TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565
1.1 โครงการนักกีฬา
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การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 Quota
1.1 โครงการนักกีฬา (รหัสกลุ่มสาขา 099)
------------------------------------เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีทักษะด้านกีฬาประเภทต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รายละเอียดดังนี้
รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
1. คณะ / หลักสูตร /สาขาวิชา / วิชาเอก / จานวนรับ
ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

คณะพลศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
1
สาขาวิชาผู้นานันทนาการ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
2
สาขาวิชาพลศึกษา (กศ.บ)
3
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ)
คณะกายภาพบาบัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
4
สาขาวิชากายภาพบาบัด
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)
5
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)
6
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเทีย่ ว
7
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่)*
8
วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต
คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
9
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
รวม

รหัส
สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

หน้า

04007

5

6 - 14

04101
04100

15
5

6 - 14
6 - 14

67001

2

6 - 14

30002

1

6 - 14

30009
30011

1
1

6 - 14
6 - 14

05106

1

6 - 14

03001

2
33

6 - 14

* หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) ให้เลือกจับคู่วิชาเอกในกลุ่มวิชาเอกที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 1
โดยมีเงื่อนไข ตามที่คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรกาหนด
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TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565
1.1 โครงการนักกีฬา

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 มีอายุไม่เกิน 22 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
2.2 มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดตาม ข้อ 3. เอกสารประกอบการสมัคร
2.3 ผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านกีฬา ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ กรีฑา เซปัคตะกร้อ เทควันโด ฟุตซอล ฟุตบอล
บาสเกตบอล มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยูโด ยูยิตสู เรือพาย ลีลาศ เปตอง เทนนิส ดาบสากล ปันจักสีลัต
หมากกระดาน วอลเลย์บอล ว่ายน้า กอล์ฟ รักบี้ฟุตบอล E-Sport โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
- เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถระดับทีมชาติ หรือ มีความสามารถระดับเยาวชนทีมชาติ หรือ
- ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือ
- ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ กีฬาระดับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ : ประเภทกีฬานอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้วข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติ และการพิจารณานั้นให้ถือเป็นที่สุด
2.4 สาหรับนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นจะต้องไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬามวยอาชีพมาก่อน
2.5 ผู้สมัครดูประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 เมษายน 2565 และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เท่านั้น ให้เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กาหนด
3. เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้ ส มั ค รต้ อ งส่ ง แฟ้ ม สะสมผลงาน (Portfolio)iในรู ป แบบiPDFi1iไฟล์ iขนาดไม่ เ กิ น i25iMBiโดยตั้ ง ชื่ อ ไฟล์ เป็ น
“ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร” ในระบบรับสมัครฯ https://admission.swu.ac.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพั นธ์ 2565
(วันสุดท้ายของการสมัคร) ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดครั้งสุดท้ายเป็นสาคัญ
ตามรูปแบบที่กาหนด ดังนี้
1) รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
(1) เป็นแฟ้มโชว์เอกสาร ขนาด A4
(2) หน้ าปกของแฟ้ มประวั ติ และผลงาน (Portfolio) ให้ ระบุ ชื่ อ นามสกุ ล /โครงการ/คณะ วิทยาลั ย/สาขาวิ ชา/
วิชาเอก ที่สมัคร
2) เนื้อหาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
ส่วนที่ 1 (1) ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รูป
(2) ประวัติส่วนตัวประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล / วัน เดือน ปีเกิด / อายุ / ที่อยู่ / หมายเลข
โทรศัพทที่ ติ ดต่ อได้ ง่าย สะดวก และรวดเร็ ว / ชื่ อและที่ อยู่ ของโรงเรียนที่ ศึ กษา / คะแนน
เฉลี่ยสะสม และข้อมูลอื่นๆ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการสมัคร
ส่วนที่ 2 หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สาเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ. 1:4) หรือสาเนา
ใบประกาศนี ย บั ต รอื่ น ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเที ย บเท่ า ที่ ร ะบุ ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมตั้ งแต่ ชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ถึ งชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึ ก ษา (ถ้ า ส าเร็ จ
การศึกษาแล้วต้องระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
ส่วนที่ 3 ส าเนาหลั ก ฐานต่ า งๆ ที่ แ สดงความสามารถทางกี ฬ า / ผลงานให้ ใส่ ภ าพผลงาน ที่ ผ่ า นการ
คัดเลือกแล้วว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ แสดงออกถึง
- ความสามารถทางกีฬา
- ความรู้ ทักษะใน หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร โดยมีจานวนที่เหมาะสม
ส่วนที่ 4 เกี ยรติ ประวัติ ใส่ ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บรางวัล การได้ รับเกี ยรติ บั ตร วุฒิ บั ตร ฯลฯ ความสามารถทางการกี ฬา
ความสามารถเกี่ยวกับ คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร ความสามารถพิเศษอื่นๆ
รวมทั้งภาพถ่ายหรือข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือสาธารณประโยชน์
ส่วนที่ 5 ใบรับรองความสามารถทางการกีฬาของผู้สมัคร (แบบ ตรี.4)
ส่วนที่ 6 ประวัติทางการกีฬาของผู้สมัคร (แบบ ตรี.5)
หมายเหตุ : ผลงานที่นาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร และหากส่งเอกสารเกิน
ระยะเวลาที่กาหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
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-74. เอกสารที่ต้องนามาในวันสัมภาษณ์/สอบภาคปฏิบัติ

4.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3
4.2 หลักฐานที่แสดงความสามารถทางด้านกีฬา ความสามารถเกี่ยวกับ คณะ วิทยาลัย/ หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอกที่สมัคร
และความสามารถพิเศษอื่นๆ
4.3 ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน ใช้แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย
ตามรูปแบบของโรงพยาบาล (เฉพาะสาขาวิชากายภาพบาบัด)
4.4 ผลการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอก (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสอบสัมภาษณ์) ที่ลงนามรับรองโดยแพทย์จากโรงพยาบาล
ของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน (เฉพาะสาขาวิชากายภาพบาบัด)
4.5 เอกสารหรือวัสดุอื่นๆ ตามที่แต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก ระบุ (ถ้ามี)
หากผู้เข้าสอบไม่นาหลักฐานที่แสดงว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก กาหนดมาแสดงในวัน
สัมภาษณ์/ปฏิบัติ จะถือว่าผู้เข้าสอบขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

5. เอกสารการรายงานตัว
นอกจากเอกสารตามกาหนดการในตารางกิจกรรมการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตแล้ว ในวันเปิดภาคเรียนนิสิตใหม่จะต้องยื่น
หนังสือหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี กับฝ่ายวิชาการคณะกายภาพบาบัด (เฉพาะสาขาวิชา
กายภาพบาบัด)

6. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
23 - 24 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565
30 เมษายน 2565

4 พฤษภาคม 2565
4 - 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

รายการ
รับสมัคร
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ
08.00 – 08.30 น.
รายงานตัวเข้าสอบฯ
08.30 – 10.00 น.
สอบสัมภาษณ์ /สอบปฏิบัติ
เฉพาะสาขาวิชา
10.00 น. เป็นต้นไป สอบภาคปฏิบัติทางด้านกีฬา1
ใช้ชุดกีฬาตามชนิดกีฬาที่ระบุไว้ในแบบ ตรี.5
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

หมายเหตุ

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

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

สาหรับคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย

-8รายละเอียดแนบท้าย
คณะพลศึกษา
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1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นานันทนาการ
1.1.1 สาเร็ จการศึก ษาหรือกาลังศึกษาในโรงเรียนหลัก สูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ น ฐาน (ม.6) หรือ โรงเรีย น
หลักสูตรนานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) / หลักสูตร GED
และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
1.1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ : มีคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 และจะต้องรักษา
ระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา : มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 รวม
5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา (ถ้าสาเร็จ การศึกษา
แล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) / หลักสูตร GED : มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00 และ
จะต้องรัก ษาระดับ ผลการเรีย นจนสาเร็จการศึก ษา (ถ้ าส าเร็จการศึ กษาแล้วให้คิ ดคะแนนเฉลี่ยสะสม
ทั้งหมด)
1.1.3 ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ
1.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (กศ.บ)
1.2.1 สาเร็จการศึก ษาหรือกาลังศึกษาในโรงเรียนหลัก สูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ น ฐาน (ม.6) หรือ โรงเรีย น
หลั ก สู ต รนานาชาติ หรื อ โรงเรี ย นหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษา หรื อ โรงเรี ย นหลั ก สู ต รตามอั ธ ยาศั ย
(กศน.) / หลักสูตร GED และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
1.2.2 ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ
1.3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ)
1..3.1 สาเร็จการศึ กษาหรือก าลั งศึ กษาในโรงเรียนหลักสู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน (ม.6) และจะสาเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2564
1..3.2 ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่ สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร GED ต้องมีคุณสมบั ติตามประกาศสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลาง
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
2.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ)
2.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
2.4 การสอบภาคปฏิบัติทางด้านกีฬา ตามชนิดกีฬาที่ระบุจะใช้ในการสอบภาคปฏิบัติในแบบ ตรี 5

-9รายละเอียดแนบท้าย
คณะกายภาพบาบัด

TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565
1.1 โครงการนักกีฬา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1.1 สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร
นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) / หลักสูตร GED และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ : มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผล
การเรียนจนสาเร็จการศึกษา (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) / หลักสูตร GED : มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50 และ
จะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
1.3 มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
GAT
ภาษาไทย
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
40
10
25
25
หมายเหตุ : ผู้ ส มั ค รที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รนานาชาติ /หลั ก สู ต ร GED ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามประกาศสมาคม
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลาง
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
2.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2.3 คะแนนสอบ GAT และ วิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่าที่
หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกกาหนด
(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio และ เกณฑ์คะแนนสอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 มีสิทธิ์เข้า
สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ)
2.4 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
2.5 การสอบภาคปฏิบัติทางด้านกีฬา ตามชนิดกีฬาที่ระบุจะใช้ในการสอบภาคปฏิบัติในแบบ ตรี 5

-10รายละเอียดแนบท้าย
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565
1.1 โครงการนักกีฬา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1.1. สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร
นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) / หลักสูตร GED และจะสาเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2564
1.2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ : มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 และจะต้อง รักษาระดับผลการเรียน
จนสาเร็จการศึกษา (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา : มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) / หลักสูตร GED : มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00 และ
จะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
1.3 มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
GAT
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
50
20
30
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร GED ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
2.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2.3 คะแนนสอบ GAT และ วิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่าที่
หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกกาหนด
(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio และ เกณฑ์คะแนนสอบ GAT และ วิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 มีสิทธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์และปฏิบัติ)
2.4 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
2.5 การสอบภาคปฏิบัติทางด้านกีฬา ตามชนิดกีฬาที่ระบุจะใช้ในการสอบภาคปฏิบัติในแบบ ตรี 5
2.6 การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ
** หากผู้ สมั ครมี ข้ อสงสั ยเกี่ ยวกั บ หลั กสู ตร/สาขาวิ ชา/วิ ชาเอก ติ ดต่ อสอบถามได้ ที่ วิ ทยาลั ยนวั ตกรรมสื่ อสารสั งคม
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11268 , 11269, 11270 ในวัน และเวลาราชการ หรือส่ง E-mail มาได้ที่ prcosciswu@gmail.com
หรือ Facebook : COSCI SWU

-11รายละเอียดแนบท้าย
คณะศึกษาศาสตร์

TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565
1.1 โครงการนักกีฬา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต (เอกคู่)
1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1.1 สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร
นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) / หลักสูตร GED และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ : มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75 และจะต้องรักษาระดับ
ผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) / หลักสูตร GED : มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75
และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
1.3 มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า ดังนี้
GAT
PAT5
ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า
ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า
ค่าน้าหนัก
เกณฑ์ขั้นต่า
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
45
40
45
40
10
35
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตร GED ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
2.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2.3 คะแนนสอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า
ที่หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกกาหนด
(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio และ เกณฑ์คะแนนสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 และ วิชาสามัญ ประจาปี
การศึกษา 2565 มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ)
2.4 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
2.5 การสอบภาคปฏิบัติทางด้านกีฬา ตามชนิดกีฬาที่ระบุจะใช้ในการสอบภาคปฏิบัติในแบบ ตรี 5
หมายเหตุ* หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) ให้เลือกจับคู่วิชาเอกในกลุ่มวิชาเอกที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 1
โดยมีเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรกาหนด
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-12รายละเอียดแนบท้าย
คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1.1 สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2564
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75 และจะต้องรักษา
ระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา (ถ้าจบการศึกษาแล้วให้ใช้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสุตร)
1.3 มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า ดังนี้
GAT

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
60
30
10
5
20
10
10
5
2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
2.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2.3 คะแนนสอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า
ที่หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกกาหนด
(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio และ เกณฑ์คะแนนสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 และ วิชาสามัญ ประจาปี
การศึกษา 2565 มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ)
2.4 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
2.5 การสอบภาคปฏิบัติทางด้านกีฬา ตามชนิดกีฬาที่ระบุจะใช้ในการสอบภาคปฏิบัติในแบบ ตรี 5
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แบบ ตรี.4
ใบรับรองความสามารถทางการกีฬาของผู้สมัคร
หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก..............................................................................................................................
ข้ า พเจ้ า นาย นาง นางสาว................................................................................................... ..................................
ต าแห น่ ง ........................................................... .............................................................................................
ขอรั บ รองว่ า ผู้ ส มั ค รชื่ อ นาย นาง นางสาว .................................................................................... ...................
มี ค วาม ส าม ารถท างกา รกี ฬ า ป ระเภ ท (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. (.....) อื่ น ๆ ให้ ร ะบุ ป ระเภทกี ฬ า รายการที่ เ ข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น และปี ที่ แ ข่ ง ขั น..............................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................................ผู้รบั รอง
(..............................................................................)
วันที่.............เดือน....................................พ.ศ. ..................
สถานที่ติดต่อ.......................................................................................................................
โทรศัพท์......................................................... อีเมล.........................................................
หมายเหตุ

1. ผู้รับรองจะต้องเป็นบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรกีฬาที่นกั เรียนเกี่ยวข้อง
2. ให้ประทับตราหน่วยงานหรือองค์กรกีฬาที่นักเรียนเกี่ยวข้องด้วย

TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565
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-14แบบ ตรี.5
ประวัติทางการกีฬาของผู้สมัคร

หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ........................................................................................................................................................
1. ชื่อ – สกุล ของผู้สมัคร..................................................................................................................................อายุ.....................ปี
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก.................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….......................…......................……………………………………………
โทรศัพท์............................................................... ID Line.........................................................................................................
2. กาลังศึกษา/จบการศึกษา จากโรงเรียน......................................................................................................................................
จังหวัด................................................................................................... เริ่มเล่นกีฬาเมื่อ พ.ศ. .................................................
3. กีฬาที่ถนัด ได้แก่ (ระบุได้มากกว่า 1 ชนิด).................................................................................................................................
4. ประวัติการแข่งขันกีฬาตั้งแต่ต้น (ถ้าที่ว่างไม่พอให้เขียนต่อในด้านหลัง หรือเขียนเพิ่มในกระดาษ A4)
ที่

พ.ศ.

รายการแข่งขัน

ประเภทกีฬา

ผลการแข่งขัน
(ระบุลาดับที่หรือสถิติ)

1
2
3
4
5
6
7
8
5. เหตุผลที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก
......................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................……….……..
6. ความสามารถพิเศษอื่นๆ.............................................................………..…………………...................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................
7. กีฬาที่ใช้ในการพิจารณาสมัครเข้าศึกษาครั้งนี้ (โปรดระบุเพียง 1 ชนิด) ได้แก่ …………….…………….............................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................

ลงชื่อ................................................................................ผูส้ มัคร
วันที่............เดือน....................................พ.ศ. ...................

TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565
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การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 Quota
1.2 โครงการผู้มีทักษะพิเศษ (รหัสกลุ่มสาขา 222)
------------------------------------

เป็ น โครงการที่ เปิ ด โอกาสให้ กั บ นั ก เรี ย นผู้ มี ทั ก ษะความสามารถพิ เศษ หรื อ โดดเด่ น ในด้ า นที่ ต รงกั บ
หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก กาหนด มีรายละเอียดดังนี้
รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
1. คณะ / หลักสูตร /สาขาวิชา / จานวนรับ
ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
5 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
6 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
7
วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
8
วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม
9 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2 ภาษา)
10 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2 ภาษา)
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
11 สาชาวิชาเคมี
12 สาขาวิชาชีววิทยา
13 สาขาวิชาฟิสิกส์
14 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
15 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
16 สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูล (หลักสูตร 2 ภาษา)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
17 สาขาวิชาเคมี (กศ.บ.)
18 สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ.)
คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
19 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมสิ ารสนเทศ

รหัส
สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

หน้า

09001
09002
09004
09005
09011
09012

5
5
5
5
5
5

18
18
18
18
18
18

09013
09014
09015
09018

5
5
5
5

18
18
18
18

02002
02003
02004
02010
02014
02031

3
1
2
1
2
1

19 - 21
19 - 21
19 - 21
19 - 21
19 - 21
19 - 21

02105
02106

2
5

19 - 21
19 - 21

03102

1

22 - 23

TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565
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- 16 ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
20 สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ
21 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะพยาบาลศาสตร์
22 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต*
คณะพลศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
23 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย*
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
24 สาขาวิชาผู้นานันทนาการ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
25 สาขาวิชาพลศึกษา (กศ.บ.)
26 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
27 สาขาวิชาทัศนศิลป์**
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
28
วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง
29
วิชาเอกการแสดงและกากับการแสดง
สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ
30
วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย
31
วิชาเอกนาฏศิลป์สากล
32 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
33
วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์
34
วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น
35
วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
36 สาขาวิชาดนตรีศึกษา (กศ.บ.)
37 สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (กศ.บ.)
38 สาขาวิชาศิลปศึกษา (กศ.บ.)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
39 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 ภาษา)

รหัส
สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

หน้า

71005
71003

3
1

24 - 26
24 - 26

06001

5

27 - 34

04121

10

35 - 37

04007

10

35 - 37

04101
04100

28
40

35 - 37
35 - 37

10015

20

38 - 42

10004
10012

25
25

38 - 42
38 - 42

10039
10040
10043

5
10
30

38 - 42
38 - 42
38 - 42

10006
10013
10052

5
5
5

38 - 42
38 - 42
38 - 42

10048
10056
10051

10
5
10

38 - 42
38 - 42
38 - 42

10053

25

38 - 42

*ได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
**เริ่มเรียนกลุ่มวิชา จิตรกรรมร่วมสมัย เซรามิกส์ สื่อผสม ในชั้นปีที่ 2
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- 17 ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)
40
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมเี ดีย
41
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
42
วิชาเอกนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพือ่ การสื่อสาร
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา)
43
วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
44
วิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
45
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
46
วิชาเอกการจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)
47
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเทีย่ ว
48
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
49
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
50
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
51 สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ** (หลักสูตร 2 ภาษา)

รหัส
สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

หน้า

30001
30002
30021

23
17
11

43 - 47
43 - 47
43 - 47

30016
30013
30017
30022

11
8
8
23

43 - 47
43 - 47
43 - 47
43 - 47

30009
30010
30011
30019

17
3
17
8

43 - 47
43 - 47
43 - 47
43 - 47

69001

8

48 - 49

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
52

สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา)

69002

7

48 - 49

53

สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (หลักสูตร 2 ภาษา)

69003

5

48 - 49

70007

2

50 - 51

66004

3

52

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
54 สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
55 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
รวม

516

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

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครในรายละเอียดแนบท้ายของแต่ละหลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอกกาหนด
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1.2 โครงการผู้มีทักษะพิเศษ

- 18 รายละเอียดแนบท้าย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา
1.1 กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ และจะสาเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2564 (ผู้ที่สาเร็จการศึกษาแล้วไม่มีสิทธิ์สมัคร)
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00 และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
1.3 มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
1.4 ผู้สมัครจะต้องผ่านโครงการส่งเสริม โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ Aสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่
ต้องการสมัครเข้าศึกษา อย่างน้อย 1 ค่าย หรือ ได้รับรางวัลจากเวทีการแข่งขันในระดั บชาติหรือนานาชาติในหัวข้อที่
สัมพันธ์กับสาขาวิชา ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา
1.5 มีผลการสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และผลคะแนนรวม ดังนี้
GAT
PAT 1
PAT 2
PAT 3
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

-

25

-

25

-

20

-

30

1.6 มีผลรวมของคะแนนรวมทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 10,000 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 30,000)
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิ การศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิส์ มัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด
2.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
3. เอกสารที่ต้องนามาในวันสัมภาษณ์
ให้ผู้สมัครที่ผ่านโครงการค่าย สอวน. นาวุฒิ บัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่ แสดงว่าได้เข้าร่วมโครงการ สอวน. ในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัครมาในวันสอบสัมภาษณ์
4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
รายการ
หมายเหตุ
14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
รับสมัคร
23 - 24 เมษายน 2565
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ
27 เมษายน 2565
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ทางอินเทอร์เน็ตที่
http://admission.swu.ac.th
30 เมษายน 2565
การสอบสัมภาษณ์
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป

4 พฤษภาคม 2565
4 – 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

รายงานตัวสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
http://istart.swu.ac.th
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- 19 รายละเอียดแนบท้าย
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี / สาขาวิชาชีววิทยา / สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูล (หลักสูตร 2 ภาษา)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี (กศ.บ.) / สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ.)

