแสดงในวันสอบจะถือว่าผู้สมัครขาด
คุณสมบัติและจะถกูตัดสิทธิ์ในการสอบคร้ังนี้ 

5. เกณฑ์การคัดเลือก 
5.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) *(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ)์ 
5.2 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลกัสูตร/สาขาวิชาก าหนด 
 

 

6. สถานที่สอบ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมติร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอนิเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 

7. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 

 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 09.00 น. เป็นตน้ไป        สอบสัมภาษณ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์

4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

หมายเหตุ: ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกเป็นนิสติของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรยีมความพร้อม 
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง (ถ้ามี) 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
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1.6 โครงการนักกีฬา 

 

การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 

1.6 โครงการนักกีฬา (รหสักลุ่มสาขา 099) 
------------------------------------- 

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีทักษะด้านกีฬาประเภทต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือ
เข้าศึกษาตอ่ในระดับปริญญาตรี รายละเอียดดังนี้ 
รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 5 - 20 มกราคม 2564 
1. คณะ / หลักสูตร /สาขาวิชา / จ านวนรับ 
ที ่ คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ชื่อย่อปริญญาและ

สาขาวิชา 
รหัส

สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
คณะพลศึกษา    

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต    
1  สาขาวิชาพลศึกษา กศ.บ. (พลศึกษา) 04101 15 
     
 รวม   15 

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
2.1 มีอายุไมเ่กิน 22 ปี  นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2.2 ผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านกีฬา ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ กรีฑา  เซปัคตะกร้อ  เทควันโด  ฟุตซอล  ฟุตบอล  

บาสเกตบอล  มวยสากลสมัครเล่น  มวยไทยสมัครเล่น  ยูโด  ยูยิตสู  เรือพาย  ลีลาศ  เปตอง  เทนนิส  ดาบสากล   
ปัญจักสีลัต  หมากกระดาน  วอลเล่ย์บอล  ว่ายน้ า  กอล์ฟ  รักบี้ฟุตบอล โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
- เป็นนักกีฬาท่ีมีความสามารถระดับทีมชาติ หรือ มีความสามารถระดับเยาวชนทีมชาติ หรือ 
- ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือ 
- ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ กีฬาระดับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  
หมายเหตุ: นอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้วข้างต้น  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัต ิและ 

การพิจารณานั้นให้ถือเป็นที่สุด 
2.3 ส าหรับนักกฬีามวยสากลสมัครเลน่จะต้องไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬามวยอาชีพมาก่อน 
2.4 ผู้สมคัรดูประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

เท่านั้น ให้เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานท่ี ทีก่ าหนด  
2.5 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 

 

3. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 
3.1 ใบรับรองความสามารถทางการกฬีาของผู้สมัคร (แบบ ตรี.4) 
3.2 ประวัติทางการกีฬาของผูส้มัคร (แบบ ตรี.5) 
3.3 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ท่ีระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (ใช้ฉบับส าเนา พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) (กรณีส าเร็จ

การศึกษาแล้ว ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวันที่ส าเร็จ
การศึกษา จากสถานศึกษา) 
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3.4 ประวัติและผลงาน (Portfolio) 

 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
ให้ผู้สมัครจัดท าและส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถทางกีฬา 

ตลอดจนรางวัล/เกียรติบัตร/วุฒิบัตรฯลฯ ที่ได้รับ ภาพผลงาน ท่ีผ่านการคัดเลือกแล้วว่าเป็นผลงานท่ีมีคุณภาพ มีความ
สอดคล้องกับโครงการ ที่สมัคร ผลงานที่น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่
สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ มหาวิทยาลัย
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ตามที่หลักสูตร/
สาขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด  ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่
สมัคร” ในระบบรับสมัครฯ  https://admission.swu.ac.th  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับ
สมัคร)  ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดคร้ังสุดท้ายเป็นส าคัญ หากส่ง
เอกสารเกินระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะ

กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 

4. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 4 
4.2 หลักฐานที่แสดงความสามารถทางด้านกีฬา  ความสามารถเกี่ยวกับ คณะ / หลักสตูร / สาขาวิชา / วิชาเอก ที่สมัคร 

และความสามารถพิเศษอื่นๆ 
4.3 เอกสารหรือวัสดุอื่นๆ  ตามที่ก าหนดไว้ (ถ้าม)ี 

หากผู้เข้าสอบไม่น าหลักฐานตามที่ โครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด มาแสดงในวันสอบจะถือว่าผู้สมัครขาด
คุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคร้ังนี้ 

5. เกณฑ์การคัดเลือก 
5.1 ประวัติและผลงาน (Portfolio)  *(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์) 
5.2 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลกัสูตร/สาขาวิชาก าหนด 
 

 

6. สถานที่สอบ  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอินเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 

7. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 

 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์

4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
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แบบ ตรี.4 
ใบรับรองความสามารถทางการกีฬาของผู้สมัคร 

หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก.............................................................................................................................. 

ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว............................................................................................................................... ...... 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................... ...................... 
ขอรับรองว่าผู้สมัครชื่อ นาย  นาง  นางสาว ................................................................................ ............................. 
มีความสามารถทางการกีฬา ประเภท (ระบุ).............................................................................................................. 
โดยมีประสบการณ์ทางการกีฬาดังนี้ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1. (.....)  นักกีฬาทีมชาติ (ประเภทกีฬา..................................................................................พ.ศ. .................) 
2. (.....)  นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ (ประเภทกีฬา......................................................................พ.ศ. ................) 
3. (.....)  นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  

(ประเภทกีฬา.............................................................................................................พ.ศ. ...............) 
4. (.....)  นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  

(ประเภทกีฬา.............................................................................................................พ.ศ. ...............) 
5. (.....)  นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน  

(ประเภทกีฬา.............................................................................................................พ.ศ. ...............) 
6. (.....)  นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่จัดโดยสมาคมกีฬา  

(ประเภทกีฬา............................................................. ................................................พ.ศ. ...............) 
7. (.....)  อ่ืนๆ ให้ระบุประเภทกีฬา รายการที่เข้าร่วมแข่งขัน และปีท่ีแข่งขัน.................................................. 

............................................................................................. ..............................................................

............................................................................................................................. ..............................

............................................................................... ............................................................................

............................................................................................................................. .............................. 

ลงชื่อ......................................................................ผู้รับรอง 
(..............................................................................) 