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 ก าลั งศึ ก ษาในโรงเรี ย นหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (ม.6) และจะส าเร็ จการศึ กษาในปี การศึ กษา 2564
(ผู้ที่สาเร็จการศึกษาแล้วไม่มีสิทธิ์สมัคร)
1.2 ผู้สมัครจะต้องผ่านโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒ นามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ Aสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาที่
ต้องการสมัครเข้าศึกษา อย่างน้อย 1 ค่าย หรือได้รับรางวัลจากเวทีการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติในหัวข้อที่สัมพันธ์
กับสาขาวิชา ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา
2. คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
1) มี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมตั้ ง แต่ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 – 6 ภาคเรี ย นที่ 1 รวม 5 ภาคการศึ ก ษา ไม่ ต่ ากว่ า 2.75
มี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ไม่ ต่ ากว่ า 2.50 และกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
2) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ ไม่ น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต (จานวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สาเร็จการศึกษา)
3) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
4) ผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
GAT

PAT 1

PAT 2

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

20

-

20

-

60

-

2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา
1) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
2) ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ
2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
1) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
2) ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ
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2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.80 และมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
2) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
คณิตศาสตร์ 1 หรือ
GAT
PAT 1
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ 2
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

30

-

30

-

20

-

20

-

2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.80 และจะต้องรักษา
ระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
2) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์ไม่ น้อยกว่า 15 หน่วยกิ ต และในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
3) มีแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) และนาเสนอโครงการวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ infographic จานวน 1 หน้ากระดาษ A4
4) มีผลการสอบ PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
PAT 2
ภาษาอังกฤษ
เคมี
ขีววิทยา
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

15

-

20

-

25

-

40

-

2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูล
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 2.50 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
2) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
คณิตศาสตร์ 1 หรือ
GAT
PAT 1
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ 2
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

30

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

30

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

20

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

20

2.7 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (กศ.บ.)
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75 และจะต้องรักษา
ระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
2) มีผลการสอบ PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า ดังนี้
PAT 2
PAT 5
ภาษาอังกฤษ
เคมี
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

10

-

30

30

20

20

40

-
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2.8 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ.)
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75 และจะต้องรักษา
ระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
2) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์ไม่ น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
3) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า ดังนี้
GAT
PAT 5
ภาษาอังกฤษ
ฟิสิกส์
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

15

-

30

เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก
(%)
(%)

30

10

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

20

45

-

3. เกณฑ์การคัดเลือก
3.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิส์ มัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
3.2 คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่าที่
หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด (เฉพาะสาขาวิชาที่กาหนดให้ใช้คะแนน GAT/PAT และ วิชาสามัญ)
3.3 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (เฉพาะสาขาวิชาที่กาหนดให้ใช้แฟ้มสะสมผลงาน) โดยให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสม
ผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัค รอื่น ๆ ตามที่ หลักสู ตร/สาชาวิชา/วิชาเอก กาหนดในรูป แบบ PDF
จ านวน 1 ไฟล์ ขนาดไม่ เ กิ น 25 MB โดยตั้ ง ชื่ อ ไฟล์ “ชื่ อ _นามสกุ ล _รหั ส สาขาที่ ส มั ค ร” ในระบบรั บ สมั ค รฯ
http://admission.swu.ac.th ภายในวัน ที่ 28 กุมภาพั น ธ์ 2565 (วัน สุดท้ายของการรับ สมัคร) ก่อนเวลา 23.00 น.
โดยระบบรั บ สมั ค รฯ จะยึ ด ไฟล์ PDF ที่ ผู้ ส มั ค รอั พ โหลดล่ า สุ ด เป็ น ส าคั ญ หากส่ งเอกสารเกิ น ระยะเวลาที่ ก าหนด
มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
หมายเหตุ : หากผู้สมั ครได้ รับการคั ดเลือกให้ เข้ าสอบสัม ภาษณ์ จ าต้ องนาเอกสาร หลัก ฐานตัวจริงมาแสดงต่อคณะ
กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์
3.4 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
4. เอกสารทีต่ ้องนามาในวันสัมภาษณ์
4.2 ให้ผู้สมัครที่ผ่านโครงการค่าย สอวน. นาวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงว่าได้เข้าร่วมโครงการ สอวน. ในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัครมาในวันสัมภาษณ์
4.3 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (เฉพาะสาขาที่กาหนดให้ใช้แฟ้มสะสมผลงาน)
5. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
23 - 24 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565
30 เมษายน 2565
4 พฤษภาคม 2565
4 – 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

รายการ

หมายเหตุ

รับสมัคร
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์

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

08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป

รายงานตัวสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
http://istart.swu.ac.th
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- 22 รายละเอียดแนบท้าย
คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
1.1 กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75 และจะต้องรักษา
ระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
1.3 ผู้สมัครจะต้องผ่านโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิช าการและพั ฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ Aสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่
ต้องการสมัค รเข้าศึกษา อย่างน้อย 1 ค่าย หรือ ได้รับรางวัล จากเวที การแข่งขันในระดับชาติ หรือนานาชาติในหัวข้อที่
สัมพันธ์กับสาขาวิชา ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา
1.4 ต้องเป็นผู้มีสายตาปกติ ไม่มีภาวะตาบอดสี พิการทางสายตา ข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.4 มีผลการสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
GAT
PAT 1
PAT 2
ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
40

-

25

-

35

-

2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามทีค่ ุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชากาหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขนั้ ต่าที่กาหนด
2.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
2.4 ต้องเป็นผู้มสี ุขภาพสมบูรณ์ มีสายตาปกติ (ตาไม่บอดสี) ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. เอกสารที่ต้องนามาในวันสัมภาษณ์
3.1 ให้ผู้สมัครที่ผ่านโครงการค่าย สอวน. นาวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงว่าได้เข้าร่วมโครงการ สอวน. ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัครมาในวันสัมภาษณ์
3.2 ผลการทดสอบตาบอดสี ตรวจโดยจัก ษุแพทย์ จากโรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน โดยจักษุ แพทย์รับรองว่า
“ไม่ มี ภ าวะตาบอดสี พิ ก ารทางสายตาข้ างใดข้ า งหนึ่ งหรื อ ทั้ งสองข้ า ง อั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา” โดยผู้ ที่ ผ่ า น
การคั ด เลื อ กต้ อ งน าส่ ง ใบรั บ รองแพทย์ ก่ อ นวั น สั ม ภาษณ์ มายั ง ภาควิ ช าภู มิ ศ าสตร์ โดยใช้ วิ ธี E-Mail มายั ง
Geographyswu@gmail.com โดยบันทึกไฟล์เป็นสกุล PDF หรือ JPEG ตั้งชื่อไฟล์เป็น “ชื่อนักเรียน_รหัสประจาตัวผู้สอบ”
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4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
23 - 24 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565
30 เมษายน 2565

รายการ

หมายเหตุ

รับสมัคร
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์

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

08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป

4 พฤษภาคม 2565
4 – 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง
หมายเหตุ :

รายงานตัวสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

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

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกาศฯ ให้ติดต่อที่
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15540 หรือเข้าร่วม open chat ของภาควิชา
ภูมิศาสตร์
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รายละเอียดแนบท้าย
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
เป็นผู้มีความสามารถพิเศษอย่างน้อย 1 ด้าน ดังนี้
1.1 เป็นผู้มีความสามารถพิเศษหรือโดดเด่นหรือมีประสบการณ์ทสี่ อดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป
หรือได้รับรางวัล/ผ่านการประกวดแข่งขันระดับเขตการศึกษา ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติในด้านที่
เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร หรือ
1.2 เป็นผู้ผา่ นการฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมในสาขาวิชาที่สมัคร
2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) / หลักสูตร GED และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตร GED ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสมาคมที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิ การศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการ
คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
2) เฉพาะผู้กาลัง ศึกษาในโรงเรียนหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน (ม.6) ต้ องศึ กษารายวิชาในหลั กสูต รเน้ น
วิทยาศาสตร์ โดยมีจานวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สาเร็จการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3) ต้องไม่มีความพิการต่างๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพ มีความมุ่งมั่น/สนใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร
4) เป็ น ผู้ มี ทั ก ษะหรือ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากวั ส ดุ พ อลิ เมอร์ วั ส ดุ เหลื อ ทิ้ งทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม พัฒนานวัตกรรมวัสดุ การทาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัสดุพอลิเมอร์
5) มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงคุณสมบัติตามข้อ 4) และ/หรือประสบการณ์หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
6) มีความสามารถด้านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมี โครงงานด้านวิท ยาศาสตร์ หรือประสบกา รณ์ ก ารทดลอง
วิทยาศาสตร์ ที่ได้ดาเนินการในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ถ้ามี) โดยโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
(1) ชื่อโครงงาน
(2) ที่มา/ ความสาคัญ/ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (3) สมมติฐาน
(4) วัตถุประสงค์
(5) วิธีการทดลอง
(6) ผลการทดลองและวิจารณ์
(7) สรุปผลการทดลอง (8) เอกสารอ้างอิง
7) ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ
8) ให้แสดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐาน ดังต่อไปนี้ ในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก)
ส่วนที่ 1 (1) ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 รูป
(2) ประวัติส่วนตัวประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล/ วัน เดือน ปีเกิด/ อายุ/ ที่อยู่/ หมายเลข
โทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ / ชื่ อ และที่ อ ยู่ โ รงเรี ย น/ คะแนนเฉลี่ ย สะสม/ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ครอบครั ว
เช่น ชื่อ นามสกุล บิดา มารดา ผู้ปกครอง/ อาชีพ/ รายได้/ และอื่นๆ
ส่วนที่ 2 หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สาเนาใบระเบียนการศึกษา ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.4 ถึง ม.6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
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ส่วนที่ 3 เกียรติประวัติ/ ผลงาน ที่แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ถ้ามี) การพัฒนานวัตกรรมหรือ
ความคิดสร้างสรรค์ (ถ้ามี) หรือประสบการณ์การทาธุรกิจ (ถ้ามี) มีวุฒิบัตร / หลักฐานที่แสดงผลงานหรือ
ประสบการณ์ ก ารประกวดผลงานนวัต กรรม / ผ่ านการอบรมเกี่ยวกั บนวัตกรรม / มี ผลงานการสร้าง
นวัตกรรมระหว่างเรียน / โครงงานด้านนวัตกรรม
ส่วนที่ 4 สาเนาหลักฐานการเป็นผู้จัด/ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา หรือการทาความดีเพื่อส่วนรวม (ไม่เกิน 3 ผลงาน)
ส่วนที่ 5 เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เป็นภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 14" แสดงความมุ่งมั่น/สนใจในสาขาวิชา
ที่สมัคร ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
(1) ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร
(2) เป้าหมายในชีวิต/ อาชีพ/ สิ่งที่อยากทาหลังเรียนจบ
(3) ธุรกิจ/ อาชีพของครอบครัว หรือผู้ปกครอง
(4) ประสบการณ์การทางานพิเศษ/ การทาธุรกิจของตนเอง
ให้ผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ จัดทาและส่งแฟ้มประวัติและผลงาน
(Portfolio) จานวนเอกสารไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ) โดยสามารถออกแบบและ
สร้างสรรค์รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนแฟ้มประวัติและ
ผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ผลงานที่นาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลังนับจากปีที่สมัคร
ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา
กาหนด (ถ้ามี) ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชื่อไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาวิชาที่สมัคร” ในระบบรับสมัครฯ
http://admission.swu.ac.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับ
สมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดครั้งสุดท้ายเป็นสาคัญ หากส่งเอกสารเกิ นระยะเวลาที่กาหนด มหาวิทยาลัยจะไม่รับ
พิจารณาใบสมัคร
หมายเหตุ : หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องนาเอกสาร หลักฐานตัวจริงมาแสดงต่อคณะกรรมการฯ
ในวันสอบสัมภาษณ์
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) /
หลักสูตร GED และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตร GED ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
2) เฉพาะผู้ทกี่ าลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6): มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (จานวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สาเร็จการศึกษา)
3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) : มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1
รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) / หลักสูตร GED : มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00 และ
จะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
4) ต้องไม่มีความพิการต่างๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพมีความมุ่งมั่น/ สนใจเกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่สมัคร
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5) มี ค วามสามารถด้ านวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี หรือ มี โครงงานด้ า นวิ ทยาศาสตร์ หรื อประสบการณ์ การทดลอง
วิทยาศาสตร์ ที่ได้ดาเนินการในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ถ้ามี) โดยโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
(1) ชื่อโครงงาน
(2) ที่มา/ ความสาคัญ/ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
(3) สมมติฐาน
(4) วัตถุประสงค์
(5) วิธีการทดลอง
(6) ผลการทดลองและวิจารณ์
(7) สรุปผลการทดลอง (8) เอกสารอ้างอิง
6) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
GAT
PAT 1
PAT 2
ชีววิทยา
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

30

-

10

-

30

-

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

30

ทั้งนี้ให้ผู้สมัครอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด (ถ้ามี) ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาด
ไม่ เกิ น 25 MB โดยตั้ งชื่ อ ไฟล์ “ชื่ อ _นามสกุ ล _รหั ส สาขาวิ ช าที่ ส มั ค ร” ในระบบรั บ สมั ค รฯ http://admission.swu.ac.th
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่
ผู้สมัครอัพโหลดครั้งสุดท้ายเป็นสาคัญ หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กาหนด มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
หมายเหตุ: หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องนาเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะกรรมการฯ ใน
วันสอบสัมภาษณ์
3. เกณฑ์การคัดเลือก
1) เป็นไปตามทีเ่ ป็นไปตามที่คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชากาหนด
2) คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่าที่
หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร)
3) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (เฉพาะสาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ)
4) การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
4. เอกสารที่ต้องนามาในวันสัมภาษณ์
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ/หรือเอกสารอื่นๆที่สาขาวิชากาหนด
5. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
23 - 24 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565
30 เมษายน 2565

รายการ

หมายเหตุ

รับสมัคร
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์

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

08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป

4 พฤษภาคม 2565
4 – 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

รายงานตัวสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
http://istart.swu.ac.th
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- 27 รายละเอียดแนบท้าย
คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตรกาหนด
1.1 กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50 และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า
ที่กาหนด ดังนี้
GAT
PAT 2
ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก (%)

เกณฑ์ขั้นต่า (%)

ค่าน้าหนัก (%)

เกณฑ์ขั้นต่า (%)

ค่าน้าหนัก (%)

เกณฑ์ขั้นต่า (%)

20

-

60

-

20

25

วิชาชีพการพยาบาล เป็นวิชาชีพเพื่อบริการด้านสุขภาพต่อบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน โดยยึดหลักองค์รวม
ครอบคลุม การสร้างเสริม สุขภาพ การป้ องกั นโรคและปั ญ หาสุ ขภาพ การรัก ษาพยาบาลในภาวะเจ็บ ป่ วย และการฟื้ นฟู สภาพ
การศึกษาวิชาชีพการพยาบาลจึงประกอบด้วยการศึกษาภาคทฤษฎีในห้องเรียน ห้อ งปฏิบัติการ และการศึกษาภาคฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง ทั้งในชุมชนและในหอผู้ป่วยในสถานบริการสุขภาพ ทั้งยังต้องฝึกปฏิบัติครอบคลุมสถานการณ์จริงนอกเวลาราชการ
ในภาคบ่ายและดึกเพื่อให้ครอบคลุมภารกิจซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จะต้องปฏิบัติจริงเมื่อสาเร็จการศึกษา
จึงเป็นการศึกษาที่ ต้องใช้เวลามากและหนัก ผู้ศึกษาวิชาชีพ การพยาบาลจึงต้องมีคุ ณ สมบั ติสาคัญ คือ นอกจากจะต้องเป็นผู้ มี
สติปัญญาความสามารถในการคิด การตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมแล้ว ยังต้องมีบุคลิกน่าเชื่อถือ มีจิตใจอ่อนโยน มีความเมตตา มี
ความรับผิดชอบสูง มีความสามารถในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ จึงจะสามารถช่วยเหลือ
และให้บริการต่อผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพและเหมาะสม ฉะนั้นเพื่อจะให้ได้พยาบาลในอนาคตที่มีคุณภาพสาหรับปฏิบัติ
หน้าที่สนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแล้ว ต้องปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมตัว
ด้านสุขภาพก่อนการศึกษาภาคปฏิบัติตามที่แหล่งฝึกภาคปฏิบัติกาหนด
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงจาเป็นต้องมีการทดสอบจิตวิทยาและทัศนคติต่อวิชาชีพ
ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ เพื่อดาเนินการตรวจคัดเลือกผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์ และจะนาผลดังกล่าวมาประกอบในการตัดสินด้วย โดยกาหนดเกณฑ์ดังนี้
1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องทดสอบทางจิตวิทยาและทัศนคติต่อวิชาชีพ (ผู้เข้าสอบจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบทางจิตวิทยาและสอบทักษะทางวิชาชีพ โดยให้เตรียมดินสอดา HB และยางลบ)
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องตรวจร่างกายมาล่วงหน้า ให้นาใบรับรองแพทย์แสดงผลการ
ตรวจร่างกาย และผลการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอก (ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสอบสัมภาษณ์) ที่ลงนามรับรองโดยแพทย์
โรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน มายื่นในวันสอบว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ปราศจากโรค
หรืออาการของโรค และ/หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ดังนี้
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1) ไม่มีปัญหาทางจิตเวชอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น ได้แก่ โรคจิต (psychotic disorders) โรค
อารมณ์ ผิ ด ปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุ น แรง (severe neurotic disorders) บุ ค ลิ ก ภาพผิ ด ปกติ (personality
disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติสองขั้ว (Bipolar) รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ
2) ไม่เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย (ตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องโรคติดต่อและอาการสาคัญ)
3) ไม่เป็นโรคไม่ติดต่อในระยะติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจาก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้
- โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทาให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
- ภาวะไตวายเรื้อรัง
- โรคติดสารเสพติดให้โทษ
3. การสอบสัมภาษณ์พิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้
1) ด้านทักษะทางสารสนเทศและเทคโนโลยี
2) ทักษะชีวิตและอาชีพ (ประกอบด้วย บุคลิกภาพทั่วไป ไหวพริบสติปัญญาและความเชื่อมั่นในตนเอง ความสามารถ
ในการสื่อสาร เจตคติและความสนใจในวิชาชีพและสถาบัน และการมีส่วนร่วมในสังคม ความรับผิดชอบ และการมีน้าใจ)
2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า
ที่หลักสูตร/สาขาวิชาที่กาหนด
2.2 ผลการตรวจร่างกายผ่านตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนด ดังนี้
2.2.1 ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.2 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย (ตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องโรคติดต่อและอาการสาคัญ)
2.2.3 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1) โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่ างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
2) โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทาให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
4) ภาวะไตวายเรื้อรัง
5) โรคติดสารเสพติดให้โทษ
2.3 การทดสอบจิตวิทยาและทัศนคติต่อวิชาชีพ ต้องปกติหรือผ่าน
2.4 การสอบสัมภาษณ์ผ่านตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด
2.5 เป็นไปตามที่คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรกาหนด
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตถือเป็นที่สิ้นสุด
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3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบทางจิตวิทยาและทัศนคติต่อวิชาชีพ/สอบสัมภาษณ์
3.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3
3.2 ผู้เข้าสอบจะต้องชาระค่าทดสอบทางจิตวิทยาและทัศนคติต่อวิชาชีพ คนละ 200 บาท
3.3 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องตรวจร่างกายมาล่วงหน้าให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของ
เอกชน ระบุผลการตรวจร่างกายตามเกณฑ์ที่กาหนด (ตามแบบฟอร์ม : รายงานการตรวจสุขภาพของผู้มีสิทธิ์สอคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2565)
พร้อมแนบหลักฐานทางห้องปฏิบัติการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม : รายงานตรวจสุขภาพฯ
ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบคัดเลือก และ/หรือ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูลหรือแม้
ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะต้องถูกตัดสิทธิ์การศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี

รายการ

14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
23 - 34 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565

รับสมัคร
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ทดสอบทางจิตวิทยาและทัศนคติต่อวิชาชีพ
08.00 – 08.30 น.