วันที่.............เดือน....................................พ.ศ. .................. 

สถานที่ติดต่อ....................................................................................................................... 

โทรศัพท์......................................................... อีเมล.......................................................... 

หมายเหตุ 1. ผู้รับรองจะต้องเป็นบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรกีฬาที่นักเรียนเกี่ยวข้อง 
2. ให้ประทับตราหน่วยงานหรือองค์กรกีฬาที่นักเรียนเกี่ยวข้องด้วย 
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แบบ ตรี.5 
ประวัติทางการกีฬาของผู้สมัคร 

หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก .......................................................................................................................... 
1. ชื่อ – สกุล ของผู้สมัคร.....................................................................................................................อายุ.....................ปี 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก..................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท์.......................................................................... ID Line.................................................................................. 

2. ก าลังศึกษา/จบการศึกษา จากโรงเรียน.......................................................................................................................... 
จังหวัด................................................................................................. เริ่มเล่นกีฬาเมื่อ พ.ศ. ....................................... 

3. กีฬาที่ถนัด ได้แก่ (ระบไุด้มากกว่า 1 ชนิด)..................................................................................................................... 

4. ประวัติการแข่งขันกีฬาตั้งแต่ต้น (ถ้าที่ว่างไม่พอให้เขียนต่อในด้านหลัง หรือเขียนเพิ่มในกระดาษ A4) 

ที ่ พ.ศ. รายการแข่งขัน ประเภทกีฬา ผลการแข่งขัน 
(ระบุล าดับที่หรือสถิติ) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

5. เหตุผลที่สมัครเข้าเรียนในหลักสตูร / สาขาวชิา / วิชาเอก
........................................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
........................................................................................................................................................................................ 

6. ความสามารถพิเศษอื่นๆ................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………..………………….................................................... 

7. กีฬาที่ใช้ในการพิจารณาสมัครเข้าศึกษาครั้งนี้ (โปรดระบุเพียง 1 ชนิด) ได้แก่ …………………………………..…………… 
……………………………………………………………………….……………………………………………..................................................... 

ลงชื่อ.............................................................................................ผูส้มัคร 
วันที่.............เดือน........................................พ.ศ. ................... 
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 1.7 โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา 

 

การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 
1.7 โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา (รหัสกลุ่มสาขา 182) 

------------------------------------- 

โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพ ทั้ง
ทางด้านความรู้ในวิชาการควบคู่กับทางด้านภาษาเป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพในระดับนานาชาติ รายละเอียดดังนี้  
รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 5 - 20 มกราคม 2564 

1 คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / จ านวนรับ 

ที ่ คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก 
ชื่อย่อปริญญาและ

สาขาวิชา 
รหัส 

สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์    

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ.  
(อัญมณีและครื่องประดับ) 

  
1.  สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดบั (หลักสูตร 2 ภาษา)* 69001 2 

     
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม    

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสตูร 2 ภาษา) 

ศศ.บ.  
(นวัตกรรมสื่อสารสังคม) 

  
2.  วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏสิัมพันธ์และมลัติมเีดีย 30001 2 
3.  วิชาเอกการจัดการธรุกิจไซเบอร ์ 30002 2 
4.  วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 30003 2 
 สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา)     
5.  วิชาเอกการผลติภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

ศศ.บ. 
(ภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั) 

30016 2 
6.  วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 30017 2 
7.  วิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร ์ 30013 2 
 สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)    
8.  วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเทีย่ว 

ศศ.บ.  
(นวัตกรรมการสื่อสาร) 

30009 3 
9.  วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 30011 3 
10.  วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร ์ 30019 1 

คณะวิศวกรรมศาสตร์    
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
11.  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลกัสูตร 2 ภาษา) วศ.บ.  

(วิศวกรรมโลจสิติกส์) 
09015 30 

12.  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2 ภาษา) วศ.บ.  
(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

09018 20 

 รวม   71 
*ได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) 
 

2 คุณสมบัตทิั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสตูรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสตูรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563  โดยจ าแนกรายละเอียด ดังนี ้
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กลุ่มที ่1 ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียน
หลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 
2563  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเง่ือนไขดังนี ้
1) โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6): มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ตามที่สาขาวิชาก าหนดในคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร (ถ้าส าเร็จ
การศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

2) โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 
รวม 5 ภาคการศึกษา ตามที่สาขาวิชาก าหนดในคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนน เฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

3) โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลีย่สะสม 3 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชาก าหนดในคุณสมบัติ 
เฉพาะของผู้มสีิทธ์ิสมัคร (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลีย่สะสมทั้งหมด) 

กลุ่มที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ 
1) จากหลกัสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ได้รบัการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  

ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
- เอกสารการจบการศึกษา (Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion)  

จากโรงเรียน เช่น IB Diploma หรือ A Level Diploma หรือ High School Diploma เป็นต้น และ 
- เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) จากโรงเรียน 

2) จากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ไมไ่ด้รบัการรับรองจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน (สช.)  
หรือจากหลักสูตรนานาชาติในต่างประเทศ  ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
- เอกสารการจบการศึกษา (Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion)  

เช่น IB Diploma หรือ A Level Diploma หรือ High School Diploma เป็นต้น และ 
- เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) จากโรงเรียน และ 
- ใบเทียบวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพืน้ฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ในกรณีที่มี ก่อนประกาศระเบยีบกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วย
การปรับปรุงระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศกึษาในประเทศและต่างประเทศระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560) (ถา้มี) 

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ 
1) ในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  

ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
- ใบรับรองจากโรงเรียน และ 
- ใบ Predicted grade 

2) ในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ไม่ได้รบัการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  
หรือจากหลักสูตรนานาชาติในต่างประเทศ  ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
- ใบรับรองจากโรงเรียน และ 
- ผลการสอบการเทียบวุฒิต่างๆ ให้เป็นไปเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจาก “ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลาง
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564” 

 

หมายเหตุ: กรณีศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศหรือต่างประเทศให้ยึดเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจาก 
“ประกาศท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เร่ือง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564” 

ส าหรับคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย 
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รายละเอียดแนบท้าย 
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา) 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
2) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจ าตัว หรือความพิการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่า

เรียนและการประกอบอาชีพ 
3) หากมีความสามารถทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

2. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 
2.1 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Financial statement) ของผู้ปกครอง ย้อนหลัง 6 เดือน 
2.2 เอกสาร/หลักฐานการศึกษา 

 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา แนบหลักฐานการศึกษา ดังนี ้
1) เอกสารการจบการศึกษา (ประกาศนียบัตร (Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion)) 

จากโรงเรียน และ 
2) ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ.1) หรือเอกกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่

ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดจากโรงเรียน และ 
3) ใบเทียบวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ในกรณีที่มี ก่อนประกาศระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยการ
ปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560) (ถ้ามี) 

 ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ แนบหลักฐานการศึกษา ดังนี ้
1) ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรยีนวา่ก าลังศึกษาอยูแ่ละจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และ 
2) ใบผลคะแนนคาดการณ์ (Predicted grade) (เฉพาะผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติหรือหลักสูตร

นานาชาติ) และ 
3) ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ.1) ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา หรือ เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript)  
จากโรงเรียน ตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของเกรด 12 (เทียบเท่าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6) 

 ส าหรับผู้ที่ใช้ผลการสอบเทียบวุฒิการศึกษา แนบหลักฐานการศึกษา ดังนี ้
1) ส าเนาผลสอบ GCE ‘A’ Level หรือ Cambridge Pre-U หรือ 
2) ส าเนาผลการสอบ GED หรือ 
3) ส าเนาประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) และหนังสือรับรองระดับ  

จ านวนวิชาและจ านวนหน่วยกิจของแต่ละวิชาจาก NZQA หรือ 
4) ส าเนาประกาศนียบัตร IB (IB Diploma) หรือ เอกสารเทียบเท่าอื่นๆ 

2.3 ประวัติและผลงาน (Portfolio) 
 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
ให้ผู้สมัคร จัดท าแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม/ 

ประสบการณ์ ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความสอดคล้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา ที่สมัคร ผลงานที่น าเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของ
แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) 
แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 
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ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา 
ก าหนด  ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร” ในระบบรับ
สมัครฯ  https://admission.swu.ac.th  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)  ก่อนเวลา 
23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ ผู้สมัครอัพโหลดคร้ังสุดท้ายเป็นส าคัญ  หากส่งเอกสารเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะ

กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 

3. เกณฑ์การคัดเลือก 
3.1 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธ์ิสมัคร ตามที่สาขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด 
3.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)  *(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์) 
3.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด 

4. เอกสารทีต่้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4 
4.2 ผลงาน (Portfolio) ผลงานทั้งหมดที่ผ่านมา เช่น ภาพสเก็ตช์ ผลงานจริง ผลงานภาพถ่าย งานสามมิติ VDO และผลงานอื่นๆ  

ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ไม่จ ากัดรูปแบบและปริมาณ 

5. สถานที่สอบ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมติร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอนิเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 

6. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 

 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์

4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

หมายเหตุ: ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกเป็นนิสติของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรยีมความพร้อม 
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง (ถ้ามี) 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
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รายละเอียดแนบท้าย 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) 
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย / วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) 
วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล / วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
วิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์ 

สาขานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา) 
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ 
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์ 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี ้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา (เทียบเท่าเกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของ
เกรด 12)  ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิด
คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาค
การศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิด
คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผล
การเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

3) มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหน่ึง ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่
ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี ้
2.1 ผลคะแนน TOEFL 

- Paper-based Test: (PBT) ไม่ต่ ากว่า 470 คะแนน หรือ 
- Internet-based Test: (IBT) ไมต่่ ากว่า 55 คะแนน หรือ 

2.2 ผลคะแนน TOEIC  ไม่ต่ ากว่า 550 คะแนน หรือ 
2.3 ผลคะแนน IELTS ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน 4.5 หรือ 
2.4 ผลคะแนน SWU-SET ไม่ต่ ากว่า 78 คะแนน หรือ 
2.5 ผลคะแนน CU-TEP ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 

2. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 
2.1 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Financial statement) ของผู้ปกครอง ย้อนหลัง 6 เดือน 
2.2 ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
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2.3 เอกสาร/หลักฐานการศึกษา 

 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา แนบหลักฐานการศึกษา ดังนี ้
1) เอกสารการจบการศึกษา (ประกาศนียบัตร (Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion)) 

จากโรงเรียน และ 
2) ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรยีนฯ (ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ.1) หรือเอกกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่

ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดจากโรงเรียน และ 
3) ใบเทียบวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ในกรณีที่มี ก่อนประกาศระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยการ
ปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560) (ถ้ามี) 

 ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ แนบหลักฐานการศึกษา ดังนี ้
1) ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรยีนวา่ก าลังศึกษาอยูแ่ละจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และ 
2) ใบผลคะแนนคาดการณ์ (Predicted grade) (เฉพาะผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติหรือหลักสูตร

นานาชาติ) และ 
3) ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ.1) ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา หรือ เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript)  
จากโรงเรียน ตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของเกรด 12 (เทียบเท่าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หรือ ภาคการเรียนท่ี 1 ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6) 

 ส าหรับผู้ที่ใช้ผลการสอบเทียบวุฒิการศึกษา แนบหลักฐานการศึกษา ดังนี ้
1) ส าเนาผลสอบ GCE ‘A’ Level หรือ Cambridge Pre-U หรือ 
2) ส าเนาผลการสอบ GED หรือ 
3) ส าเนาประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) และหนังสือรับรองระดับ  

จ านวนวิชาและจ านวนหน่วยกจิของแต่ละวิชาจาก NZQA หรือ 
4) ส าเนาประกาศนียบัตร IB (IB Diploma) หรือ เอกสารเทียบเท่าอื่นๆ 

2.4 ประวัติและผลงาน (Portfolio) 
 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
ให้ผู้สมัครทุกหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก จัดท าแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้

ความสามารถ โดยต้องมีตัวอย่างผลงานท่ีแสดงทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร ตลอดจนการเข้า
ร่วมกิจกรรม/ประสบการณ์ และรางวัลที่ได้รับ โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน 
(Portfolio) ได้อย่างอิสระ ผลงานที่น าเสนอ ให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีท่ีสมัคร 

การส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ให้ผู้สมัคร Upload ผ่านทาง
เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ที่ http://cosci.swu.ac.th ในรูปแบบไฟล์ .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100MB ภายในวันที่  
20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)  ก่อนเวลา 24.00 น. (หากอัพโหลดเสร็จสิ้นจะได้รับอีเมลตอบกลับ
จากทางระบบ) ทั้งนี้ให้ผู้สมัคร ระบุชื่อโครงการ /สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัครด้วย หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่
ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 