30 เมษายน 2565

รายงานตัวสอบ
และส่งเอกสารหลักฐาน
09.00 น.- 12.00 น. ทดสอบจิตวิทยา
และทัศนคติต่อวิชาชีพ
13.00 น. เป็นต้นไป ส่งผลการตรวจร่างกาย

หมายเหตุ

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

การสอบสัมภาษณ์
1 พฤษภาคม 2565
4 พฤษภาคม 2565
4 – 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป

รายงานตัวสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
http://istart.swu.ac.th
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รายงานการตรวจสุขภาพของผู้มสี ิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2565
ข้อมูลส่วนที่ 1 ผู้เข้าสอบคัดเลือกเป็นผู้กรอก (กรอกด้วยตัวบรรจง)
1. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล (นาย, นาง, นางสาว) .......................................................................................................................................
เกิดวันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. ............ อายุ ....... ปี ...... เดือน จังหวัดที่เกิด ...........................................
เลขประจาตัวประชาชน....................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ...................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
2. ประวัติการเจ็บป่วยของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ทาเครื่องหมาย  และให้ข้อมูล)
ท่านเคยมี หรือมีโรค/ อาการ หรือภาวการณ์เจ็บป่วย ดังต่อไปนี้หรือไม่ (ให้ระบุอาการ พ.ศ.ที่เป็น และรักษาอย่างไร)
มี ไม่มี
อธิบายรายละเอียด
มี ไม่มี
อธิบายรายละเอียด
  หัด .....................................................   เลือด ...................................................
  วัณโรค ...............................................   เบาหวาน .............................................
  ตับอักเสบ ..........................................   หัวใจ ....................................................
  ลมชัก .................................................   ไต ........................................................
  สุกใส ..................................................   ความดันโลหิตสูง .................................
  หอบหืด ..............................................   ต่อมไทรอยด์ .......................................
  ภูมิแพ้ ................................................   ไส้เลื่อน ...............................................
  แพ้ยา .................................................   โรคเรื้อน .............................................
  ตัวเหลือง ตาเหลือง
  โรคติดต่อร้ายแรง................................
  ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต ..............................................................................................................
  หูหนวก หูตึงจากปราสาท แม้แต่ขา้ งเดียว .....................................................................................
  กระดูกหัก / บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ .................................................................................................
  ผ่าตัดเกี่ยวกับ  สมอง  หัวใจ  กระดูก  อื่นๆ ระบุ ..............................................
  โรคผิวหนังที่เป็นที่รังเกียจแก่ผู้อื่น ..................................................................................................
  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม .............................................................
  ความพิการของร่างกายที่ทาให้เสียบุคลิกลักษณะ ..........................................................................
  ติดยาเสพติดทุกชนิด และโรคพิษสุราเรื้อรัง ...................................................................................
  อื่นๆ ................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลประวัติดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และรับทราบว่าหากตรวจพบภายหลังว่ามีข้อมูลที่ไม่
เป็นจริง หรือมีการปิดบังข้อมูล ข้าพเจ้าจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ แม้จะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วก็ยินยอมให้ถอน
สภาพจากการเป็นนิสิต
ลงชื่อ …………….………………………………………. ผูส้ อบคัดเลือก
ลงชื่อ …………….………………………………………. ผูร้ ับรอง
(..............................................................)
(..............................................................)
วันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. ...........
บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง
วันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. ...........
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ข้อมูลส่วนที่ 2 แพทย์เป็นผู้กรอก (จะต้องตรวจทุกรายการ)
ผู้ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กมี สิ ท ธิ์ เข้ า สอบสั ม ภาษณ์ ให้ ไปตรวจร่ า งกายและเอกซเรย์ ท รวงอกที่ โรงพยาบาลของรั ฐ หรื อ
โรงพยาบาลของเอกชน โดยนาเอกสารฉบับนี้ให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มนี้ และลงนามเป็นหลักฐาน
พร้อมทั้งประทับตราโรงพยาบาลตรงลายมือชื่อแพทย์ผู้ตรวจ
ข้าพเจ้า (นายแพทย์, แพทย์หญิง) ......................................................................................................................................
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม .......................................... ออกให้ ณ วันที่ ...... เดือน ...................... พ.ศ. ...............
ชื่อโรงพยาบาลที่เข้ารับการตรวจ ..................................................................................................................................................
แขวง/ตาบล ........................................... เขต/อาเภอ .....................................................จังหวัด....................................................
ได้ทาการตรวจร่างกาย (นาย, นาง, นางสาว) ................................................................................................................................
เลขที่ผู้ป่วย (H.N.) .......................................... วัน/เดือน/ ปีที่เข้าตรวจร่างกาย .............................................. แล้วได้ผล ดังนี้
ผลการตรวจร่างกายทั่วไป
น้าหนัก ........... กิโลกรัม
ส่วนสูง ........... เซนติเมตร
อุณหภูมิ ........... OC
ความดันโลหิต ................................. มม. ปรอทชีพจร ........... ครั้ง/ นาที

อัตราการหายใจ ........... ครั้ง/ นาที

ลักษณะรูปร่าง บุคลิกภาพ
ลักษณะแขนและมือ
ลักษณะขาและเท้า
กระดูกและกล้ามเนื้อ
การออกเสียงพูด
ลักษณะในช่องปาก
ลักษณะผิวหนัง
การเคลื่อนไหวของร่างกาย
ระบบประสาท
การมองเห็น (VA) ตาขวา
การมองเห็น (VA) ตาซ้าย
ตาบอดสี (โดยเฉพาะแม่สี)
ใบหู และลักษณะภายนอกของหูขวา
ใบหู และลักษณะภายนอกของซ้าย
การได้ยินหูขวา
การได้ยินหูซ้าย
จมูก
ต่อมไทรอยด์
ต่อมน้าเหลือง
การทางานของหัวใจ
ปอด

ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................

 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ

 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
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ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
Urine analysis (UA) (แนบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมาด้วย)
Albumin
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ ............................................................
Sugar
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ ............................................................
Sediments
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ ............................................................
สารเสพติ ด (มอร์ ฟี น , แอมเฟตามี น  ปกติ  ผิดปกติ ระบุ ............................................................
หรืออื่นๆ อย่างน้อย 1 ประเภท)
Complete blood count (CBC) (แนบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมาด้วย)
Hemoglobin
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ ............................................................
Hematocrit
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ ............................................................
Red blood cell Morphology
Anisocytosis
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ ............................................................
Poikilocytosis
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ ............................................................
Hypochromia
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ ............................................................
Microcytosis
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ ............................................................
Macrocytosis
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ ............................................................
White blood cell count
Neutrophil
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ ............................................................
Basophil
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ ............................................................
Eosinophil
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ ............................................................
Lymphocyte
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ ............................................................
Monocyte
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ ............................................................
Platelets
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ ............................................................
ผลการตรวจไวรัสตับ อัก เสบบี และ/หรือ ได้รับวัคซี นภู มิคุ้ มกัน (แนบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิ บั ติการ หรือ
หลักฐานการรับวัคซีนมาด้วย)
HBsAg
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Anti-HBs
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ .................................................................
ได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกัน
........................................................................................................................
ผลการตรวจภูมิคุ้มกันโรคสุกใส และ/หรือได้รับวัคซีนภู มิคุ้มกัน (แนบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ
หลักฐานการรับวัคซีนมาด้วย)
ภูมิคุ้มกันโรคสุกใส
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ .................................................................
ได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกัน
.....................................................................................................................
ผลการตรวจภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 และ/หรือได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกัน (แนบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ
หลักฐานการรับวัคซีนมาด้วย)
ภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19
 ปกติ
 ผิดปกติ ระบุ .................................................................
ได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกัน
.....................................................................................................................
ผลการตรวจทางรังสีวิทยา (หากผลการตรวจปกติไม่ต้องนาฟิล์มเอกซเรย์ทรวงอกมา และผิดปกติให้นาฟิล์มเอกซเรย์
ทรวงอกมาด้วย)
Chest X-rays
 ปกติ
 ผิดปกติ หากผิดปกติ โปรดระบุ ……………………………….
 เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
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ผลการวินิจฉัย
โรคเรื้อน
โรคเท้าช้าง
โรคลมชัก
โรคคนเผือก
โรคหัวใจระดับรุนแรง
โรคความดันโลหิตสูงรุนแรงและ
มีภาวะแทรกซ้อน
ภาวะไตวายเรื้อรัง
วันโรคในระยะแพร่เชื้อ
โรคที่เกิดจากสารเสพติด
โรคพิษสุราเรื้อรัง
โรคจิต สุขภาพจิต
ความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ความผิดปกติอื่นๆ ที่ตรวจพบ

 ไม่เป็น
 ไม่เป็น
 ไม่เป็น
 ไม่เป็น
 ไม่เป็น
 ไม่เป็น

 เป็น
 เป็น
 เป็น
 เป็น
 เป็น
 เป็น

ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................

 ไม่เป็น
 เป็น
ระบุ ......................................................
 ไม่เป็น
 เป็น
ระบุ ......................................................
 ไม่เป็น
 เป็น
ระบุ ......................................................
 ไม่เป็น
 เป็น
ระบุ ......................................................
 ปกติ
 ผิดปกติ
ระบุ ......................................................
 ปกติ
 ผิดปกติ
ระบุ ......................................................
ระบุ ..........................................................................................................
……………………..……………………………………………………………………………….

ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า (นาย, นาง, นางสาว) ...................................................................................................................
มีสุขภาพอยู่ในประเภท  ปกติ  ผิดปกติ ระบุ ....................................................................................................................

(ลงนาม)...........................................................................
(.........................................................................)
แพทย์ผู้ตรวจประจาโรงพยาบาล
วันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. .............
(ประทับตราโรงพยาบาล)

หมายเหตุ รายงานการตรวจสุขภาพฯ ที่สมบูรณ์ต้องมีตราประทับของโรงพยาบาล และลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจกากับ
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ส่วนที่ 3 คุณลักษณะด้านสุขภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ปราศจากโรค
หรืออาการของโรค และ/หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ดังนี้
1. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น ได้แก่ โรคจิต (psychotic disorders) โรค
อารมณ์ ผิ ด ปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุ น แรง (severe neurotic disorders) บุ ค ลิ ก ภาพผิ ด ปกติ (personality
disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติสองขั้ว (Bipolar) รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ
2. ไม่เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย (ตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคติดต่อและอาการ
สาคัญ)
3. ไม่เป็นโรคไม่ติดต่อในระยะรุนแรงหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรอง
จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้
- โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทาให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
- ภาวะไตวายเรื้อรัง
- โรคติดสารเสพติดให้โทษ
พร้อมทั้ง เมื่อได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแล้ว จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมตัวด้าน
สุขภาพก่อนการศึกษาภาคปฏิบัติตามที่แหล่งฝึกภาคปฏิบัติกาหนด ดังนี้
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์และขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค
2. เอกซเรย์ภาพทรวงอก (Chest x-ray) พร้อมผลอ่าน
3. ผลการตรวจ Complete blood count (CBC)
4. ผลการตรวจภูมิโรค Hepatitis B
5. การได้รับภูมิคุ้มกัน
1) มีภูมิคุ้มกัน และ/หรือ ได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบ เอ
2) มีภูมิคุ้มกัน และ/หรือ ได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี (ฉีดกระตุ้น 1 เข็ม)
3) มีภูมิคุ้มกัน และ/หรือ ได้รับวัคซีนโรคสุกใส
4) มีภูมิคุ้มกัน และ/หรือ ได้รับวัคซีนโรคโควิด-19
5) รับวัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม MMR (ฉีดกระตุ้น 1 เข็ม)
6) รับวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (ฉีดกระตุ้น 1 เข็ม)
7) รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (แนะนาให้ฉีดปีละ 1 ครั้ง)
6. ผลการตรวจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตพิจารณาแล้วเห็นสมควร
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คณะพลศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นานันทนาการ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา (กศ.บ.) / สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1) ต้องมีรา่ งกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มโี รคประจาตัว หรือไม่มีความพิการทางร่างกาย ความพิการ ทางสายตา (ตาบอด)
หรือความพิการทางการได้ยิน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
2) มีความประพฤติดี อยู่ในศีลธรรม มีระเบียบวินัย
3) มีบุคลิกภาพ เจตคติและคุณลักษณะเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในวิชาชีพ
4) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า
ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก กาหนด
5) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงความสามารถทางด้านกีฬา ความสามารถเกี่ยวกับ สาขาวิชา / วิชาเอกที่สมัคร และ
ความสามารถ พิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)
2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
1) สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ
หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) / หลักสูตร GED และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ /หลักสูตร GED ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสมาคม
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการ
คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ : มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.25 และจะต้องรักษาระดับผล
การเรียนจนสาเร็จการศึกษา (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) / หลักสูตร GED : มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.25
และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3) มีค ะแนนเฉลี่ ยสะสมในกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ คณิ ตศาสตร์ ไม่ น้ อยกว่า 2.25 กลุ่ มสาระการเรีย นรู้ วิท ยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 2.25 และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 2.25
4) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
GAT
PAT 2
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

30

-

20

-

15

-

15

-

20

-
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นานันทนาการ
1) สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรี ยนหลักสูตร
นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) / หลักสูตร GED และจะสาเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตร GED ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสมาคม
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบ
การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ : มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผล
การเรียนจนสาเร็จการศึกษา (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา : มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดั บประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1
รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา (ถ้าสาเร็จการศึกษา
แล้ว ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) / หลักสูตร GED : มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3) มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
GAT
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก
(%)

30

เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก
(%)
(%)

-

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

25

ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า
(%)
(%)
(%)
(%)

-

25

-

20

-

2.3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (กศ.บ.)
1) สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ
หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) / หลักสูตร GED และจะสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ผู้สมัครจากหลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร GED ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
2) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า ดังนี้
GAT
PAT 5
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

30

-

30

30

15

-

15

-

10

-

2.4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)
1) ส าเร็ จ การศึ กษาหรื อก าลั งศึ กษาในโรงเรี ยนหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน (ม.6) และจะส าเร็ จการศึ กษา
ในปีการศึกษา 2564
2) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า ดังนี้
GAT

PAT 5

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

30

-

30

30

15

-

15

-

10

-
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3. เกณฑ์การคัดเลือก
3.1 เป็นไปตามทีค่ ุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาวิชากาหนด
3.2 คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่าที่
หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
3.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
3.4 การสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบสมรรถภาพทางกาย) เฉพาะสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
3.5 การสอบภาคปฏิบตั ิ ทดสอบความสามารถทางผู้นานันทนาการ ทักษะการสื่อสาร และความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้อง
ทางนันทนาการ เฉพาะสาขาวิชาผู้นานันทนาการ
3.6 ผลการตรวจร่างกายต้องปกติหรือผ่าน
4. เอกสารที่ต้องนามาในวันสัมภาษณ์/สอบภาคปฏิบัติ
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3
4.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทีแ่ สดงความสามารถทางด้านกีฬา ความสามารถเกี่ยวกับ สาขาวิชา / วิชาเอก ที่สมัคร และ
ความสามารถพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)
4.3 ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนว่าผ่านตามเกณฑ์คุณสมบัติ
เฉพาะสาขาวิชา และเกณฑ์คณ
ุ สมบัติทั่วไป ของผู้มีสิทธิส์ มัคร ตามประกาศฯ
หากผู้เข้าสอบไม่นาหลักฐานตามที่ โครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก กาหนด มาแสดงในวัน สอบจะถือว่าผู้สมัครขาด
คุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

5. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
23 - 24 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565

30 เมษายน 2565

4 พฤษภาคม 2565
4 – 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

รายการ
รับสมัคร
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
สาขาวิชาพลศึกษา
08.00 – 08.30 น.
รายงานตัวเข้าสอบฯ
08.30 – 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์
13.00 น. เป็นต้นไป สอบภาคปฏิบัติ
(ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ให้ผู้สมัครนาชุดกีฬามาด้วย)
สาขาวิชาผู้นานันทนาการ
08.00 – 08.30 น.
รายงานตัวเข้าสอบฯ
08.30 – 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์
13.00 น. เป็นต้นไป สอบภาคปฏิบัติ
(ทดสอบความสามารถทางผู้นานันทนาการ ใช้ชุดแต่งกาย
ตามความเหมาะสม)
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

หมายเหตุ

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทาง
อินเทอร์เน็ต
ทีh่ ttp://admission.swu.ac.th