เฉพาะผู้สมัครวิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์ นอกจากอัพโหลดแฟ้มประวัติและผลงานแล้ว
ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดคลิปวิดีโอถ่ายการแสดง (Acting) จ านวน 1 ซีน โดยใช้บท Monologue หรือบทพูดที่ถูก
ถ่ายทอดโดยนักแสดงเพียงคนเดียว เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตัวละครคิดออกมาเป็นค าพูด โดยการแสดงอาจเป็นการพูดคุยกับ
ตัวละครอีกคนหนึ่งหรือจะเป็นการพูดคุยกับผู้ชมหรือผู้ฟังก็ได้ โดยคลิปวิดีโอนี้มีความยาวไม่เกิน 3 นาที ผ่านทางยูทูป
และเปิดลิงก์เป็นสาธารณะ (Public) จากนั้นใหค้ัดลอกลิงก์มาใส่ในแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

หมายเหตุ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง และแฟ้มประวัติและ
ผลงาน (Portfolio) จ านวน 1 เล่ม มาแสดงต่อคณะกรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 
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หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ติดต่อสอบถามได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11268, 11269, 11270 ในวันและเวลาราชการ หรือ Facebook : COSCI SWU หรือ  
ส่ง E-mail มาได้ที่ prcosciswu@gmail.com 

3. เกณฑ์การคัดเลือก 
3.1 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัตเิฉพาะของผู้มีสิทธ์ิสมัคร ตามทีส่าขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด 
3.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)  *(ผู้ที่ผ่านการคดัเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์) 
3.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลกัสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด 

4. เอกสารทีต่้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4 
4.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 

5. สถานที่สอบ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมติร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอนิเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 

6. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 
วัน เดือน ป ี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี  

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 
 08.00 – 08.30 น.       รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 
 09.00 น. เป็นต้นไป      สอบสัมภาษณ์ 
 (เฉพาะวิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร์ 
 มีการทดสอบการแสดง และสอบสัมภาษณ์) 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์
4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 
8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

 

mailto:prcosciswu@gmail.com%20หรือ
http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
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รายละเอียดแนบท้าย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2 ภาษา) 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2 ภาษา) 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ์(หลักสูตร 2 ภาษา) 

1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร
นานาชาติ และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 

2) ผู้สมัครต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต (จ านวนหน่วยกิตนับถึงวันท่ีส าเร็จการศึกษา) 

3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา (เทียบเท่าเกรด 10 ถึง 
เกรด 11 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของเกรด 12) ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือเทียบเท่า  และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม (หลักสูตร 2 ภาษา) 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
2) ผู้สมัครต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต (จ านวนหน่วยกิตนับถึงวันท่ีส าเร็จการศึกษา) 
3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา (เทียบเท่าเกรด 10 ถึง 

เกรด 11 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของเกรด 12) ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือเทียบเท่า  และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

2. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 
2.1 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Financial statement) ของผู้ปกครอง ย้อนหลัง 6 เดือน 
2.2 เอกสาร/หลักฐานการศึกษา 

 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา แนบหลักฐานการศึกษา ดังนี ้
1) เอกสารการจบการศึกษา (ประกาศนียบัตร (Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion)) 

จากโรงเรียน และ 
2) ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรยีนฯ (ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ.1) หรือเอกกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่

ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดจากโรงเรียน และ 
3) ใบเทียบวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ในกรณีที่มี ก่อนประกาศระเบียบกระทรวง  ศึกษาธิการว่าด้วยการ
ปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560) (ถ้ามี) 

 ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ แนบหลักฐานการศึกษา ดังนี ้
1) ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรยีนวา่ก าลังศึกษาอยูแ่ละจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และ 
2) ใบผลคะแนนคาดการณ์ (Predicted grade) (เฉพาะผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติหรือหลักสูตร

นานาชาติ) และ 
3) ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ.1) ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา หรือ เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) จาก
โรงเรียน ตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ ภาคเรียนท่ี 1 ของเกรด 12 (เทียบเท่าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 หรือ ภาคการเรียนที่ 1 ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6) 
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 ส าหรับผู้ที่ใช้ผลการสอบเทียบวุฒิการศึกษา แนบหลักฐานการศึกษา ดังนี ้
1) ส าเนาผลสอบ GCE ‘A’ Level หรือ Cambridge Pre-U หรือ 
2) ส าเนาประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) และหนังสือรับรองระดับ  

จ านวนวิชาและจ านวนหน่วยกจิของแต่ละวิชาจาก NZQA หรือ 
3) ส าเนาประกาศนียบัตร IB (IB Diploma) หรือ เอกสารเทียบเท่าอื่นๆ 

2.3 ประวัติและผลงาน (Portfolio) 
 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
ใหผู้้สมัครทุกหลักสูตร/สาขาวิชา จัดท าแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ทีแ่สดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ 

การเข้าร่วมกิจกรรม/ประสบการณ์ ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความสอดคล้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา ที่สมัคร ผลงานที่
น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ 
รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและ
ผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา 
ก าหนด  ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาท่ีสมัคร” ในระบบรับ
สมัครฯ  https://admission.swu.ac.th  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)  ก่อนเวลา 
23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ ผู้สมัครอัพโหลดคร้ังสุดท้ายเป็นส าคัญ  หากส่งเอกสารเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะ

กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 

3. เกณฑ์การคัดเลือก 
3.1 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัตเิฉพาะของผู้มีสิทธ์ิสมัคร ตามทีส่าขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด 
3.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)  *(ผู้ที่ผ่านการคดัเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์) 
3.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลกัสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด 

4. เอกสารทีต่้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4 
4.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 

5. สถานที่สอบ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ถนนรังสิต-นครนายก  ต าบลองครกัษ์  อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอนิเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 
6. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 

 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์

4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

 

http://admission.swu.ac.th/
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  1.8 โครงการหลักสูตรนานาชาต ิ

 

การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 
1.8 โครงการหลักสูตรนานาชาติ (รหัสกลุ่มสาขา 006) 

------------------------------------- 

โครงการหลักสูตรนานาชาติ  เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพ ทั้งทางด้านความรู้ใน
วิชาการควบคู่กับทางด้านภาษาเป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพในระดับนานาชาติ รายละเอียดดังนี้  
รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 5 - 20 มกราคม 2564 

1 คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / จ านวนรับ 

ที ่ คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา ชื่อย่อปริญญาและสาขาวิชา รหัส 
สาขาวิชา 

จ านวนรับ 
(คน) 

คณะมนุษยศาสตร์    
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
1 สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสตูรนานาชาติ) ศศ.บ. (ภาษาเพื่ออาชีพ) 01124 100 
2 สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ศศ.บ.  