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
http://istart.swu.ac.th
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รายละเอียดแนบท้าย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
1.1 เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นด้านศิลปกรรมในสาขาต่างๆ ที่มีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัครตั้งแต่ ระดับ
สถานศึกษาขึ้นไป หรือได้รับรางวัล/ผ่านการประกวดแข่งขันในระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติอัน
เป็นที่ยอมรับในศิลปกรรมสาขาต่างๆ
1.2 สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ
หรือ โรงเรียนหลั กสู ตรอาชี วศึ กษา หรือ โรงเรียนหลั กสู ตรตามอั ธยาศั ย (กศน.) / หลั กสู ตร GED และจะส าเร็จการศึ กษา
ในปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ผู้สมัครจากหลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตร GED ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
1.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ /สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
สาขาวิชาทัศนศิลป์ /สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ : มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผล
การเรียนจนสาเร็จการศึกษา (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา : มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1
รวม 5 ภาคการศึ กษา ไม่ ต่ากว่า 2.00 และจะต้ องรั ก ษาระดั บ ผลการเรี ยนจนส าเร็จการศึ ก ษา (ถ้ าส าเร็ จ
การศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) / หลักสูตร GED : มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
2) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา / สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา / สาขาวิชาศิลปศึกษา
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ : มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผล
การเรียนจนสาเร็จการศึกษา (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
- โรงเรียนหลั กสูตรอาชีวศึกษา : มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1
รวม 5 ภาคการศึ กษา ไม่ ต่ากว่า 2.50 และจะต้ องรั ก ษาระดั บ ผลการเรีย นจนส าเร็จ การศึ ก ษา (ถ้ าส าเร็ จ
การศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) / หลักสูตร GED : มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50
และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

- 39 -

TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565
1.2 โครงการผู้มีทักษะพิเศษ

2. คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก
2.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
1) เป็นผู้มีประสบการณ์และทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะในเกณฑ์ดี
2) เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะในส่วนของทัศนศิลป์
3) ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เป็นผลงานวาดเส้นด้วยดินสอหรือปากกา ขนาด A4 จานวน 5 รูป (ไม่จากัดเนื้อหา
และเทคนิค) และผลงานที่ใช้การลงสี ขนาด A4 จานวน 5 รูป (ไม่จากัดเนื้อหาและเทคนิค) โดยส่งผลงานทั้งหมดทาง
ไปรษณี ย์ มาที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุม วิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110 (เขียนกากับหน้าซองว่า “ส่งแฟ้มผลงานสาขาทัศนศิลป์ TCAS 2”) ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2565
2.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย
1) เป็นผู้มีความสามารถทางทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย ได้แก่ โขน ละคร รา ระบา หรือการแสดงนาฏศิลป์ไทยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับสถานศึกษา หรือที่ได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชนที่เกี่ยวข้อง หรือ
3) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับ
นานาชาติ หรือ
4) เป็นผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือ
ระดับนานาชาติ
5) เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจรักทางด้านศิลปะการแสดง
6) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านนาฏศิลป์
7) เฉพาะผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี ให้ผู้สมัครส่งแฟ้มสะสมผลงาน (ขนาด A4) และคลิปวีดิโอบันทึกภาพเคลื่อนไหว (VDO)
ของตนเองแบบเต็มตัวของผู้สมัครในการราแม่บทเล็ก (ออกเพลงเร็ว-ลา) แบบเต็มเพลง ผู้สมัครต้องราคนเดียวเท่านั้น
กาหนดความละเอียดที่ 720P หรือ 1080P เท่านั้น (นามสกุลไฟล์ .mp4) แนบข้อมูลผ่านลิงค์กูเกิลไดฟ์ (Google
Drive) และแบ่งปันลิงค์ (Share Link) โดยกาหนดให้ผู้ที่มีลิงค์ สามารถดูไฟล์ข้อมูลได้ แล้วส่งลิงค์ดังกล่าวมาที่อีเมล
fofa@g.swu.ac.th ภายในวันที่ 7 เมษายน 2565
2.3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ วิชาเอกนาฏศิลป์สากล
1) เป็นผู้มีความสามารถทางทักษะปฏิ บั ตินาฏศิลป์ สากล ได้แก่ บัลเลต์ แจ๊ส นาฏศิลป์ สมัยใหม่ นาฏศิลป์ร่วมสมัย ลีลาศ
ยิมนาสติก หรือนาฏศิลป์สากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์สากลในระดับสถานศึกษา หรือที่ได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
ที่เกี่ยวข้อง หรือ
3) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์สากลในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ หรือ
4) เป็นผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านนาฏศิลป์สากลในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับ
นานาชาติ
5) เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจรักทางด้านศิลปะการแสดง
6) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านนาฏศิลป์
7) เฉพาะผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี ให้ผสู้ มัครส่งแฟ้มสะสมผลงาน (ขนาด A4) และคลิปวีดโิ อบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ทางด้านนาฏศิลป์สากล (VDO) ของตนเองแบบเต็มตัวของผูส้ มัครในการปฏิบัตินาฏศิลป์ ความยาวไม่เกิน 2 นาที
ผู้สมัครต้องปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์คนเดียวเท่านั้น กาหนดความละเอียดที่ 720P หรือ 1080P เท่านั้น (นามสกุล
ไฟล์ .mp4) แนบข้อมูลผ่านลิงค์กูเกิลไดฟ์ (Google Drive) และแบ่งปันลิงค์ (Share Link) โดยกาหนดให้ผู้ที่มีลิงค์
สามารถดูไฟล์ข้อมูลได้ แล้วส่งลิงค์ดังกล่าวมาที่อีเมล fofa@g.swu.ac.th ภายในวันที่ 7 เมษายน 2565
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2.4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง
1) เป็นผู้มีประสบการณ์และทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะ หรือ
2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะการแสดง ในส่วนของการออกแบบเพื่อการแสดง อาทิ ด้านฉากและเวที ด้าน
เครื่องแต่งกาย งานเบื้องหลังอื่นๆ เป็นต้น
3) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านศิลปะการแสดง กิจกรรมภายในสถานศึกษาและ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์
4) เฉพาะผูส้ อบผ่านภาคทฤษฎี ให้ผสู้ มัครส่งแฟ้มสะสมผลงาน มาที่ e-mail : fofa@g.swu.ac.th ภายในวันที่ 6
เมษายน 2565
2.5 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกการแสดงและกากับการแสดง
1) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะการแสดงทั้งในระดับสถานศึกษาหรือในระดับอาชีพ
2) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านศิลปะการแสดง กิจกรรมภายในสถานศึกษาและ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์
3) เฉพาะผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี ให้ผู้สมัครส่งแฟ้มสะสมผลงานและคลิปวีดิโอบันทึกภาพเคลื่อนไหว (VDO) ที่ไม่มีการตัดต่อ
มาที่ e-mail : fofa@g.swu.ac.th ภายในวันที่ 6 เมษายน 2565
2.6 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
1) เป็นผู้มีประสบการณ์และทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะในเกณฑ์ดี
2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะในส่วนของการออกแบบสื่อสาร การออกแบบกราฟิก การออกแบบสิ่งพิมพ์ การ
ออกแบบภาพเคลื่อนไหว การถ่ายภาพ เป็นต้น
3) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านการออกแบบสื่อสาร และผลงานด้านศิลปะ
2.7 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์
1) เป็นผู้มีประสบการณ์และทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะในเกณฑ์ดี
2) เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์
3) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ
2.8 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น
1) เป็นผู้มีประสบการณ์และทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะในเกณฑ์ดี
2) เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะในส่วนของการออกแบบแฟชั่น
3) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านการออกแบบแฟชั่น และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ
2.9 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ
1) เป็นผู้มีประสบการณ์และทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะในเกณฑ์ดี
2) เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะในส่วนของการออกแบบเครื่องประดับ
3) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านการออกแบบเครื่องประดับ และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ
2.10 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (กศ.บ.)
1) เป็นผู้มีความสามารถทางทักษะปฏิบัติเครื่องมือเอกดนตรีไทย/เครื่องมือเอกดนตรีสากล
2) เป็นผู้มีใจรักในวิชาชีพครู การสอน หรือการถ่ายทอดความรู้
3) เป็นผู้มผี ลงานการแสดงทางด้านดนตรีในระดับสถานศึกษา หรือที่ได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชนที่เกี่ยวข้อง หรือ
4) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านดนตรีในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ หรือ
5) เป็นผูเ้ คยได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านดนตรีในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมภิ าค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ
6) เป็นผู้มสี ุนทรียศาสตร์และมีใจรักทางด้านดนตรี
7) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
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2.11 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (กศ.บ.)
1) เป็นผู้มีความสามารถทางทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย ได้แก่ โขน ละคร รา ระบา หรือการแสดงนาฏศิลป์ไทยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) เป็นผู้มีใจรักในวิชาชีพครู การสอน หรือการถ่ายทอดความรู้
3) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับสถานศึกษา หรือที่ ได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวข้อง หรือ
4) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับ
นานาชาติ หรือ
5) เป็นผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ
หรือระดับนานาชาติ
6) เป็นผู้มสี ุนทรียศาสตร์และมีใจรักทางด้านศิลปะการแสดง
7) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
8) เฉพาะผูส้ อบผ่านภาคทฤษฎี ให้ผสู้ มัครส่งแฟ้มสะสมผลงาน (ขนาด A4) และคลิปวีดโิ อบันทึกภาพเคลื่อนไหว (VDO)
ของตนเองแบบเต็มตัวของผูส้ มัครในการราแม่บทเล็ก (ออกเพลงเร็ว-ลา) แบบเต็มเพลง ผู้สมัครต้องราคนเดียว
เท่านั้น กาหนดความละเอียดที่ 720P หรือ 1080P เท่านั้น (นามสกุลไฟล์ .mp4) แนบข้อมูลผ่านลิงค์กูเกิลไดฟ์
(Google Drive) และแบ่งปันลิงค์ (Share Link) โดยกาหนดให้ผู้ทมี่ ลี ิงค์สามารถดูไฟล์ข้อมูลได้ แล้วส่งลิงค์ดังกล่าว
มาที่อีเมล fofa@g.swu.ac.th ภายในวันที่ 7 เมษายน 2565
2.12 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (กศ.บ.)
1) เป็นผู้มีความสามารถทางทักษะปฏิบัติศิลปะในเกณฑ์ดี
2) เป็นผู้มีใจรักในวิชาชีพครู การสอน หรือการถ่ายทอดความรู้
3) เป็นผู้มีผลงานทางด้านศิลปะในระดับสถานศึกษา หรือที่ได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวข้อง หรือ
4) เป็นผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านศิลปะในสถานศึกษาระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิ ภาค ระดับประเทศ หรือ
ระดับนานาชาติ หรือ
5) เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจรักทางด้านศิลปะ
6) ส่งไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา กิจกรรมที่น่าสนใจ งานอดิเรก
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ผลงานที่ตรงกับสาขาวิชาและเกียรติบัตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา) Save เป็น PDF ตั้งชื่อ
เป็น สาขาที่สอบ_เลขที่นั่งสอบ_ชื่อ_นามสกุล มาทางอีเมล fofa@g.swu.ac.th ภายในวันที่ 7 เมษายน 2565
2.13 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 ภาษา)
1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม
2) เป็นผู้มีผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ หรือ
3) เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัล/ใบประกาศเกียรติคุณการรับรองทางด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด
ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติ หรือ
4) เป็นผู้ที่มสี ุนทรียศาสตร์และใจรักทางด้านศิลปวัฒนธรรม
5) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ทั้งนี้ ผู้สมัครในโครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม ควรใช้ผลงานระหว่างปี พ.ศ.2560 - 2565
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- 42 3. เกณฑ์การคัดเลือก
3.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
3.2 การสอบภาคทฤษฎีเฉพาะสาขาวิชา / วิชาเอก
3.3 การสอบภาคปฏิบตั ิเฉพาะสาขาวิชา / วิชาเอก
3.4 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
14 มีนาคม 2565
26 มีนาคม 2565
5 เมษายน 2565
9 - 10 เมษายน 2565
4 พฤษภาคม 2565
4 - 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

รายการ

หมายเหตุ

รับสมัคร

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

ประกาศผลผู้มสี ิทธิ์สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
ประกาศผลผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสติ

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

ตามรายละเอียดที่สาขาวิชากาหนด
ดูผลผ่านระบบ Mytcas
ระบบ Mytcas
http://istart.swu.ac.th

หมายเหตุ : สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ได้ที่
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์โทร. 0-2649-5496-7 หรือ 0-2260-0123 ต่อ 110, 122 และ 147
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-43รายละเอียดแนบท้าย
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา
1.1 สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร
นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) / หลักสูตร GED และจะสาเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ผู้สมัครจากหลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตร GED ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ : มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา : มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 รวม
5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) / หลักสูตร GED : มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
ทั้งนีจ้ ะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
1.3 จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นและมีความสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่
สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป
2. คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก
2.1 สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1) เป็นผู้มีทักษะด้านการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ
2) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงคุณสมบัติตามข้อ 1) และ/หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชา/วิชาเอก และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ
3) มีผลการสอบ GAT ประจาปีการศึกษา 2565 วิชาสามั ญ ประจาปีการศึกษา 2565 และ/หรือการสอบข้อเขียน
วัดความรู้ทั่วไปและการสอบปฏิบัติการออกแบบ ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละของสาขาวิชา/วิชาเอก ดังนี้
การสอบเฉพาะสาขาวิชา
GAT
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สอบข้อเขียน
สอบปฏิบัติการ
ออกแบบ
วัดความรู้ทั่วไป
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

20

-

10

-

30

-

20

-

20

-

2.2 สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
1) เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
2) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงคุณสมบัติตามข้อ 1) และ/หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชา/วิชาเอก และผลงานด้านธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการธุรกิจไซเบอร์
3) มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
GAT
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

50

-

20

-

30

-
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2.3 สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร*
1) เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร อาทิ การพัฒนาแอป
พลิเคชัน เว็บไซต์ การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2) มี แ ฟ้ ม สะสมผลงาน (Portfolio) ที่ แ สดงถึ งคุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ 1) และ/หรื อ ประสบการณ์ กิ จ กรรมอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/วิชาเอก
3) มีผลการสอบ GAT ประจาปีการศึกษา 2565 วิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนัก
ร้อยละ ของสาขาวิชา/วิชาเอก ดังนี้
GAT
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

50

-

20

-

30

-

2.4 สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
1) เป็นผู้มีความสามารถพิเศษและมีประสบการณ์ด้านการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
2) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
3) มีผลการสอบ GAT ประจาปีการศึกษา 2565 วิชาสามั ญ ประจาปีการศึกษา 2565 และ/หรือการสอบข้อเขียน
วัดความรู้ทั่วไป ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ของสาขาวิชา/วิชาเอก ดังนี้
GAT

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

การสอบเฉพาะสาขาวิชา
สอบข้อเขียน
วัดความรู้ทั่วไป

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

20

-

10

-

30

-

40

-

2.5 สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
1) เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านการแสดง, การกากับการแสดง หรือการเขียนบท
2) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั หรือด้านการแสดง
3) มีผลการสอบข้อเขียนวัดความรู้ทั่วไป ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
การสอบเฉพาะสาขาวิชา
สอบข้อเขียนวัดความรู้ทั่วไป
ค่าน้าหนัก (%)
100

เกณฑ์ขั้นต่า (%)
-

TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565
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2.6 สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
1) เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านศิลปะการวาด การออกแบบเครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า การออกแบบฉาก
หรือการออกแบบอื่นๆ
2) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านภาพยนตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3) มีผลการสอบ GAT ประจาปีการศึกษา 2565 วิชาสามั ญ ประจาปีการศึกษา 2565 และ/หรือการสอบข้อเขียน
วัดความรู้ทั่วไปและการสอบปฏิบัติการออกแบบ ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ของสาขาวิชา/วิชาเอก ดังนี้
การสอบเฉพาะสาขาวิชา
GAT
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สอบข้อเขียน
สอบปฏิบัติ
วัดความรู้ทั่วไป
การออกแบบ
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

20

-

10

-

30

-

20

-

20

-

2.7 สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
1) เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ การจัดการสื่อ หรือทักษะที่
เกี่ยวเนื่องกับวิชาเอก
2) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผลงานผลิตสื่อ การ
บริหารจัดการ หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ เช่น Youtuber ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/วิชาเอก
3) มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
GAT

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

50

-

20

-

30

-

2.8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์
1) เป็น ผู้มีความสามารถพิ เศษด้านทักษะการสื่อ สารในรูป แบบต่ างๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ หรือทักษะที่
เกี่ยวเนื่องกับวิชาเอกที่สมัคร
2) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผลงานผลิตสื่อ
หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/วิชาเอก
3) มีผลการสอบ GAT ประจาปีการศึกษา 2565 วิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนัก
ร้อยละ ของสาขาวิชา/วิชาเอก ดังนี้
GAT
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

50

-

20

-

30

-
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3. เกณฑ์การคัดเลือก
3.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
3.2 คะแนนสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่าที่
หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
3.3 การสอบข้อเขียนวัดความรู้ทั่วไปและการสอบปฏิบตั ิการออกแบบ (เฉพาะสาขาวิชาที่กาหนดให้ใช้คะแนนสอบข้อเขียน
วัดความรู้ทั่วไปเฉพาะสาขาวิชา / การสอบปฏิบัติการออกแบบ)
3.4 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามรูปแบบที่กาหนด
3.5 การสัมภาษณ์และสอบปฏิบตั ิ ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
4. เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยอัพโหลดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบไฟล์ .pdf ขนาดไฟล์
ไม่เกิน 100 MB ตามรูปแบบที่กาหนด และอัพโหลดที่ เว็บไซต์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่ http://cosci.swu.ac.th
หัวข้อ“อัพโหลดเอกสาร TCAS65 รอบที่ 2”ภายในวัน ที่ 21 มี น าคม 2565 เวลา 23.59 น. (หากอัพ โหลดเกิน ระยะเวลา
ที่กาหนด มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) รูปแบบของแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
(1) เป็นแฟ้มโชว์เอกสารขนาด A4 โดยออกแบบและสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ
(2) หน้าปกของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ให้ระบุ ชื่อ นามสกุล โครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก
ที่สมัคร
2) เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ส่วนที่ 1 (1) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รูป
(2) ประวัติส่วนตัว ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล / วัน เดือน ปีเกิด / อายุ / ที่อยู่ / อีเมล /หมายเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ / ช่องทางออนไลน์ที่สามารถติดต่อผู้สมัครได้สะดวก/ชื่อและที่อยู่ของโรงเรียนที่
ศึกษา / คะแนนเฉลี่ยสะสม และข้อมูลอื่นๆ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการสมัคร
ส่วนที่ 2 หลั ก ฐานการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ส าเนาใบระเบี ย นการศึ ก ษา (ใบ รบ. หรื อ ใบ ปพ. 1:4) หรื อ ส าเนา
ใบประกาศนียบัตรอื่น ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วต้องระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) ซึ่งแสดงผลการ
เรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
ส่วนที่ 3 ผลงานหรือรูปถ่ายแสดงกิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชา/วิชาเอก ให้ใส่ภาพผลงานที่ผ่านการคัดเลือกแล้วว่า
เป็นผลงานที่มีคุณภาพ แสดงออกถึงความรู้ ทักษะในสาขาวิชา/วิชาเอกที่สมัครโดยมีจานวนที่เหมาะสม
ส่วนที่ 4 ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร หรือรางวัล ฯลฯ ความสามารถเกี่ยวกับสาขาวิชา / วิชาเอก ที่สมัคร และ
ความสามารถพิ เศษอื่ น ๆ รวมทั้ งภาพถ่ ายหรือ ข้ อ มู ล การเข้ า ร่ว มกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ว นรวมหรือ เพื่ อ
สาธารณประโยชน์
ส่วนที่ 5 เอกสารรับรองความถูกต้องของหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ดาวน์โหลดเอกสารที่ http://cosci.swu.ac.th
และกรอกข้อมูลเพื่อรับรองความถูกต้องของหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ
หมายเหตุ