(ภาษาเพื่อการสื่อสาร) 
01125 30 

วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน    
 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต    
3 สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
ศศ.บ. (ภาษาและการสื่อสาร 

ระหว่างวัฒนธรรม ) 
70007 40 

4 สาขาวิชาการจดัการภาคบริการและการท่องเที่ยว 
อย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 

ศศ.บ. (การจัดการภาคบริการ 
และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) 

70008 30 

คณะเศรษฐศาสตร์    
5 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ศ.บ.  

(หลักสูตรนานาชาติ) 
49002 20 

คณะวิศวกรรมศาสตร์    
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
6 สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสริ์ตและมัลตมิีเดยี 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอนเสิรต์ 

และมลัติมเีดีย) 
09019 20 

7 สาขาวิชาวศิวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

วศ.บ.  
(วิศวกรรมปิโตรเลียม 
และก๊าซธรรมชาติ) 

09020 30 

8 สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภยัและการพสิูจน ์
หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสตูรนานาชาติ) 

วศ.บ. (วิศวกรรมความ
ปลอดภัยและการพิสจูน์

หลักฐานทางคอมพิวเตอร์) 

09021 20 

 รวม   290 

2 คุณสมบัตทิั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563  โดยจ าแนกรายละเอียด ดังนี ้
กลุ่มที ่1 ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลัก 

สูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2563   
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเง่ือนไขดังนี ้
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1) โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6): มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ตามที่สาขาวิชาก าหนดในคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร (ถ้าส าเร็จ
การศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

2) โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 
รวม 5 ภาคการศึกษา ตามที่สาขาวิชาก าหนดในคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนน เฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

3) โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลีย่สะสม 3 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชาก าหนดในคุณสมบัติ 
เฉพาะของผู้มสีิทธ์ิสมัคร (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลีย่สะสมทั้งหมด) 

กลุ่มที ่2 ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ 
1) จากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ได้รับการรบัรองจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษา

เอกชน (สช.) ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
- เอกสารการจบการศึกษา (Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion) จากโรงเรียน  

เช่น IB Diploma หรือ A Level Diploma หรือ High School Diploma เป็นต้น และ 
- เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) จากโรงเรียน 

2) จากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ไม่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) หรือจากหลักสูตรนานาชาติในต่างประเทศ  ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
- เอกสารการจบการศึกษา (Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion)  

เช่น IB Diploma หรือ A Level Diploma หรือ High School Diploma เป็นต้น และ 
- เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) จากโรงเรียน และ 
- ใบเทียบวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ในกรณีที่มี ก่อนประกาศระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วย
การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560) (ถ้ามี) 

กลุ่มที ่3 ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ 
1) ในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  

ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
- ใบรับรองจากโรงเรียน และ 
- ใบ Predicted grade 

2) ในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ไม่ได้รับการรับรองจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษา
เอกชน (สช.) หรือจากหลักสูตรนานาชาติในต่างประเทศ  ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
- ใบรับรองจากโรงเรียน และ 
- ผลการสอบการเทียบวุฒิต่างๆ ให้เป็นไปเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจาก “ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลาง
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564”  

หมายเหตุ: กรณีศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศหรือต่างประเทศให้ยึดเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจาก 
“ประกาศที่ประชุมอธกิารบดีแห่งประเทศไทย เร่ือง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศกึษา  ประจ าปีการศึกษา 2564” 

ส าหรับคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย 
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รายละเอียดแนบท้าย 
คณะมนุษยศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1.1 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

กลุ่มที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 และจะส าเร็จการศึกษาใน 
ปีการศึกษา 2563 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ ากว่า 2.50 และ

จะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 
2) มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี ้
2.1 ผลคะแนน TOEFL 

- Internet-based Test: (IBT) ตั้งแต่ 61 คะแนนขึ้นไป หรือ 
- Computer-based Test: (CBT) ตั้งแต่ 173 คะแนนขึ้นไป หรือ 

2.2 ผลคะแนน IELTS ที่ระดับคะแนน 5.0 ขึ้นไป หรือ 
2.3 ผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ 
2.4 ผลคะแนน SWU-SET ไม่ต่ ากว่า 65 คะแนน หรือ 
2.5 ผลคะแนน GSAT เฉพาะวิชาการ (reading - writing) ไม่ต่ ากวา่ 400 คะแนน 

กลุ่มที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร
นานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ ภาคเรียนท่ี 1 ของเกรด 12 (เทียบเท่าระดับช้ัน

มัธยม ศึกษาปีท่ี 4 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
จากระบบคะแนนเตม็ 4 หรือเทียบเท่า และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จ
การศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

2) มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี ้
2.1 ผลคะแนน TOEFL 

- Internet-based Test: (IBT) ตั้งแต่ 61 คะแนนขึ้นไป หรือ 
- Computer-based Test: (CBT) ตั้งแต่ 173 คะแนนขึ้นไป หรือ 

2.2 ผลคะแนน IELTS ที่ระดับคะแนน 5.0 ขึ้นไป หรือ 
2.3 ผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ 
2.4 ผลคะแนน SWU-SET ไม่ต่ ากว่า 65 คะแนน หรือ 
2.5 ผลคะแนน GSAT เฉพาะวิชาการ (reading - writing) ไม่ต่ ากวา่ 400 คะแนน 

1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร (หลกัสูตรนานาชาติ) 
กลุ่มที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 และจะส าเร็จการศึกษาใน 

ปีการศึกษา 2563 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ ากว่า 2.75 และ

จะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 
2) มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี ้
2.1 ผลคะแนน TOEFL 

- Paper-based Test: (PBT) ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ 
- Internet-based Test: (IBT) ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน หรือ 