ผลงานที่นาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร
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4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
14 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2565

14 มีนาคม 2565
26 มีนาคม 2565

5 เมษายน 2565
9 เมษายน 2565
23 - 24 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565

30 เมษายน 2565

4 พฤษภาคม 2565

รายการ
รับสมัคร
ผู้สมัครอัพโหลดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสือ่ สารสังคมที่
http://cosci.swu.ac.th หัวข้อ“อัพโหลดเอกสาร TCAS65
รอบที่ 2”ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 23.59 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
(เฉพาะสาขาวิชาที่กาหนด)
การสอบข้อเขียนและการสอบปฏิบัติ
วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสือ่ ดิจิทัล
วิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
08.00 – 08.30 น. รายงานตัวสอบฯ
09.00 – 11.00 น. สอบข้อเขียนวัดความรู้ทั่วไป
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
08.00 – 08.30 น. รายงานตัวสอบฯ
09.00 – 11.00 น. สอบข้อเขียนวัดความรู้ทั่วไป
12.00 – 12.30 น. รายงานตัวสอบฯ
13.00 – 15.00 น. สอบปฏิบัติการออกแบบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(เฉพาะวิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์)
วิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
08.00 – 08.30 น. รายงานตัวสอบฯ
09.00 น. เป็นต้นไป สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
วิชาเอกคอมนวัตกรรมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสือ่ ดิจิทัล
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
วิชาเอกการการจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์
08.00 – 08.30 น. รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ

สถานทีส่ อบ
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทาง
อินเทอร์เน็ตที่
http://admission.swu.ac.th
ให้นาวัสดุอุปกรณ์ตามทีแ่ ต่ละ
สาขาวิชา/วิชาเอกกาหนดมาในวัน
สอบ

สถานทีส่ อบ
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทาง
อินเทอร์เน็ตที่
http://admission.swu.ac.th
ให้นาวัสดุอุปกรณ์ตามทีแ่ ต่ละ
สาขาวิชา/วิชาเอกกาหนดมาในวัน
สอบ

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
4 - 5 พฤษภาคม 2565
ยืนยันสิทธิ์
แจ้งให้ทราบภายหลัง
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
http://istart.swu.ac.th
หมายเหตุ 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
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รายละเอียดแนบท้าย
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา)
สาขาวิชาแฟชัน่ สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (หลักสูตร 2 ภาษา)
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
1.1 สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร
นานาชาติ หรือโรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือการศึกษาหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) / หลักสูตร GED และจะ
สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ผู้ ส มั ค รจากหลั ก สู ต รนานาชาติ / หลั ก สู ต ร GED ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามประกาศสมาคมที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี
แห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565

1.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจาตัว หรือความพิการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่า
เรียนและการประกอบอาชีพ

2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามทีค่ ุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิส์ มัครและคุณสมบัตเิ ฉพาะของสาขาวิชากาหนด
2.2 ผลการสอบวิชาความถนัดทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
2.3 ผลการสอบวิชาความถนัดทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ หรือความถนัดทางด้านผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ หรือ
ความถนัดทางด้านแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง
2.4 ผลการสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ทหี่ ลักสูตรกาหนด/สาขาวิชากาหนด
หมายเหตุ : ในการสอบภาคปฏิบัติของสาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และสาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง ขอให้
ผู้สมัครสอบเตรียมอุปกรณ์การวาดเขียน และสี ที่เหมาะสมกับงานออกแบบ ตามเทคนิคที่ตนเองถนัด

3. เอกสารเอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัครและการสอบสัมภาษณ์
ผลงาน (Portfolio) ที่รวบรวมผลงานทั้งหมดที่ผ่านมา เช่น ภาพสเก็ตช์ ผลงานจริง ผลงานภาพถ่าย งานสามมิติ VDO และผลงาน
อื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ไม่จากัดรูปแบบและปริมาณ โดยให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสม
ผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา กาหนด ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน
25 MB โดยตั้งชือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร” ในระบบรับสมัครฯ https://admission.swu.ac.th ภายในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2565 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลด
ครั้งสุดท้ายเป็นสาคัญ หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กาหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
หากผู้เข้าสอบไม่นาหลักฐานตามที่ โครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก กาหนด มาแสดงในวันสมัครและวันสอบจะถือว่า
ผู้สมัครขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
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4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
14 มีนาคม 2565

26 มีนาคม 2565

5 เมษายน 2565
9 เมษายน 2565

4 พฤษภาคม 2565
4 – 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

รายการ

หมายเหตุ

รับสมัคร
ประกาศผลผู้สิทธิ์สอบข้อเขียน
การสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขาวิชา
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา)
9.00 - 10.00 น. สอบวิชาความถนัดทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
สถานทีส่ อบ
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทาง
10.00 - 11.00 น. สอบวิชาความถนัดทางด้านอัญมณีและ เครื่องประดับ
อินเทอร์เน็ตที่
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา)
http://admission.swu.ac.th
9.00 - 10.00 น. สอบวิชาความถนัดทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
10.00 - 11.00 น. สอบวิชาความถนัดทางด้านผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (หลักสูตร 2 ภาษา)
9.00 - 10.00 น. สอบวิชาความถนัดทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
10.00 - 11.00 น. สอบวิชาความถนัดทางด้านแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง
สถานทีส่ อบ
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทาง
การสอบสัมภาษณ์
อินเทอร์เน็ตที่
08.00 – 08.30 น. รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
http://admission.swu.ac.th
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ทางเว็บไซต์ ทปอ.
ยืนยันสิทธิ์
http://istart.swu.ac.th
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

หมายเหตุ: ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนิสติ ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง (ถ้ามี)
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รายละเอียดแนบท้าย
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
1.1 กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน (ม.6) หรือโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือ โรงเรียน
หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศ.น) / หลักสูตร GED และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ผู้สมัครจากหลักสูตรนานาชาติ /หลักสูตร GED ต้องมีคุณ สมบั ติตามประกาศสมาคมที่ ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ : มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียน
จนสาเร็จการศึกษา
- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) / หลักสูตร GED : มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00 และ
จะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
1.3 ไม่มีปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการศึกษาภาคสนาม ทั้งในและต่างประเทศ
1.4 มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า ดังนี้
GAT
ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก (%)

เกณฑ์ขั้นต่า (%)

ค่าน้าหนัก (%)

เกณฑ์ขั้นต่า (%)
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-

60

50

2. เอกสารประกอบการสมัคร
2.1 เรี ย ง ค ว า ม ใ น หั ว ข้ อ “Why do you apply for Bachelor of Arts Program 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 คา โดยใช้ตัวอักษร Times New Roman
ขนาด 12
2.2 ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน (ถ้ามี) เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, SWU-SET, GSAT เป็นต้น
ให้ผู้สมัครยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครทุกคนจะต้องจัดส่งเอกสารทั้งหมดมาในรูปแบบ PDF ไฟล์ ระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ไปที่อีเมลล์
applytcaslic@gmail.com โดยตั้งชื่อไฟล์เอกสาร (ชื่อผู้สมัคร_โครงการที่สมัคร.PDF)
3. เกณฑ์การคัดเลือก
3.1 เป็นไปตามทีค่ ุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชากาหนด
3.2 ผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่าที่สาขาวิชากาหนด
3.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
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4. เอกสารที่ต้องนํามาในวันสัมภาษณ์
4.1 บัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ บัตรประจําตัวนักเรียน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการ
ออกให้พร้อมสําเนา และลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
4.2 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.1 สําหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ รบ.1 สําหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า พร้อมทั้ง มีข้อความหรือเอกสารที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา (ถ้าสําเร็จการศึกษาแล้ว
ต้องระบุคะแนนเฉลี่ย สะสมทั้งหมด)
สําหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งให้ คํานวณเฉพาะภาคการศึกษาที่ได้
ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษา ต่างประเทศพร้อมหนังสือรับรองจากโรงเรียนในวันสอบฯ
(กรณีกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ผู้สมัครจะต้องเตรียม ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ.1 ที่แสดงผลการเรียน
เฉลี่ย สะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ให้พร้อม และจะต้องนําเอกสารดังกล่าวมาแสดงในวันสอบ สัมภาษณ์)
4.3 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
4.4 ใบรายงานผลการสอบ GAT ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2565 (หรือ ปี ที่ ใช้ ยื่ น ) และ/หรือ ใบรับ รองผลการสอบ วิช าสามั ญ
ภาษาอังกฤษ ประจําปีการศึกษา 2565 (หรือปีที่ใช้ยื่น)
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ/นามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
5. กําหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี

รายการ

14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
23 - 24 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565
30 เมษายน 2565

รับสมัคร

4 พฤษภาคม 2565
4 – 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์
08.00 – 08.30 น.
รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
09.00 เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

หมายเหตุ

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

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

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษานอกสถานที่
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ ภาคเรียนละ 50,000 บาท
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องเรียน Pre college ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565 โดยมี
ค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000 บาท
3. หากข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกาศฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Open chat
Open chat สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา
1.1 สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูต ร
นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) / หลักสูตร GED และจะ
สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ผู้สมัครจากหลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร GED ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิ การศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ย ส ะ ส ม
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75 และจะต้องรักษาระดับ
ผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
- โรงเรีย นหลักสู ตรอาชีว ศึกษา: มี คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้ งแต่ ระดั บประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1
รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา (ถ้าสาเร็จการศึกษา
แล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศั ย (กศน.) /หลักสูตร GED ต้ อง : มี คะแนนเฉลี่ ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75
และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
1.3 ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ
1.4 ผู้สมัครต้องมีใบรับรองเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทางานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการทึ่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรม หรือธุรกิจบริการอื่นๆ หรือ เคยประกวดแข่งขันทั กษะด้านการท่องเที่ยวโรงแรม หรือ
อุตสาหกรรมบริการอื่นๆ และได้รับรางวัลหรือใบประกาศเกียรติคุณการรับรองการประกวดแข่งขันในระดับสถานศึกษา
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติ (โดยแสดงมาในแฟ้มสะสมผลงาน)
1.5 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจาตัว หรือความพิการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน
และการประกอบอาชีพ
1.6 ให้ผู้สมัครจัดทาและส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) จานวนเอกสารไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกและ
เอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ) โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้
อย่างอิสระ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ผลงาน
ที่นาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลังนับจากปีที่สมัคร
โดยอัพโหลดไฟล์แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ ตามที่หลักสูตร/
สาขาวิชากาหนด (ถ้ามี) ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชื่อไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหั สสาขาวิชาที่
สมัคร” ในระบบรับสมัครฯ http://admission.swu.ac.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (วันสุดท้ายของการรับ
สมัคร) โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดครั้งสุดท้ายเป็นสาคัญ หากส่งเอกสารเกิ นระยะเวลาที่
กาหนด มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามทีค่ ุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชกาหนด
2.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2.3 การสัมภาษณ์และทดสอบความรู้เฉพาะสาขาวิชา ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
3. เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ควรระบุข้อมูล หรือเอกสารหรือรูปถ่ายแสดงผลงานวิชาการ กิจกรรมและผลงานที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชา และกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่อง เที่ยวเชิงนิเวศ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนแฟ้มประวัติและผลงานแก่ผู้สมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ ดังนั้นผู้สมัครควรส่งภาพถ่ายและเอกสาร
ฉบับสาเนาเท่านั้น และให้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า ให้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวจริงไว้เป็นเกียรติประวัติของตนเอง

TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565
1.5 โครงการผู้มีทักษะพิเศษ

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
27 เมษายน 2565
30 เมษายน 2565

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์

08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป

4 พฤษภาคม 2565
4 - 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์และทดสอบ
ความรู้เฉพาะสาขาวิชา

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

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

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
http://istart.swu.ac.th
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การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 Quota
1.3 โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”
------------------------------------

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่กาลังศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โรงเรียน
เทศบาล 5 เด่นหล้า โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนสหกรณ์
ประชานุกูล โรงเรียนบ้านทับวัง และโรงเรียนชิตใจชื่น

รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
1. โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย” (รหัสกลุ่มสาขา 163)
ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1 สาขาวิชาจิตวิทยา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
2 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
คณะพยาบาลศาสตร์
3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต*
คณะกายภาพบาบัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
4 สาขาวิชากายภาพบาบัด
5 สาขาวิชากิจกรรมบาบัด
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
6 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
7 สาขาวิชาเคมี
8 สาขาวิชาชีววิทยา
9 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
10 สาขาวิชาฟิสิกส์
11 สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูล (หลักสูตร 2 ภาษา)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
12 สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ.)
คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
13
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง
14
วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
15 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมสิ ารสนเทศ

รหัสสาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

หน้า

01001

5

56

01021

10

56

06001

10

57 - 64

67001
67003

1
1

65 - 66
65 - 66

02010
02002
02003
02014
02004
02031

2
2
1
1
2
2

67 - 69
67 - 69
67 - 69
67 - 69
67 - 69
67 - 69

02106

5

03115
03116

1
1

70 - 71
70 - 71

03102

2

70 - 71

67 - 69

*หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
- รับผู้สมัครจากโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ จานวน 5 คน
- รับผู้สมัครจากโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน, ประสานมิตร และโรงเรียนในเครือข่ายอื่นๆ จานวน 5 คน
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-54ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

คณะพลศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
16 สาขาวิชาผู้นานันทนาการ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
17 สาขาวิชาพลศึกษา (กศ.บ.)
18 สาขาวิชาสุขศึกษา (กศ.บ.)
19 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศีกษา (กศ.บ.)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
20 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
21 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
22
วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
23
วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม
24 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
25 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
26 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
27 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
28 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2 ภาษา)
29 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(หลักสูตร 2 ภาษา)
30 สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
31 สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
32 สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทาง
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะทันตแพทยศาสตร์
33 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
34 วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ**
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
35 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
36 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
คณะเศรษฐศาสตร์
37 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
38 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)
39
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมเี ดีย
40
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
41
วิชาเอกนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

รหัสสาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

หน้า

04007

3

72 - 73

04101
04102
04100

1
1
3

72 - 73
72 - 73
72 - 73

09001
09002

1
3

74 - 75
74 - 75

09013
09014
09004
09005
09011
09012
09015
09018
09019
09020
09021

2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3

74 - 75
74 - 75
74 - 75
74 - 75
74 - 75
74 - 75
74 - 75
74 - 75
74 - 75
74 - 75
74 - 75

11001

4

76 - 77

12010

2

78 - 79

68001

1

80 - 82

66004

5

83

49001
49002

5
5

84 - 85
84 - 85

30001
30002
30021

2
2
2

86 - 90
86 - 90
86 - 90

**วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ รับเฉพาะผู้สมัครจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร, องครักษ์, ปทุมวัน เท่านั้น
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-55ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา)
42
วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
43
วิชาเอกการแสดงและกํากับการแสดงภาพยนตร์
44
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
45
วิชาเอกการจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)
46
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
47
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
48
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
49
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
50 สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
51 สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
รวม

รหัสสาขาวิชา

จํานวนรับ
(คน)

หน้า

30016
30013
30017
30022

2
2
2
2

86 - 90
86 - 90
86 - 90
86 - 90

30009
30010
30011
30019

2
2
2
2

86 - 90
86 - 90
86 - 90
86 - 90

70008

5

91 - 92

69002

3
139

93

2. โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย" (โครงการพิเศษ) (รหัสกลุ่มสาขา210)
รหัส
จํานวนรับ
หน้า
ที่
คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก
สาขาวิชา
(คน)
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
68001
1
80 - 82
รวม
1
3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
ผู้สมัครจะต้องกําลังศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ องครั ก ษ์ สถาบั น วิ จั ย พั ฒ นาและสาธิ ต การศึ ก ษา โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ปทุ ม วั น
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นหล้า โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญ ญาในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนสหกรณ์
ประชานุกูล โรงเรียนบ้านทับวัง และโรงเรียนชิตใจชื่น และจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
สําหรับคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย
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-56รายละเอียดแนบท้าย
คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปี การศึกษา 2564
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 และจะต้องรักษา
ระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
3) มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขนั้ ต่าดังนี้
GAT

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์ 1 หรือ
คณิตศาสตร์ 2

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

50

30

10

20

10

20

20

20

10

20

1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปี การศึกษา 2564
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษา
ระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
3) มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
GAT
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า
(%)
(%)
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

30
20
30
20
2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า
ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
2.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
3. เอกสารที่ต้องนามาในวันสัมภาษณ์
เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3
4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
สถานที่
14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
รับสมัคร
23 - 24 เมษายน 2565
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ
27 เมษายน 2565
ประกาศผลผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์
ทางอินเทอร์เน็ตที่
การสอบสัมภาษณ์
http://admission.swu.ac.th
30 เมษายน 2565
08.00 – 08.30 น.
รายงานตัวเข้าสอบ สัมภาษณ์
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
4 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ทางเว็บไซต์ ทปอ.
4 - 5 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์
แจ้งให้ทราบภายหลัง
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
http://istart.swu.ac.th
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
ผู้ส มัค รจะต้อ งกาลั งศึก ษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโรฒ ประสานมิ ตร โรงเรีย นสาธิต มหาวิ ทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นหล้า โรงเรียนเทศบาล 6
นครเชียงราย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล โรงเรียนบ้านทับวัง และโรงเรียนชิตใจชื่น
โดยรับผู้สมัครจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จานวน 5 คน และจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, ประสานมิตร และโรงเรียนในเครือข่ายอื่นๆ จานวน 5 คน
2. คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
2.1 กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
2.2 จะต้ อ งมี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมตลอดหลั ก สู ต ร (GPAX) ไม่ ต่ ากว่ า 2.50 และต้ อ งมี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมในแต่ ล ะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50
2.3 มีผลการสอบoGAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า ดังนี้
GAT
PAT 2
ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก (%) เกณฑ์ขั้นต่า (%)

20

-

ค่าน้าหนัก (%)

เกณฑ์ขั้นต่า (%)

ค่าน้าหนัก (%)

เกณฑ์ขั้นต่า (%)

60

-

20

25

วิชาชีพการพยาบาล เป็นวิชาชีพเพื่อบริการด้านสุขภาพต่อบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน โดยยึดหลักองค์รวม
ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและปัญ หาสุขภาพ การรักษาพยาบาลในภาวะเจ็บป่ วย และการฟื้ นฟูส ภาพ
การศึกษาวิชาชีพการพยาบาลจึงประกอบด้วยการศึกษาภาคทฤษฎีในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และการศึกษาภาคฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง ทั้งในชุมชนและในหอผู้ป่วยในสถานบริการสุขภาพ ทั้งยังต้องฝึกปฏิบัติครอบคลุมสถานการณ์จริงนอกเวลาราชการ
ในภาคบ่ายและดึกเพื่อให้ครอบคลุมภารกิจซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จะต้องปฏิบัตจิ ริงเมือ่ สาเร็จการศึกษา
จึงเป็นการศึกษาที่ต้องใช้เวลามากและหนัก ผู้ศึกษาวิชาชีพการพยาบาลจึง ต้องมีคุณ สมบั ติสาคัญ คือ นอกจากจะต้องเป็น ผู้มี
สติปัญญาความสามารถในการคิด การตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมแล้ว ยังต้องมีบุคลิกน่าเชื่อถือ มีจิตใจอ่อนโยน มีความเมตตา มี
ความรับผิดชอบสูง มีความสามารถในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ จึ งจะสามารถช่วยเหลือ
และให้บริการต่อผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพและเหมาะสม ฉะนั้นเพื่อจะให้ได้พยาบาลในอนาคตที่มีคุณภาพสาหรับปฏิบัติ
หน้าที่สนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแล้ว ต้องปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมตัว
ด้านสุขภาพก่อนการศึกษาภาคปฏิบัติตามที่แหล่งฝึกภาคปฏิบัติกาหนด
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงจาเป็นต้องมีการทดสอบจิตวิทยาและทัศนคติต่อวิชาชีพ
ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ เพื่อดาเนินการตรวจคัดเลื อกผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์ และจะนาผลดังกล่าวมาประกอบในการตัดสินด้วย โดยกาหนดเกณฑ์ดังนี้
1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องทดสอบทางจิตวิทยาและทัศนคติต่อวิชาชีพ (ผู้เข้าสอบจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบทางจิตวิทยาและสอบทักษะทางวิชาชีพ โดยให้เตรียมดินสอดา HB และยางลบ)
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2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องตรวจร่างกายมาล่วงหน้า ให้นาใบรับรองแพทย์แสดงผลการ
ตรวจร่างกาย และผลการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอก (ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึ งวันสอบสัมภาษณ์) ที่ลงนามรับรองโดยแพทย์
โรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน มายื่นในวันสอบว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ปราศจากโรค
หรืออาการของโรค และ/หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ดังนี้
1) ไม่มีปัญหาทางจิตเวชอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น ได้แก่ โรคจิต (psychotic disorders) โรค
อารมณ์ ผิ ด ปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุ น แรง (severe neurotic disorders) บุ ค ลิ ก ภาพผิ ด ปกติ (personality
disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติสองขั้ว (Bipolar) รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ
2) ไม่เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย (ตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องโรคติดต่อและ
อาการสาคัญ)
3) ไม่เป็นโรคไม่ติดต่อในระยะติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ โรคลมชักที่ไม่ มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจาก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้
- โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทาให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
- ภาวะไตวายเรื้อรัง
- โรคติดสารเสพติดให้โทษ
3. การสอบสัมภาษณ์พิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้
1) ด้านทักษะทางสารสนเทศและเทคโนโลยี
2) ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ (ประกอบด้ ว ย บุ ค ลิ ก ภาพทั่ ว ไป ไหวพริ บ สติ ปั ญ ญาและความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง
ความสามารถในการสื่ อ สาร เจตคติ แ ละความสนใจในวิ ช าชี พ และสถาบั น และการมี ส่ ว นร่ ว มในสั งคม
ความรับผิดชอบ และการมีน้าใจ)
3. เกณฑ์การคัดเลือก
3.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
3.2 คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่าที่
หลักสูตร/สาขาวิชาที่กาหนด
3.3 ผลการตรวจร่างกายผ่านตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนด ดังนี้
3.3.1 ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.3.2 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย (ตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องโรคติดต่อและอาการสาคัญ)
3.3.3 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1) โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจาก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
2) โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทาให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
4) ภาวะไตวายเรื้อรัง
5) โรคติดสารเสพติดให้โทษ
3.4 การทดสอบจิตวิทยาและทัศนคติต่อวิชาชีพ ต้องปกติหรือผ่าน
3.5 การสอบสัมภาษณ์ผ่านตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตถือเป็นที่สิ้นสุด
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4. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบทางจิตวิทยาและทัศนคติต่อวิชาชีพ/สอบสัมภาษณ์
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3
4.2 ผู้เข้าสอบจะต้องชาระค่าทดสอบทางจิตวิทยาและทัศนคติต่อวิชาชีพ คนละ 200 บาท
4.3 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องตรวจร่างกายมาล่วงหน้า ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน
ระบุผลการตรวจร่างกายตามเกณฑ์ที่กาหนด (ตามแบบฟอร์ม : รายงานการตรวจสุขภาพของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต ประจาปีการศึกษา 2565) พร้อมแนบหลักฐานทางห้องปฏิบัติการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน
แบบฟอร์ม : รายงานตรวจสุขภาพฯ
ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบคัดเลือก และ/หรือ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูลหรือแม้ปรากฏ
เป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะต้องถูกตัดสิทธิ์การศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
23 - 34 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565

30 เมษายน 2565

1 พฤษภาคม 2565
4 พฤษภาคม 2565
4 – 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

รายการ
รับสมัคร
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ทดสอบทางจิตวิทยาและทัศนคติต่อวิชาชีพ
08.00 – 08.30 น. รายงานตัวสอบ
และส่งเอกสารหลักฐาน
09.00 น.- 12.00 น. ทดสอบจิตวิทยา
และทัศนคติต่อวิชาชีพ
13.00 น. เป็นต้นไป ส่งผลการตรวจร่างกาย
การสอบสัมภาษณ์
08.00 – 08.30 น.
รายงานตัวสอบสัมภาษณ์
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

หมายเหตุ

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

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
http://istart.swu.ac.th
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รายงานการตรวจสุขภาพของผู้มสี ิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2565
ข้อมูลส่วนที่ 1 ผู้เข้าสอบคัดเลือกเป็นผู้กรอก (กรอกด้วยตัวบรรจง)
1. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล (นาย, นาง, นางสาว) .......................................................................................................................................
เกิดวันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. ............ อายุ ....... ปี ...... เดือน จังหวัดที่เกิด ...........................................
เลขประจาตัวประชาชน....................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ...................................................................................................................................................
2. ประวัติการเจ็บป่วยของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ทาเครื่องหมาย  และให้ข้อมูล)
ท่านเคยมี หรือมีโรค/ อาการ หรือภาวการณ์เจ็บป่วย ดังต่อไปนี้หรือไม่ (ให้ระบุอาการ พ.ศ.ที่เป็น และรักษาอย่างไร)
มี ไม่มี
อธิบายรายละเอียด
มี ไม่มี
อธิบายรายละเอียด
  หัด .....................................................   เลือด ...................................................
  วัณโรค ...............................................   เบาหวาน .............................................
  ตับอักเสบ ..........................................   หัวใจ ....................................................
  ลมชัก .................................................   ไต ........................................................
  สุกใส ..................................................   ความดันโลหิตสูง .................................
  หอบหืด ..............................................   ต่อมไทรอยด์ .......................................
  ภูมิแพ้ ................................................   ไส้เลื่อน ...............................................
  แพ้ยา .................................................   โรคเรื้อน .............................................
  ตัวเหลือง ตาเหลือง
  โรคติดต่อร้ายแรง................................
  ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต ..............................................................................................................
  หูหนวก หูตึงจากปราสาท แม้แต่ขา้ งเดียว .....................................................................................
  กระดูกหัก / บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ .................................................................................................
  ผ่าตัดเกี่ยวกับ  สมอง  หัวใจ  กระดูก  อื่นๆ ระบุ ..............................................
  โรคผิวหนังที่เป็นที่รังเกียจแก่ผู้อื่น ..................................................................................................
  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม .............................................................
  ความพิการของร่างกายที่ทาให้เสียบุคลิกลักษณะ ..........................................................................
  ติดยาเสพติดทุกชนิด และโรคพิษสุราเรื้อรัง ...................................................................................
  อื่นๆ ................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลประวัติดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และรับทราบว่าหากตรวจพบภายหลังว่ามีข้อมูลที่ไม่
เป็นจริง หรือมีการปิดบังข้อมูล ข้าพเจ้าจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ แม้จะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วก็ยินยอมให้ถอน
สภาพจากการเป็นนิสิต
ลงชื่อ …………….………………………………………. ผูส้ อบคัดเลือก
ลงชื่อ …………….………………………………………. ผูร้ ับรอง
(..............................................................)
(..............................................................)
วันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. ...........
บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง
วันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. ...........
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ข้อมูลส่วนที่ 2 แพทย์เป็นผู้กรอก (จะต้องตรวจทุกรายการ)
ผู้ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กมี สิ ท ธิ์เข้ า สอบสั ม ภาษณ์ ให้ ไปตรวจร่ างกายและเอกซเรย์ ท รวงอกที่ โรงพยาบาลของรั ฐ หรื อ
โรงพยาบาลของเอกชน โดยนาเอกสารฉบับนี้ให้แพทย์ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มนี้ และลงนามเป็นหลักฐาน
พร้อมทั้งประทับตราโรงพยาบาลตรงลายมือชื่อแพทย์ผู้ตรวจ
ข้าพเจ้า (นายแพทย์, แพทย์หญิง) .........................................................................................................................................
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ............................................ ออกให้ ณ วันที่ ...... เดือน ...................... พ.ศ. ...............
ชื่อโรงพยาบาลที่เข้ารับการตรวจ ..............................................................................................................................................
แขวง/ตาบล ........................................... เขต/อาเภอ ................................................จังหวัด....................................................
ได้ทาการตรวจร่างกาย (นาย, นาง, นางสาว) ...........................................................................................................................
เลขที่ผู้ป่วย (H.N.) .......................................... วัน/เดือน/ ปีที่เข้าตรวจร่างกาย .............................................. แล้วได้ผล ดังนี้
ผลการตรวจร่างกายทั่วไป
น้าหนัก ........... กิโลกรัม
ส่วนสูง ........... เซนติเมตร
อุณหภูมิ ........... OC
ความดันโลหิต .................................. มม. ปรอทชีพจร ........... ครั้ง/ นาที

อัตราการหายใจ ........... ครั้ง/ นาที

ลักษณะรูปร่าง บุคลิกภาพ
ลักษณะแขนและมือ
ลักษณะขาและเท้า
กระดูกและกล้ามเนื้อ
การออกเสียงพูด
ลักษณะในช่องปาก
ลักษณะผิวหนัง
การเคลื่อนไหวของร่างกาย
ระบบประสาท
การมองเห็น (VA) ตาขวา
การมองเห็น (VA) ตาซ้าย
ตาบอดสี (โดยเฉพาะแม่สี)
ใบหู และลักษณะภายนอกของหูขวา
ใบหู และลักษณะภายนอกของซ้าย
การได้ยินหูขวา
การได้ยินหูซ้าย
จมูก
ต่อมไทรอยด์
ต่อมน้าเหลือง
การทางานของหัวใจ
ปอด

ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................

 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ

 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
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ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
Urine analysis (UA) (แนบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมาด้วย)
Albumin
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Sugar
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Sediments
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
สารเสพติด (มอร์ฟีน, แอมเฟตามีน ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
หรืออื่นๆ อย่างน้อย 1 ประเภท)
Complete blood count (CBC) (แนบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมาด้วย)
Hemoglobin
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Hematocrit
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Red blood cell Morphology
Anisocytosis
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Poikilocytosis
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Hypochromia
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Microcytosis
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Macrocytosis
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
White blood cell count
Neutrophil
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Basophil
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Eosinophil
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Lymphocyte
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Monocyte
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Platelets
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
ผลการตรวจไวรัสตับ อักเสบบี และ/หรือได้รับวัคซี นภูมิ คุ้มกัน (แนบรายงานผลการตรวจทางห้ องปฏิ บัติการ หรือ
หลักฐานการรับวัคซีนมาด้วย)
HBsAg
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Anti-HBs
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
ได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกัน
........................................................................................................................
ผลการตรวจภูมิคุ้มกันโรคสุกใส และ/หรือได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกัน (แนบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ
หลักฐานการรับวัคซีนมาด้วย)
ภูมิคุ้มกันโรคสุกใส
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
ได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกัน
.....................................................................................................................
ผลการตรวจภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 และ/หรือได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกัน (แนบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ
หลักฐานการรับวัคซีนมาด้วย)
ภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
ได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกัน
.....................................................................................................................
ผลการตรวจทางรังสีวิทยา (หากผลการตรวจปกติไม่ต้องนาฟิล์มเอกซเรย์ทรวงอกมา และผิดปกติให้นาฟิล์มเอกซเรย์
ทรวงอกมาด้วย)
Chest X-rays
 ปกติ  ผิดปกติ หากผิดปกติ โปรดระบุ ……………………………….
…………………………..………………………………………
 เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
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ผลการวินิจฉัย
โรคเรื้อน
โรคเท้าช้าง
โรคลมชัก
โรคคนเผือก
โรคหัวใจระดับรุนแรง
โรคความดันโลหิตสูงรุนแรงและ
มีภาวะแทรกซ้อน
ภาวะไตวายเรื้อรัง
วันโรคในระยะแพร่เชื้อ
โรคที่เกิดจากสารเสพติด
โรคพิษสุราเรื้อรัง
โรคจิต สุขภาพจิต
ความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ความผิดปกติอื่นๆ ที่ตรวจพบ

 ไม่เป็น
 ไม่เป็น
 ไม่เป็น
 ไม่เป็น
 ไม่เป็น
 ไม่เป็น

 เป็น
 เป็น
 เป็น
 เป็น
 เป็น
 เป็น

ระบุ ..................................................
ระบุ ..................................................
ระบุ ..................................................
ระบุ ..................................................
ระบุ ..................................................
ระบุ ..................................................

 ไม่เป็น
 เป็น
ระบุ ..................................................
 ไม่เป็น
 เป็น
ระบุ ..................................................
 ไม่เป็น
 เป็น
ระบุ ..................................................
 ไม่เป็น
 เป็น
ระบุ ..................................................
 ปกติ
 ผิดปกติ
ระบุ ...................................................
 ปกติ
 ผิดปกติ
ระบุ ..................................................
ระบุ ..................................................................................................................
……………………..…………………………………………..........………………………………….

ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า (นาย, นาง, นางสาว) ...................................................................................................................
มีสุขภาพอยู่ในประเภท  ปกติ  ผิดปกติ ระบุ ....................................................................................................................

(ลงนาม)...........................................................................
(.........................................................................)
แพทย์ผู้ตรวจประจาโรงพยาบาล
วันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. .............
(ประทับตราโรงพยาบาล)

หมายเหตุ รายงานการตรวจสุขภาพฯ ที่สมบูรณ์ต้องมีตราประทับของโรงพยาบาล และลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจกากับ
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ส่วนที่ 3 คุณลักษณะด้านสุขภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ปราศจากโรค
หรืออาการของโรค และ/หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ดังนี้
1) ไม่มีปัญหาทางจิตเวชอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น ได้แก่ โรคจิต (psychotic disorders) โรค
อารมณ์ ผิ ด ปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุ น แรง (severe neurotic disorders) บุ ค ลิ ก ภาพผิ ด ปกติ (personality
disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติสองขั้ว (Bipolar) รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ
2) ไม่เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย (ตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคติดต่อและ
อาการสาคัญ)
3) ไม่เป็นโรคไม่ติดต่อในระยะรุนแรงหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจาก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้
- โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทาให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
- ภาวะไตวายเรื้อรัง
- โรคติดสารเสพติดให้โทษ
พร้อมทั้ง เมื่อได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแล้ว จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมตัวด้าน
สุขภาพก่อนการศึกษาภาคปฏิบัติตามที่แหล่งฝึกภาคปฏิบัติกาหนด ดังนี้
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์และขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค
2. เอกซเรย์ภาพทรวงอก (Chest x-ray) พร้อมผลอ่าน
3. ผลการตรวจ Complete blood count (CBC)
4. ผลการตรวจภูมิโรค Hepatitis B
5. การได้รับภูมิคุ้มกัน
1) มีภูมิคุ้มกัน และ/หรือ ได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบ เอ
2) มีภูมิคุ้มกัน และ/หรือ ได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี (ฉีดกระตุ้น 1 เข็ม)
3) มีภูมิคุ้มกัน และ/หรือ ได้รับวัคซีนโรคสุกใส
4) มีภูมิคุ้มกัน และ/หรือ ได้รับวัคซีนโรคโควิด-19
5) รับวัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม MMR (ฉีดกระตุ้น 1 เข็ม)
6) รับวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (ฉีดกระตุ้น 1 เข็ม)
7) รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (แนะนาให้ฉีดปีละ 1 ครั้ง)
6. ผลการตรวจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตพิจารณาแล้วเห็นสมควร
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-65รายละเอียดแนบท้าย
คณะกายภาพบาบัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด / สาขาวิชากิจกรรมบาบัด

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
1.3 มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
1.3.1 สาขาวิชากายภาพบาบัด
GAT
ภาษาไทย
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

40

-

10

-

25

-

25

-

1.3.2 สาขาวิชากิจกรรมบาบัด
GAT

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์ 1

ชีววิทยา

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

40

-

20

-

20

-

20

-

สาขาวิชากายภาพบาบัด เป็นสาขาวิชาที่ผู้เข้ารับการศึกษาจะต้องทาการศึกษาอย่างหนัก แม้เมื่อเป็นนักกายภาพบาบัด
แล้วก็ต้องรับภาระในการปฏิบัติหน้าที่หนักต่อไป ด้วยเหตุนี้สุขภาพของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาจึงเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่ง ฉะนั้นเพื่ อ
จะให้ได้นักกายภาพบาบัดในอนาคตที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สาหรั บปฏิบัติหน้าที่สนองความต้องการของประเทศชาติ
ตามสภาพของสั งคมและชุม ชนอย่ างมี ป ระสิ ทธิภ าพ คณะกายภาพบ าบั ด มหาวิท ยาลั ยศรีน คริน ทรวิโรฒ จึ งจาเป็ น ต้อ งสอบ
สัมภาษณ์ และมีใบรับรองแพทย์ว่าผ่านตามเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครตามประกาศฯ และเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะสาขา
พร้อมผลการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอก (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสัมภาษณ์) ที่ลงนามรับรองโดยแพทย์ ไปยื่นในวันสอบ
ทัศนคติต่อวิชาชีพ เพื่อดาเนินการตรวจคัดเลือกผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ ขั้นต่าที่
หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
2.3 ผลการตรวจร่างกายต้องปกติหรือผ่าน
2.4 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด

3. เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ/ทดสอบทางจิตวิทยา/สอบสัมภาษณ์
3.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3
3.2 ผู้เข้าสอบต้องตรวจร่างกายมาล่วงหน้า ให้นาผลการตรวจร่างกายดังต่อไปนีม้ าด้วย
1) ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน ใช้แบบฟอร์มการตรวจ
ร่างกายตามรูปแบบของโรงพยาบาล
2) ผลการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอก (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสัมภาษณ์) ที่ลงนามรับรองโดยแพทย์จาก
โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน
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4. เอกสารการรายงานตัว
เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องยื่นหนังสือหรือเอกสารรับรอง
การได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี กับฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบาบัด ในวันเปิดภาคการศึกษา

5. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
23 - 24 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565
30 เมษายน 2565

4 พฤษภาคม 2565
4 - 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง
หมายเหตุ

กิจกรรม
รับสมัคร
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์
08.00 – 08.30 น.
รายงานตัวเข้าสอบฯ
09.00 เป็นต้นไป.
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่