2.2 ผลคะแนน IELTS ที่ระดับคะแนน 5.0 ขึ้นไป หรือ 
2.3 ผลคะแนน SWU-SET ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 
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กลุ่มที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือก าลังศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ และจะส าเร็จการศึกษาในปกีารศึกษา 2563 
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ เกรด 10 ถึง 11 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของเกรด 12 (เทียบเท่าระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่ 4 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ ากว่า 2.75 จากระบบ
คะแนนเต็ม 4 หรือเทียบเท่า และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษา
แล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

2) มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี ้
2.1 ผลคะแนน TOEFL 

- Paper-based Test: (PBT) ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ 
- Internet-based Test: (IBT) ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน หรือ 

2.2 ผลคะแนน IELTS ที่ระดับคะแนน 5.0 ขึ้นไป หรือ 
2.3 ผลคะแนน SWU-SET ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 

2. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 
2.1 ใบสมัครภาษาอังกฤษ ตามแบบของมหาวิทยาลัย แบบตรี 6.1 (B6.1) 
2.2 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Financial statement) ของผู้ปกครอง ย้อนหลัง 6 เดือน 
2.3 ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
2.4 เอกสาร/หลักฐานการศึกษา 

 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา แนบหลักฐานการศึกษา ดังนี ้
1) เอกสารการจบการศึกษา (ประกาศนียบัตร ( Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion)) 

จากโรงเรียน และ 
2) ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรยีนฯ (ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ.1) หรือเอกกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่

ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดจากโรงเรียน และ 
3) ใบเทียบวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ในกรณีที่มี ก่อนประกาศระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยการ
ปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560) (ถ้ามี) 

 ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ แนบหลักฐานการศึกษา ดังนี ้
1) ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรยีนวา่ก าลังศึกษาอยูแ่ละจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และ 
2) ใบผลคะแนนคาดการณ์ (Predicted grade) (เฉพาะผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติหรือหลักสูตร

นานาชาติ) และ 
3) ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ.1) ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา หรือ เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) จาก
โรงเรียน ตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของเกรด 12 (เทียบเท่าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6) 

 ส าหรับผู้ที่ใช้ผลการสอบเทียบวุฒิการศึกษา แนบหลักฐานการศึกษา ดังนี ้
1) ส าเนาผลสอบ GCE ‘A’ Level หรือ Cambridge Pre-U หรือ 
2) ส าเนาผลการสอบ GED หรือ 
3) ส าเนาประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) และหนังสือรับรองระดับ  

จ านวนวิชาและจ านวนหน่วยกจิของแต่ละวิชาจาก NZQA หรือ 
4) ส าเนาประกาศนียบัตร IB (IB Diploma) หรือ เอกสารเทียบเท่าอื่นๆ 
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2.5 ประวัติและผลงาน (Portfolio) 
 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
ให้ผู้สมัครทุกหลักสูตร/สาขาวิชา จัดท าแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ทีแ่สดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ 

การเข้าร่วมกิจกรรม/ประสบการณ์ ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความสอดคล้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา ที่สมัคร ผลงานที่
น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ 
รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและ
ผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่วา่กรณีใดๆ 

ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ตามที่หลักสูตร/
สาขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด  ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่
สมัคร” ในระบบรับสมัครฯ  https://admission.swu.ac.th  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับ
สมัคร)  ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดคร้ังสุดท้ายเป็นส าคัญ หากส่ง
เอกสารเกินระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะ

กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 

3. เกณฑ์การคัดเลือก 
3.1 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัตเิฉพาะของผู้มีสิทธ์ิสมัคร ตามทีส่าขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด 
3.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)  *(ผู้ที่ผ่านการคดัเลือก Portfolio เทา่นั้น มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์) 
3.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลกัสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด 

4. เอกสารทีต่้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4 

5. สถานที่สอบ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมติร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอนิเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 

6. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 

 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์

4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
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รายละเอียดแนบท้าย 

วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

1) ส าเร็จการศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือ 
โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) ในกรณีที่ก าลังศึกษาอยู่จะต้องส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2563 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา (เทียบเท่าเกรด 10 ถึง 
เกรด 11 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของเกรด 12) ไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือเทียบเท่า  และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

3) มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ หรือ ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
หรือ มีความสามารถที่โดดเด่นด้านการศึกษาหรือภาษาที่ 3 โดยเข้าร่วมการแข่งขัน และ/หรือไดร้ับรางวัลด้าน
ความสามารถน้ันๆ ท้ังนี้ไม่นับรวมถึงรางวัลการคัดลายมือ 

4) ให้ผู้สมคัรจดัท า Presentation Clip เกี่ยวกับประวตัิส่วนตัวและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 2 นาที 
โดยให้ Upload ผ่านช่องทาง www.youtube.com และแนบ URL ใน Portfolio 

5) ให้ผู้สมคัรจดัท าเรียงความในหัวข้อ “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?” 
พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 หรือ 500-600 ค า โดยใช้ตัวอักษร Times New 
Roman ขนาด 12 ในรูปแบบ PDF ไฟล ์

6) จัดส่งทั้ง Portfolio และเรียงความในรูปแบบ PDF ไฟล์ เข้าอีเมล lictcas64@gmail.com และส่งเข้าระบบรับสมัครด้วย 
7) มีสุขภาพแข็งแรง มีความสนใจศึกษาต่อในด้านภาษาและการสื่อสาร 

หมายเหตุ: ให้แสดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 
1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 

1) ส าเร็จการศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือ 
โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) ในกรณีที่ก าลังศึกษาอยู่จะต้องส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2563 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา (เทียบเท่าเกรด 10 ถึง 
เกรด 11 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของเกรด 12) ไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือเทียบเท่า  และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

3) มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ หรือ ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
หรือ มีความสามารถที่โดดเด่นด้านการศึกษา โดยเข้าร่วมการแข่งขัน และ/หรือได้รับรางวัลด้านความสามารถนั้นๆ 
ทั้งนี้ไม่นับรวมถึงรางวัลการคัดลายมือ 

4) ให้ผู้สมคัรจดัท า Presentation Clip เกี่ยวกับประวตัิส่วนตัวและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 2 นาที 
โดยให้ Upload ผ่านช่องทาง www.youtube.com และแนบ URL ใน Portfolio 