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

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

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ให้ติดต่อที่
ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบาบัด โทร. 0-2649-5447-9 ต่อ 162 , 163, 154 โทรสาร. 0-2649-5450
นายอนุศักดิ์ สวัสดี โทร. 083-237-8627 หรือ http://healthsci.swu.ac.th
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-67รายละเอียดแนบท้าย
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / สาขาวิชาเคมี / สาขาวิชาชีววิทยา / สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาฟิสิกส์ / สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูล (หลักสูตร 2 ภาษา)
สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ.)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
1.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจาตัว หรือความพิการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน
และการประกอบอาชีพ
2. คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.80
และมีคะแนนเฉลีย่ สะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
2) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
คณิตศาสตร์ 1 หรือ
GAT
PAT 1
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ 2
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

30

-

30

เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า
(%)
(%)
(%)

-

20

-

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

20

-

2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 2.50 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
2) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และในกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต (จานวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สาเร็จการศึกษา)
3) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
4) มีผลการสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
GAT

PAT 1

PAT 2

ค่าน้าหนัก (%) เกณฑ์ขั้นต่า (%) ค่าน้าหนัก (%) เกณฑ์ขั้นต่า (%) ค่าน้าหนัก (%) เกณฑ์ขั้นต่า (%)

20

-

20

-

60

2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
1) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และในกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
2) มีแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
3) ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ

-
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2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
1) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.80 และจะต้องรักษา
ระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
2) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
3) มีแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) และนาเสนอโครงการวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ infographic จานวน 1 หน้ากระดาษ A4
4) มีผลการสอบ PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
PAT 2

ภาษาอังกฤษ

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

15

-

20

เคมี

ขีววิทยา

เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า
(%)
(%)
(%)

-

25

-

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

40

-

2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
1) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และในกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
2) ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ
2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูล
1) มีค ะแนนเฉลี่ ยสะสมกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ค ณิ ตศาสตร์ ไม่ ต่ากว่า 2.50 กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ภ าษาต่ างประเทศ
(อังกฤษ) ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
2) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละดังนี้
คณิตศาสตร์ 1 หรือ
GAT
PAT 1
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ 2
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

30

-

30

-

20

-

20

-

2.7 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ.)
1) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75 และจะต้องรักษา
ระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
2) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
3) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขนั้ ต่า ดังนี้
GAT

PAT 5

ค่าน้าหนัก (%) เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

15

-

ภาษาอังกฤษ

ฟิสิกส์

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

30

30

10

20

45

-
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3. เกณฑ์การคัดเลือก
3.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
3.2 คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า
ทีห่ ลักสูตร/สาขาวิชากาหนด (เฉพาะหลักสูตรที่กาหนดให้ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ)
3.3 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (เฉพาะสาขาวิชาที่กาหนดให้ใช้แฟ้มสะสมผลงาน) โดยให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสม
ผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ ตามที่ห ลักสูตร/สาชาวิชา/วิชาเอก กาหนดในรูป แบบ PDF
จ านวน 1 ไฟล์ ขนาดไม่ เ กิ น 25 MB โดยตั้ ง ชื่ อ ไฟล์ “ชื่ อ _นามสกุ ล _รหั ส สาขาที่ ส มั ค ร” ในระบบรั บ สมั ค รฯ
http://admission.swu.ac.th ภายในวัน ที่ 28 กุมภาพั นธ์ 2565 (วันสุดท้ ายของการรับสมั คร) ก่อนเวลา 23.00 น.
โดยระบบรั บ สมั ค รฯ จะยึ ด ไฟล์ PDF ที่ ผู้ ส มั ค รอั พ โหลดล่ า สุ ด เป็ น ส าคั ญ หากส่ งเอกสารเกิ น ระยะเวลาที่ ก าหนด
มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
หมายเหตุ : หากผู้สมั ครได้ รับการคั ดเลือกให้ เข้ าสอบสัม ภาษณ์ จ าต้ องนาเอกสาร หลัก ฐานตัวจริงมาแสดงต่อคณะ
กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์
3.4 การสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
4. เอกสารที่ต้องนามาในวันสัมภาษณ์
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3
4.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เฉพาะสาขาวิชาที่กาหนดให้ใช้แฟ้มสะสมผลงาน
5. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
23 - 24 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565
30 เมษายน 2565
4 พฤษภาคม 2565
4 - 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

กิจกรรม
รับสมัคร
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป

รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่

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

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

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
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-70รายละเอียดแนบท้าย
คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง / วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75 และจะต้องรักษา
ระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
3) มีผลการสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
GAT
PAT 1
PAT 2
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

40

-

25

-

35

-

หมายเหตุ : หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกาศฯ ให้ติดต่อที่
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15540 หรือเข้าร่วม open chat ของ
ภาควิชาภูมิศาสตร์

1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง / วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ ต่ากว่า 2.50 และจะต้อง
ระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
3) มีความสนใจและมีใจรักในงานอาชีพ
4) มีบุคลิกภาพ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในวิชาชีพ
5) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
6) ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ
2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่าที่หลักสูตร/
สาขาวิชากาหนด (เฉพาะสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ)
2.3 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (เฉพาะสาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา)
2.4 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
2.5 ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ มีสายตาปกติ (ตาไม่บอดสี) ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (เฉพาะสาขาวิชาภูมิศาสตร์และ
ภูมิสารสนเทศ)
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3. เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
3.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3
3.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
3.3 ผลการทดสอบตาบอดสี (เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ) ตรวจโดยจักษุ
แพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน โดยจักษุแพทย์รับรองว่า “ไม่มีภาวะตาบอดสี พิการทางสายตา
ข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา” โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องนาส่งใบรับรองแพทย์ก่อน
วันสัมภาษณ์มายังภาควิชาภู มิศาสตร์ โดยใช้วิธี E-Mail มายัง Geographyswu@gmail.com โดยบันทึกไฟล์เป็น
สกุล PDF หรือ JPEG ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อนักเรียน_รหัสประจาตัวผู้สอบ
4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
รับสมัคร
23 - 24 เมษายน 2565
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
27 เมษายน 2565
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์
30 เมษายน 2565
08.00 – 08.30 น.
รายงานตัวเข้าสอบฯ
09.00 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์
4 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
4 - 5 พฤษภาคม 2565
ยืนยันสิทธิ์
แจ้งให้ทราบภายหลัง
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

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

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
http://istart.swu.ac.th
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-72รายละเอียดแนบท้าย
คณะพลศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นานันทนาการ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา/สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา/สาขาวิชาสุขศึกษา
1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นานันทนาการ
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
2) ต้องเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีโรคประจาตัว หรือไม่มีความพิการทางร่างกาย ความพิการ
ทางสายตา (ตาบอด) หรือความพิการทางการได้ยิน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
3) มีความประพฤติดี อยู่ในศีลธรรม มีระเบียบวินัย
4) คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาค การศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
5) มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
GAT
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

30

-

25

-

25

-

20

-

1.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (กศ.บ.) / สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
2) ต้องเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีโรคประจาตัว หรือไม่มีความพิการทาง ร่างกาย ความพิการ
ทางสายตา (ตาบอด) หรือความพิการทางการได้ยิน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
3) มีความประพฤติดี อยู่ในศีลธรรม มีระเบียบวินัย
4) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขนั้ ต่า ดังนี้
GAT
PAT 5
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

30

-

30

30

15

-

15

-

10

-

1.3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (กศ.บ.)
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
2) ต้องเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีโรคประจาตัว หรือไม่มีความพิการทาง ร่างกาย ความพิการ
ทางสายตา (ตาบอด) หรือความพิการทางการได้ยิน อันจะเป็นอุปสรรคต่อ การศึกษาและการประกอบอาชีพ
3) มีความประพฤติดี อยู่ในศีลธรรม มีระเบียบวินัย
4) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขนั้ ต่า ดังนี้
ชีววิทยา หรือ
GAT
PAT 5
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

40

-

30

30

10

-

10

20

10

-
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2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากําหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจําปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ําหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ําที่
หลักสูตร/สาขาวิชากําหนด
2.3 การตรวจร่างกายต้องปกติหรือผ่าน
2.4 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากําหนด
2.5 การสอบภาคปฏิบตั ิ (ทดสอบสมรรถภาพทางกาย) เฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา และ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
2.6 การสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบความสามารถทางผู้นํานันทนาการ) ทักษะการสื่อสาร และความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้อง
ทางนันทนาการ เฉพาะสาขาวิชาผู้นํานันทนาการ
3. เอกสารที่ต้องนํามาในวันสัมภาษณ์
3.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3
3.2 ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน ว่าผ่านตามเกณฑ์คุณสมบัติ
เฉพาะสาขาวิชา และเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร ตามประกาศฯ
3.3 หลักฐานแสดงความสามารถหรือผลงานด้านต่างๆ (ถ้ามี)
4. กําหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี

รายการ

14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

รับสมัคร
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

23 - 24 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565

30 เมษายน 2565

4 พฤษภาคม 2565
4 - 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

สาขาวิชาสุขศึกษา
08.00 – 08.30 น
รายงานตัวเข้าสอบฯ
08.30 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์
สาขาวิชาพลศึกษา /สุขศึกษาและพลศึกษา
08.00 – 08.30 น
รายงานตัวเข้าสอบฯ
08.30 – 12.00 น
สอบสัมภาษณ์
13.00 น. เป็นต้นไป
สอบภาคปฏิบัติ
(ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ให้ผู้สมัครนําชุดกีฬามาด้วย)
สาขาวิชาผู้นํานันทนาการ
08.00 – 08.30 น
รายงานตัวเข้าสอบฯ
08.30 – 12.00 น
สอบสัมภาษณ์
13.00 น. เป็นต้นไป สอบภาคปฏิบัติ
(ทดสอบความสามารถทางผู้นาํ นันทนาการ ใช้ชุด
แต่งกายตามความเหมาะสม)

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

หมายเหตุ

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

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
http://istart.swu.ac.th
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1.1 กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
1.2 มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- ผ่านการเข้าร่วมโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒ นาทักษะความเป็นนวัตกร
แก่เด็กและเยวชนไทย หรือ ได้รับประกาศนียบัตรจากการเข้าร่วมโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางทักษะทางวิศวกรรม หรือ
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00 และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
1.3 มีจานวนหน่วยกิต (นับถึงวันที่สาเร็จการศึกษา) ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
1.4 เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จะต้องมีผลการเรียนวิชาชีววิทยา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วย
1.5 เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
จะต้อ งมี ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอั งกฤษ: IELTS ไม่ ต่ากว่า 5.0 ทั้ งนี้ ผ ลคะแนนต้ องมี อ ายุไม่ เกิน 2 ปี
นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์
1.6 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจาตัว หรือความพิการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน
และการประกอบอาชีพ
1.7 มีผลการสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
GAT
PAT 1
PAT 2
PAT 3
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

30
25
25
20
1.8 โดยผลรวมของคะแนนรวมทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 10,000 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 30,000)
2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด
2.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
3. เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

-

-75-

TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565
1.3 โครงการ ร.ร.สาธิตฯ และโรงเรียนเครือข่าย

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
23 – 24 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565
30 เมษายน 2565
4 พฤษภาคม 2565
4 – 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

กิจกรรม
รับสมัคร
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์
08.00 – 08.30 น.
รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่

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

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

หมายเหตุ : สถานที่เรียนเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ
ชั้นปีที่ 1 และชัน้ ปีที่ 2
รายวิชาทฤษฎี เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
รายวิชาปฏิบัติ เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก
ชั้นปีที่ 3 และชัน้ ปีที่ 4
สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย เรียนที่ มหาวิทยาลัยเดอ มอนต์ฟอร์ต ประเทศอังกฤษ
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เรียนที่ มหาวิทยาลัย
เดอ มอนต์ฟอร์ต ประเทศอังกฤษ
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ เรียนที่ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
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-76รายละเอียดแนบท้าย
คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1.1 กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาค การศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.50 และจะต้องรักษา
ระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
1.3 มีผลการสอบ วิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนัก ร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า โดยเลือกสอบ
ดังนี้
เลือกสอบ
ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์ 1

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

10

30

10

30

20

30

20

30

40

30

หรือ
ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

เคมี

คณิตศาสตร์ 1

ชีววิทยา

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%

10

30

10

30

20

30

20

30

20

30

20

30

1.4 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้ หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถ
ทาสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาล และมหาวิทยาลัย
1.5 ไม่เป็ น ผู้ได้ รับการคั ดเลื อกเข้ าศึ กษาในหลักสู ตรทั น ตแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต ในมหาวิท ยาลัย หรือสถาบั นของรัฐใน ปี
การศึกษา 2565 ตามโควตาพื้นที่โครงการพิเศษต่างๆ และการรับตรงที่เคยได้ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่
คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมด
1.6 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังต่อไปนี้
1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic disorders) โรค
อารมณ์ ผิ ด ปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุ น แรง (severe neurotic disorders) บุ ค ลิ ก ภาพผิ ด ปกติ
(personality disorders) ชนิ ด antisocial personality disorders หรื อ borderline personality disorders
รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วยและการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม
3.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจาก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
3.2) โรคติดสารเสพติดให้โทษ
4) มีความพิการทางร่างกายหรือข้อบกพร่องอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ ทัน
ตกรรม เช่น ตาบอด เป็นใบ้ หรือหูหนวกทั้งสองข้าง ความผิดปกติของการใช้มือในการทาหัตถการ จนเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและการทางาน หรือภาวะพิการอื่นใด ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา
5) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์สูงกว่า 40 เดซิเบล และ
ความสามารถในการแยกแยะคาพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาท
และเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
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6) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ
20/40 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
7) มีภาวะตาบอดสีระดับรุนแรง หรือ ภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม
8) โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ เห็นว่าอาจจะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ทั้งนี้ สาหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อ 1.6 เมื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิจารณา
ตัดสินให้ถือว่าผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุดเงื่อนไข
หมายเหตุ
- ผู้สาเร็จการศึกษาต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพทันตกรรมจากทันตแพทยสภา โดยที่นิสิต
จะต้องสอบในระหว่างที่กาลังศึกษาอยู่และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสอบเอง
- ก่อนเข้าศึกษาจะต้องทาสัญญาเข้ารับราชการ/เป็นพนักงานของรัฐหลังจากสาเร็จการศึกษาตามระเบียบและเงื่อนไข
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
2.2 คะแนนสอบ วิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด
2.3 การตรวจร่างกายผ่านตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.4 การทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพต้องปกติหรือผ่าน
2.5 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
3. เอกสารที่ต้องนามาในวันทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ/สัมภาษณ์
3.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3
3.2 ผู้เข้าสอบจะต้องชาระค่าทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ คนละ 200 บาท
3.3 ผู้เข้าสอบต้องตรวจร่างกายมาล่วงหน้า ให้นาผลการตรวจร่างกายดังต่อไปนี้มาด้วย
3.3.1 ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนที่แสดงว่า
ผู้สมัครไม่มีปัญหาด้านสุขภาพตามที่ระบุใน ข้อ 1.6
3.3.2 ผลการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอก (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสอบสัมภาษณ์) ที่ลงนามรับรองโดยแพทย์
โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน
3.3.3 ผลการทดสอบตาบอดสีตรวจโดยจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน
4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี

รายการ

14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

รับสมัคร
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์

23 - 24 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565
30 เมษายน 2565
4 พฤษภาคม 2565
4 – 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

08.00 – 08.30 น. รายงานตัวและส่งผลตรวจร่างกาย
09.00 – 12.00 น. ทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ
13.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

หมายเหตุ

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

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
http://istart.swu.ac.th
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คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ

1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1.1 กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 จากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร,
องครักษ์, ปทุมวัน เท่านั้น
1.2 มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนัก ร้อยละ ดังนี้
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
GAT
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ 1
(คิดค่าน้าหนัก 3 วิชารวมกัน)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

20

-

20

-

20

-

40

-

วิชาชี พเภสัช กรรม เป็น สาขาวิชาด้ านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ผู้ เข้ ารับ การศึ กษาจะต้ องทุ่ มเทแรงกายแรงใจ ตล อด
ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี ไปจนถึงการปฏิบัติงานในหน้าที่เภสัชกรเมื่อจบการศึกษาแล้ว ด้วยเหตุนี้ สุขภาพกายและใจของผู้เข้ารับ
การศึกษาจึงเป็นพื้นฐานสาคัญ เพื่อให้ได้เภสัชกรที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่รับใช้สาธารณชนและเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุขของ
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้จัดให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้ว เข้ารับการ
ทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ การตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ และจะนาผลการทดสอบดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่จะ
เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตด้วย ดังนั้น จึงขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ นาผลการตรวจ
ร่างกายที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ว่าผ่านเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร ผลการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอก (ถ่ายไว้ไม่
เกิน 6 เดือน นับถึงวันสัมภาษณ์) ที่ลงนามรับรองโดยแพทย์ และผลการทดสอบตาบอดสี จากจักษุแพทย์ ไปยื่นในวันสอบทัศนคติ
ต่อวิชาชีพ โดยการตรวจร่างกายดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากแพทย์โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน
เท่านั้น
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ เน้นด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้ อง
รวมถึงการผลิตและควบคุมคุณภาพยา โดยสามารถปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมยา สถาบันวิจัยต่างๆ และบริษัทยา เป็นต้น
หมายเหตุ ผู้สาเร็จการศึกษาต้องสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของ
สภาเภสัชกรรม และต้องทาสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้คงการทาสัญญา
สาหรับนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยเป็นสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มสี ิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า
ทีห่ ลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
2.3 ผลการตรวจร่างกายต้องปกติหรือผ่าน
2.4 การทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพต้องปกติหรือผ่าน
2.5 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด

-79-

TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565
1.3 โครงการ ร.ร.สาธิตฯ และโรงเรียนเครือข่าย

3. เอกสารที่ต้องนามาในวันทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ/สัมภาษณ์
3.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3
3.2 ผู้เข้าสอบจะต้องชาระค่าทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ คนละ 200 บาท
3.3 ผู้เข้าสอบต้องตรวจร่างกายมาล่วงหน้า ให้นาผลการตรวจร่างกายดังต่อไปนี้มาด้วย
3.3.1 ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน
3.3.2 ผลการทดสอบตาบอดสีตรวจโดยจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน
3.3.3 ผลการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอก (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสอบสัมภาษณ์) ที่ลงนามรับรองโดยแพทย์จาก
โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน

4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
23 - 24 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565
30 เมษายน 2565
1 พฤษภาคม 2565
4 พฤษภาคม 2565
4 - 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

รายการ
รับสมัคร
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบฯ
08.00 – 08.30 น.
รายงานตัวเข้าสอบฯ
09.00 น. เป็นต้นไป ทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ
ส่งผลตรวจร่างกาย
08.00 – 08.30 น.
รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

หมายเหตุ

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

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
http://istart.swu.ac.th
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-80รายละเอียดแนบท้าย
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1.1 กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ดังนี้
- หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต ไม่ต่ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
- หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (โครงการพิเศษ) ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
1.3 มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
GAT
PAT 1
ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก (%)

เกณฑ์ขั้นต่า (%)

ค่าน้าหนัก (%)

เกณฑ์ขั้นต่า (%)

ค่าน้าหนัก (%)

เกณฑ์ขั้นต่า (%)

40

-

40

-

20

-

2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ทีห่ ลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
2.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
3. เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
3.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3
3.2 ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน ใช้แบบฟอร์มการตรวจ
ร่างกาย ตามรูปแบบที่คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
23 - 24 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565
30 เมษายน 2565

รายการ

หมายเหตุ

รับสมัคร
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์

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

08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป

4 พฤษภาคม 2565
4 – 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

5. สถานที่เรียนคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ภาคปกติ ทุกชั้นปี

โครงการพิเศษ ทุกชั้นปี

รายงานตัวสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

เรียนทีม่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ – วันศุกร์ เรียนเวลา 08.30 – 17.20 น.
เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ – วันศุกร์ เรียนเวลา 16.30 – 20.20 น.
วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์
เรียนเวลา 08.30 – 16.20 น.