5) ให้ผู้สมคัรจดัท าเรียงความในหัวข้อ “Why do you apply for Bachelor of Arts in Sustainable Hospitality 
And Tourism Management at Srinakharinwirot University? And why should you be accepted into the 
program?” พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษความยาวไมเ่กิน 2 หน้ากระดาษ A4 หรือ 500-600 ค า โดยใช้ตัวอักษร Times 
New Roman ขนาด 12 ในรูปแบบ PDF ไฟล ์

6) จัดส่งทั้ง Portfolio และเรียงความในรูปแบบ PDF ไฟล ์เข้าอีเมล htmtcas.swuic@gmail.com และส่งเข้าระบบ
รับสมคัรด้วย 

mailto:htmtcas.swuic@gmail.com
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7) เป็นนักเรียนท่ีมคีวามสนใจศึกษาในด้านการจดัการภาคบริการ การท่องเที่ยว การโรงแรม การบริการในสายการบิน 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความเป็นนานาชาติ 
8) ไม่มีปญัหาสุขภาพท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการศึกษาภาคสนาม ท้ังในและตา่งประเทศ 

หมายเหตุ: ให้แสดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 

2. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 
2.1 ใบสมัครภาษาอังกฤษ ตามแบบของมหาวิทยาลัย แบบตรี 6.1 (B6.1) (อยู่แนบท้ายประกาศ) 
2.2 เอกสาร/หลักฐานการศึกษา 

 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา แนบหลักฐานการศึกษา ดังนี ้
1) เอกสารการจบการศึกษา (ประกาศนียบัตร ( Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion)) 

จากโรงเรียน และ 
2) ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรยีนฯ (ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ.1) หรือเอกกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่

ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดจากโรงเรียน และ 
3) ใบเทียบวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ในกรณีที่มี ก่อนประกาศระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยการ
ปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560) (ถ้ามี) 

 ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ แนบหลักฐานการศึกษา ดังนี ้
1) ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรยีนวา่ก าลังศึกษาอยูแ่ละจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และ 
2) ใบผลคะแนนคาดการณ์ (Predicted grade) (เฉพาะผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติหรือหลักสูตร

นานาชาติ) และ 
3) ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ.1) ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา หรือ เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) จาก
โรงเรียน ตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของเกรด 12 (เทียบเท่าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6) 

 ส าหรับผู้ทีใ่ช้ผลการสอบเทียบวุฒิการศึกษา แนบหลักฐานการศึกษา ดังนี ้
1) ส าเนาผลสอบ GCE ‘A’ Level หรือ Cambridge Pre-U หรือ 
2) ส าเนาผลการสอบ GED หรือ 
3) ส าเนาประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) และหนังสือรับรองระดับ  

จ านวนวิชาและจ านวนหน่วยกจิของแต่ละวิชาจาก NZQA หรือ 
4) ส าเนาประกาศนียบัตร IB (IB Diploma) หรือ เอกสารเทียบเท่าอื่นๆ 

2.3 ประวัติและผลงาน (Portfolio) 
 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
ใหผู้้สมัครทุกหลักสูตร/สาขาวิชา จัดท าแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ทีแ่สดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ 

การเข้าร่วมกิจกรรม/ประสบการณ์ ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ท่ีมีความสอดคล้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา ที่สมัคร ผลงาน
ที่น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ 
รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและ
ผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา 
ก าหนด  ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาท่ีสมัคร” ในระบบรับ
สมัครฯ  https://admission.swu.ac.th  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)  ก่อนเวลา 
23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ ผู้สมัครอัพโหลดคร้ังสุดท้ายเป็นส าคัญ หากส่งเอกสารเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะ

กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 
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3. เกณฑ์การคัดเลือก 
3.1 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัตเิฉพาะของผู้มีสิทธ์ิสมัคร ตามทีส่าขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด 
3.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)  *(ผู้ที่ผ่านการคดัเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์) 
3.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลกัสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด 

4. เอกสารทีต่้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4 

5. สถานที่สอบ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมติร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอนิเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 

6. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 

 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์

4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

หมายเหตุ: 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
- สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ ภาคเรียนละ 60,000 บาท 
- สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ ภาคเรียนละ 50,000 บาท 
2 ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องเรียน Pre college ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564 โดยมี

ค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000 บาท 
3 หากข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่นๆ ท่ีไม่ระบุไว้ในประกาศฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี วิทยาลัยนานาชาติฯ 

โทร. 0-2260-2067 หรือ 0-2259-4754 ถึง 55 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
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รายละเอียดแนบท้าย 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1) ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 

2. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 
2.1 ใบสมัครภาษาอังกฤษ ตามแบบของมหาวิทยาลัย แบบตรี 6.1 (B6.1) 
2.2 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Financial statement) ของผู้ปกครอง ย้อนหลัง 6 เดือน 
2.3 เอกสาร/หลักฐานการศึกษา 

 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา แนบหลักฐานการศึกษา ดังนี ้
1) เอกสารการจบการศึกษา (ประกาศนียบัตร ( Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion)) 

จากโรงเรียน และ 
2) ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรยีนฯ (ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ.1) หรือเอกกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่

ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดจากโรงเรียน และ 
3) ใบเทียบวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ในกรณีที่มี ก่อนประกาศระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยการ
ปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560) (ถ้ามี) 

 ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ แนบหลักฐานการศึกษา ดังนี ้
1) ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรยีนวา่ก าลังศึกษาอยูแ่ละจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และ 
2) ใบผลคะแนนคาดการณ์ (Predicted grade) (เฉพาะผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติหรือหลักสูตร

นานาชาติ) และ 
3) ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ.1) ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา หรือ เอกสารแสดงผลการเรยีน (Transcript)  
จากโรงเรียน ตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ ภาคเรียนท่ี 1 ของเกรด 12 (เทียบเท่าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6) 

 ส าหรับผู้ที่ใช้ผลการสอบเทียบวุฒิการศึกษา แนบหลักฐานการศึกษา ดังนี ้
1) ส าเนาผลสอบ GCE ‘A’ Level หรือ Cambridge Pre-U หรือ 
2) ส าเนาผลการสอบ GED หรือ 
3) ส าเนาประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) และหนังสือรับรองระดับ  

จ านวนวิชาและจ านวนหน่วยกจิของแต่ละวิชาจาก NZQA หรือ 
4) ส าเนาประกาศนียบัตร IB (IB Diploma) หรือ เอกสารเทียบเท่าอื่นๆ 

2.4 ประวัติและผลงาน (Portfolio) 
 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
ใหผู้้สมัคร จัดท าแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ทีแ่สดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม/

ประสบการณ์ ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความสอดคล้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา ที่สมัคร ผลงานที่น าเสนอให้คณะกรรมการ 
พิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีท่ีสมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและ
ผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัคร
ไม่ว่ากรณีใดๆ 
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ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา 
ก าหนด  ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาท่ีสมัคร” ในระบบรับ
สมัครฯ  https://admission.swu.ac.th  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)  ก่อน
เวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดคร้ังสุดท้ายเป็นส าคัญ หากส่งเอกสารเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะ

กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 

3 เกณฑ์การคัดเลือก 
3.1 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัตเิฉพาะของผู้มีสิทธ์ิสมัคร ตามทีส่าขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด 
3.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)  *(ผู้ที่ผ่านการคดัเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์) 
3.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลกัสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด 

4 เอกสารทีต่้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4 
5 สถานที่สอบ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมติร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอนิเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 

6 ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เนต็ท่ี

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 

 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์

4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

หมายเหตุ: ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าเรยีนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ก่อนเปิดภาคการศกึษา 
ค่าธรรมเนียมการเรียนปรับพื้นฐาน 8,000 บาท 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
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รายละเอียดแนบท้าย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) 
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลตมิีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) 

1) ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) หรือ โรงเรยีนหลักสตูร
นานาชาติ และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 

2) ผู้สมคัรต้องมจี านวนหน่วยกิตรวมในกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต (จ านวนหน่วยกิตนับถึงวันท่ีส าเร็จการศึกษา) 

3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา (เทียบเท่าเกรด 10 ถึง 
เกรด 11 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของเกรด 12) ไม่ต่ ากว่า 2.50 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือเทียบเท่า  และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

4) มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ: IELTS ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน 5.0 ทัง้นี้ผลคะแนนต้องมีอายุไม่
เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์ 

1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
1) ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) หรือ โรงเรยีนหลักสตูร

นานาชาติ และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
2) ผู้สมคัรต้องมจี านวนหน่วยกิตรวมในกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต (จ านวนหน่วยกิตนับถึงวันท่ีส าเร็จการศึกษา) 
3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา (เทียบเท่าเกรด 10 ถึง 

เกรด 11 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของเกรด 12) ไม่ต่ ากว่า 2.50 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือเทียบเท่า  และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

4) มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ: IELTS ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน 5.0 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุไม่
เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์ 

1.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลกัฐานทางคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
1) ส าเรจ็การศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) หรือ โรงเรยีนหลักสตูร

นานาชาติ และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
2) ผู้สมคัรต้องมจี านวนหน่วยกิตรวมในกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต (จ านวนหน่วยกิตนับถึงวันท่ีส าเร็จการศึกษา) 
3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา (เทียบเท่าเกรด 10 ถึง 

เกรด 11 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของเกรด 12) ไม่ต่ ากว่า 2.50 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือเทียบเท่า  และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

4) มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ: IELTS ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน 5.0 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุไม่
เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์ 
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2. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร 
2.1 ใบสมัครภาษาอังกฤษ ตามแบบของมหาวิทยาลัย แบบตรี 6.1 (B6.1) 
2.2 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Financial statement) ของผู้ปกครอง ย้อนหลัง 6 เดือน 
2.3 ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
2.4 เอกสาร/หลักฐานการศึกษา 

 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา แนบหลักฐานการศึกษา ดังนี ้
1) เอกสารการจบการศึกษา (ประกาศนียบัตร ( Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion)) 

จากโรงเรียน และ 
2) ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรยีนฯ (ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ.1) หรือเอกกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่

ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดจากโรงเรียน และ 
3) ใบเทียบวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ในกรณีที่มี ก่อนประกาศระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยการ
ปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560) (ถ้ามี) 

 ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ แนบหลักฐานการศึกษา ดังนี ้
1) ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรยีนวา่ก าลังศึกษาอยูแ่ละจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และ 
2) ใบผลคะแนนคาดการณ์ (Predicted grade) (เฉพาะผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติหรือหลักสูตร

นานาชาติ) และ 
3) ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ.1) ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา หรือ เอกสารแสดงผลการเรยีน (Transcript) จาก
โรงเรียน ตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของเกรด 12 (เทียบเท่าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6) 

 ส าหรับผู้ที่ใช้ผลการสอบเทียบวุฒิการศึกษา แนบหลักฐานการศึกษา ดังนี ้
1) ส าเนาผลสอบ GCE ‘A’ Level หรือ Cambridge Pre-U หรือ 
2) ส าเนาประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) และหนังสือรับรองระดับ  

จ านวนวิชาและจ านวนหน่วยกจิของแต่ละวิชาจาก NZQA หรือ 
3) ส าเนาประกาศนียบัตร IB (IB Diploma) หรือ เอกสารเทียบเท่าอื่นๆ 

2.5 ประวัติและผลงาน (Portfolio) 
 จ านวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) 
ใหผู้้สมัครทุกหลักสูตร/สาขาวิชา จัดท าแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ทีแ่สดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ 

การเข้าร่วมกิจกรรม/ประสบการณ์ ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ท่ีมีความสอดคล้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา ที่สมัคร ผลงาน
ที่น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ 
รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและ
ผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา 
ก าหนด  ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาท่ีสมัคร” ในระบบรับ
สมัครฯ  https://admission.swu.ac.th  ภายในวันที่ 20  มกราคม 2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)  ก่อน
เวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดคร้ังสุดท้ายเป็นส าคัญ หากส่งเอกสารเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะ

กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ 
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3. เกณฑ์การคัดเลือก 
3.1 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัตเิฉพาะของผู้มีสิทธ์ิสมัคร ตามทีส่าขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด 
3.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)  *(ผู้ที่ผ่านการคดัเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์) 
3.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลกัสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด 

4. เอกสารทีต่้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4 

5. สถานที่สอบ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ถนนรังสิต-นครนายก  ต าบลองครกัษ์  อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอนิเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 

6. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

5 – 20 มกราคม 2564 รับสมัคร 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี

http://admission.swu.ac.th 

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
13 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบสัมภาษณ์ 

 08.00 – 08.30 น.         รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสัมภาษณ์ 
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์ 

ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ ์

4 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

8 - 12 มีนาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 
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