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
http://istart.swu.ac.th
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รายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย
ในการดาเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีการศึกษา 2565
(สาหรับนักเรียนกรอกข้อมูล)

ชื่อ-สกุล (นาย/นางสาว) .....................................................................................................................................................................
โรงเรียน..............................................................................................อาเภอ....................................จังหวัด........................................
วัน เดือน ปีเกิด ……..........………………….………………….…. เลขบัตรประจาตัวประชาชน......................................................................
สมัครคัดเลือกฯ หลักสูตร ................................................................... สาขาวิชา................................................................................
1. ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน
นักเรียนเคยมี หรือมีโรค / อาการ หรือภาวการณ์เจ็บป่วย ดังต่อไปนี้
มี ไม่มี กรณีเคยมีโรค/อธิบายรายละเอียด (เพิ่มเติม)
  หอบหืด (Asthma)…………………………………...………………………..........………..…..........…………….………….......
  ความดันโลหิตสูง (Hypertension)…………………………......………………………..………………………….……………..
  ไอเป็นเลือด (Hemoptysis)……………………………...…………………………………………………………………………….
  วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis)……………………………….............……………………............................
  ตัวเหลือง ตาเหลือง (Jaundice)………………………………………………………….........……………………………………
  โรคลมชัก (Epilepsy)…………………………………………………………………..……………….………………………………..
  โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)…………………………………………………………………………………………………
  หูน้าหนวก (Otorrhea)……………………………………………………………………………………………………………………
  ไส้เลื่อน (Hernia)………………………………………………………………………………………………………………..…………
  กระดูกหัก/บาดเจ็บจากอุบัตเิ หตุ (Fracture / Accident)…………………………………………………………………..
  ได้รับการผ่าตัด (Surgical Operation)……………………………………………………………………………………………..
  โรคหัวใจ (Cardiopathy)………………………………………………………………………………………………………………..
  อื่นๆ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลประวัติดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงและสมบูรณ์ และรับทราบว่าถ้ามีข้อมูลที่ไม่เป็น จริงหรือมีการ
ปิดบังข้อมูล ข้าพเจ้าจะถูกการพิจารณาตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับ การส่งชื่อเข้าศึกษาแล้ว ก็ จะถูกถอน
สภาพจากการเป็นนิสิต
.................................................................
(...............................................................)
นักเรียนที่เข้ารับการตรวจ
วันที่..........เดือน................................พ.ศ. ...............
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(สาหรับโรงพยาบาลกรอกข้อมูล)

1. ชื่อโรงพยาบาลที่เข้ารับการตรวจร่างกาย………….................................................................................................................
ที่อยู่ ................................................................................................................................................................................................
เลขที่ผู้ป่วย (H.N)............................................................. วัน เดือน ปี ที่เข้าตรวจร่างกาย.............................................................
น้าหนัก...................ก.ก. ส่วนสูง....................ซ.ม. ชีพจร....................ครั้ง/นาที ความดันโลหิต............................mm.Hg
2. เอกซเรย์ร่างกาย
ผลของ Chest X-ray………………......................................……..........................................................................................………
3. ผลการตรวจร่างกาย
ข้าพเจ้า.....................................................................................ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตเลขที่......................ได้
ทาการตรวจร่างกาย (นาย/นางสาว)…...........................................................................................................................................
เมื่อวันที่............เดือน...........................พ.ศ. .................แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่
สมประกอบจนไม่สามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคดังต่อไปนี้
 โรคเรื้อน
 วัณโรคในระยะอันตราย
 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 โรคพิษสุราเรื้อรัง
 โรคจิตต่างๆ
 โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ
 กามโรคในระยะที่มผี ื่นหรือแผลตามผิวหนัง (ระยะที่ 2)
 ตาบอดสี
 หูหนวก
4. สรุปความเห็นและข้อแนะนาของแพทย์
 เหมาะสมที่จะศึกษาในมหาวิทยาลัย
 ไม่เหมาะสมทีจ่ ะศึกษาในมหาวิทยาลัย
เนื่องจาก
…………………………………………….…………………..........................................................................................
ลงนาม........................................................................
(.......................................................................)
แพทย์ผู้ตรวจ
(โปรดประทับตราโรงพยาบาล)
หมายเหตุ ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพฯ ที่สมบูรณ์ ต้องมีตราประทับของโรงพยาบาล และต้องมีลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจกากับ ผู้
ได้รับคัดเลือกฯ ต้องไปรับการตรวจร่างกาย จากโรงพยาบาลประจาจังหวัด /ประจาอาเภอ หรือโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาล
เอกชน หรือโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบสัมภาษณ์ตามวันที่กาหนดไว้ในแนบท้าย
ประกาศผลการสอบฯ เท่านั้น และนาใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ที่ประทับตราโรงพยาบาลแล้ว) ไปยื่นต่อกรรมการฯ ในวัน
สอบสัมภาษณ์
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รายละเอียดแนบท้าย
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1.1. กําลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
1.2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.75 และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนสําเร็จการศึกษา
1.3. ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจําตัว หรือความพิการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน
และการประกอบอาชีพ
1.4. ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ
2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากําหนด
2.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2.3 การสัมภาษณ์และทดสอบความรู้เฉพาะสาขาวิชา ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากําหนด
3. เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
3.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3
3.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ควรระบุข้อมูล หรือเอกสารหรือรูปถ่ายแสดงผลงานวิชาการ กิจกรรมและผลงานที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชา และกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่อง เที่ยวเชิง
นิเวศ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนแฟ้มประวัติและผลงานแก่ผู้สมัครไม่ว่าในกรณีใดๆ ดังนั้นผู้สมัครควรส่งภาพถ่ายและ
เอกสารฉบับสําเนาเท่านั้น และให้ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้า ให้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวจริงไว้เป็นเกียรติประวัติ
ของตนเอง
4. กําหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
27 เมษายน 2565
30 เมษายน 2565

กิจกรรม
รับสมัคร
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป

4 พฤษภาคม 2565
4 - 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์และทดสอบ
ความรู้เฉพาะสาขาวิชา

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่

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

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
http://istart.swu.ac.th
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-84รายละเอียดแนบท้าย
คณะเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

1 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1.1 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00 และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
3) มีบุคลิกภาพ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
4) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
GAT

PAT 1

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์ 1
หรือ
คณิตศาสตร์ 2

ค่า
น้าหนัก
(%)

เกณฑ์
ขั้นตา
(%)

ค่า
น้าหนัก
(%)

เกณฑ์
ขั้นตา
(%)

ค่า
น้าหนัก
(%)

เกณฑ์
ขั้นตา
(%)

ค่า
น้าหนัก
(%)

เกณฑ์
ขั้นตา
(%)

ค่า
น้าหนัก
(%)

เกณฑ์
ขั้นตา
(%)

ค่า
น้าหนัก
(%)

ค่า
น้าหนัก
(%)

40

-

30

-

5

-

5

-

10

-

10

-

1.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
2) มีบุคลิกภาพ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
3) มีผลการสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
GAT
ค่าน้าหนัก
(%)

PAT 1
เกณฑ์ขั้นตา
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นตา
(%)

60
40
4) เฉพาะหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าเรียนปรับพื้นฐานวิชา
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ก่อนเปิดภาคการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียนปรับพื้นฐาน 8,000 บาท
2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่าที่
หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
2.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
3. เอกสารที่ต้องนามาในวันสัมภาษณ์
เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3
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4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี

กิจกรรม

14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
23 - 34 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565
30 เมษายน 2565

รับสมัคร
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป

4 พฤษภาคม 2565
4 - 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

สถานที่

รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

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

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์

ทางเว็บไซต์ ทปอ.

รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

http://istart.swu.ac.th
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รายละเอียดแนบท้าย
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผล
การเรียนจนสาเร็จการศึกษา (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
1.3 จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นและมีความสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่
สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป
2. คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก
2.1 สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1) เป็นผู้มีทักษะด้านการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ
2) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงคุณสมบัติตามข้อ 1) และ/หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชา/วิชาเอก และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ
3) มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 และการสอบข้อเขียนวัดความรู้ทั่วไปและการสอบ
ปฏิบัติการออกแบบ ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละของสาขาวิชา/วิชาเอก ดังนี้
GAT

ภาษาไทย

การสอบเฉพาะสาขาวิชา
สอบข้อเขียน
สอบปฏิบัติการ
วัดความรู้ทั่วไป
ออกแบบ

ภาษาอังกฤษ

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

20

-

10

-

30

-

20

-

20

-

2.2 สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
1) เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
2) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงคุณสมบัติตามข้อ 1) และ/หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชา/วิชาเอก และผลงานด้านธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการธุรกิจไซเบอร์
3) มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบค่าน้าหนักร้อยละ ของสาขาวิชา/
วิชาเอก ดังนี้
GAT
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

50

-

20

-

30

-

TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565
1.3 โครงการ ร.ร.สาธิตฯ และโรงเรียนเครือข่าย

-87-

2.3 สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
1) เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร อาทิ การพัฒนา
แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2) มี แ ฟ้ ม สะสมผลงาน (Portfolio) ที่ แ สดงถึ งคุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ 1) และ/หรื อ ประสบการณ์ กิ จ กรรมอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/วิชาเอก
3) มี ผ ลการสอบ GAT และวิ ช าสามั ญ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2565 ตามองค์ ป ระกอบค่ า น้ าหนั ก ร้ อ ยละ
ของสาขาวิชา/วิชาเอก ดังนี้
GAT
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

50

-

20

-

30

-

2.4 สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
1) เป็นผู้มีความสามารถพิเศษและมีประสบการณ์ด้านการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
2) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
3) มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 และการสอบข้อเขียนวัดความรู้ทั่วไป ตามองค์ประกอบ
ค่าน้าหนักร้อยละ ของสาขาวิชา/วิชาเอก ดังนี้
GAT

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

การสอบเฉพาะสาขาวิชา
สอบข้อเขียน
วัดความรู้ทั่วไป

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

20

-

10

-

30

-

40

-

2.5 สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
1) เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านการแสดง, การกากับการแสดง หรือการเขียนบท
2) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั หรือด้านการแสดง
3) มีผลการสอบข้อเขียนวัดความรู้ทั่วไป ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
การสอบเฉพาะสาขาวิชา
สอบข้อเขียนวัดความรู้ทั่วไป
ค่าน้าหนัก (%)

เกณฑ์ขั้นต่า (%)

100

-
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2.6 สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
1) เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านศิลปะการวาด การออกแบบเครื่องแต่งกาย การแต่งหน้าการออกแบบฉาก
หรือการออกแบบอื่นๆ
2) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านภาพยนตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3) มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 และการสอบข้อเขียนวัดความรู้ทั่วไปและการสอบ
ปฏิบัติการออกแบบ ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ของสาขาวิชา/วิชาเอก ดังนี้
การสอบเฉพาะสาขาวิชา
GAT
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สอบข้อเขียน
สอบปฏิบัติการ
วัดความรู้ทั่วไป
ออกแบบ
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้
ต่า (%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้
ต่า (%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้
ต่า (%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้
ต่า (%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้
ต่า (%)

20

-

10

-

30

-

20

-

20

-

2.7 สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
1) เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ การจัดการสื่อ หรือทักษะ
ที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาเอก
2) มี แฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่ เกี่ ยวข้ องกั บประสบการณ์ ทางด้ านทั กษะการสื่ อสารในรูปแบบต่ างๆ ผลงานผลิ ตสื่ อ
การบริหารจัดการ หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ เช่น Youtuber ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/วิชาเอก
3) มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
GAT

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

50

-

20

-

30

-

2.8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์
1) เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ หรือทักษะที่
เกี่ยวเนื่องกับวิชาเอกที่สมัคร
2) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผลงานผลิตสื่อ
หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/วิชาเอก
3) มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบค่าน้าหนักร้อยละ ของสาขาวิชา/
วิชาเอก ดังนี้
GAT
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า
(%)
(%)
50

-

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่
(%)

20

-

30

-
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3. เกณฑ์การคัดเลือก
3.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
3.2 คะแนนสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่าที่
หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
3.3 การสอบข้อเขียนวัดความรู้ทั่วไปและการสอบปฏิบัติการออกแบบ (เฉพาะสาขาวิชาที่กาหนดให้ใช้คะแนนสอบข้อเขียนวัด
ความรู้ทั่วไปเฉพาะสาขาวิชา / การสอบปฏิบตั ิการออกแบบ)
3.4 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามรูปแบบที่กาหนด
3.5 การสัมภาษณ์และสอบปฏิบตั ิ ตามเกณฑ์ทหี่ ลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
4. เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยอัพโหลดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบไฟล์ .pdf ขนาดไฟล์
ไม่ เกิ น 100 MB ต าม รู ป แบ บ ที่ ก าห น ด แ ล ะอั พ โห ล ด ที่ เว็ บ ไซ ต์ ของวิ ท ย าลั ย น วั ต กรรม สื่ อ ส ารสั ง ค ม ที่
http://cosci.swu.ac.th หัวข้อ“อัพโหลดเอกสาร TCAS65 รอบที่ 2”ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 23.59 น.
(หากอัพโหลดเกินระยะเวลาที่กาหนด มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา) มีรายละเอียดดังนี้
1) รูปแบบของแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
(1) เป็นแฟ้มโชว์เอกสารขนาด A4 โดยออกแบบและสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ
(2) หน้าปกของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ให้ระบุ ชื่อ นามสกุล โครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก
ทีส่ มัคร
2) เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ส่วนที่ 1 (1) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รูป
(2) ประวั ติ ส่ ว นตั ว ประกอบด้ ว ย ชื่ อ นามสกุ ล / วั น เดื อ น ปี เ กิ ด / อายุ / ที่ อ ยู่ / อี เ มล /
หมายเลขโทรศั พ ท์ ที่ ติ ด ต่ อ ได้ / ช่ อ งทางออนไลน์ ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ผู้ ส มั ค รได้ ส ะดวก/ชื่ อ
แล ะที่ อ ยู่ ข องโรงเรี ย นที่ ศึ กษ า / คะแนนเฉลี่ ย สะส ม และข้ อ มู ลอื่ น ๆ ที่ เ ห ม าะสมแล ะ
เป็นประโยชน์ในการสมัคร
ส่วนที่ 2 หลั ก ฐานการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ส าเนาใบระเบี ย นการศึ ก ษา (ใบ รบ. หรื อ ใบ ปพ. 1:4) หรื อ ส าเนา
ใบประกาศนียบัตรอื่น ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วต้องระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) ซึ่งแสดงผลการ
เรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
ส่วนที่ 3 ผลงานหรือรูปถ่ายแสดงกิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชา/วิชาเอก ให้ใส่ภาพผลงานที่ผ่านการคัดเลือกแล้วว่า
เป็นผลงานที่มีคุณภาพ แสดงออกถึงความรู้ ทักษะในสาขาวิชา/วิชาเอกที่สมัครโดยมีจานวนที่เหมาะสม
ส่วนที่ 4 ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร หรือรางวัล ฯลฯ ความสามารถเกี่ยวกับสาขาวิชา / วิชาเอก ที่สมัคร และ
ความสามารถพิ เศษอื่ น ๆ รวมทั้ งภาพถ่ า ยหรื อ ข้ อ มู ล การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ว นรวมหรื อ เพื่ อ
สาธารณประโยชน์
ส่วนที่ 5 เอกสารรับรองความถูกต้องของหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ดาวน์โหลดเอกสารที่ http://cosci.swu.ac.th
และกรอกข้อมูลเพื่อรับรองความถูกต้องของหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ
หมายเหตุ

ผลงานที่นาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร

-90-

TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565
1.3 โครงการ ร.ร.สาธิตฯ และโรงเรียนเครือข่าย

5. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
14 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2565

14 มีนาคม 2565

26 มีนาคม 2565

5 เมษายน 2565
9 เมษายน 2565
23 - 24 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565

30 เมษายน 2565

4 พฤษภาคม 2565

รายการ
รับสมัคร
ผู้สมัครอัพโหลดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสือ่ สารสังคมที่
http://cosci.swu.ac.th หัวข้อ“อัพโหลดเอกสาร TCAS65
รอบที่ 2”ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 23.59 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
(เฉพาะสาขาวิชาที่กาหนด)
การสอบข้อเขียนและการสอบปฏิบัติ
วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสือ่ ดิจิทัล
วิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
08.00 – 08.30 น. รายงานตัวสอบฯ
09.00 – 11.00 น. สอบข้อเขียนวัดความรู้ทั่วไป
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
08.00 – 08.30 น. รายงานตัวสอบฯ
09.00 – 11.00 น. สอบข้อเขียนวัดความรู้ทั่วไป
12.00 – 12.30 น. รายงานตัวสอบฯ
13.00 – 15.00 น. สอบปฏิบัติการออกแบบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(เฉพาะวิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์)
วิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
08.00 – 08.30 น. รายงานตัวสอบฯ
09.00 น. เป็นต้นไป สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
วิชาเอกคอมนวัตกรรมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสือ่ ดิจิทัล
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
วิชาเอกการการจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์
08.00 – 08.30 น. รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ

สถานทีส่ อบ
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทาง
อินเทอร์เน็ตที่
http://admission.swu.ac.th
ให้นาวัสดุอุปกรณ์ตามทีแ่ ต่ละ
สาขาวิชา/วิชาเอกกาหนด
มาในวันสอบ

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
4 - 5 พฤษภาคม 2565
ยืนยันสิทธิ์
แจ้งให้ทราบภายหลัง
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
http://istart.swu.ac.th
หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ติดต่อสอบถามได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โทร. 0-2649-5000 ต่ อ 11268, 11269, 11270 ในวั น และเวลาราชการ หรื อ ส่ ง E-mail มาได้ ที่
prcosciswu@gmail.com หรือ Facebook : COSCI SWU

TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565
1.3 โครงการ ร.ร.สาธิตฯ และโรงเรียนเครือข่าย

-91รายละเอียดแนบท้าย
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 และจะต้องรักษา
ระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
1.3 ไม่มีปญ
ั หาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการศึกษาภาคสนาม ทั้งในและต่างประเทศ
1.4 มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า ดังนี้
GAT
ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก (%) เกณฑ์ขั้นต่า (%) ค่าน้าหนัก (%)
เกณฑ์ขั้นต่า (%)
40

-

60

50

2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
2.2 ผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึก ษา 2565 ตามองค์ป ระกอบ ค่ าน้ าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้น ต่าที่
สาขาวิชากาหนด
2.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
3. เอกสารที่ต้องนามาในวันสัมภาษณ์
3.1 เอกสารดังนี้
1) บัตรประจาตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ บัตรประจาตัวนักเรียน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ทาง
ราชการออกให้พร้อมสาเนา และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
2) ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.1 สาหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ รบ.1 สาหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า พร้อมทั้ง มีข้อความหรือเอกสารที่ระบุคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา (ถ้าสาเร็จ
การศึกษาแล้วต้องระบุคะแนนเฉลี่ย สะสมทั้งหมด)
สาหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งให้ คานวณเฉพาะภาคการศึกษาที่ได้
ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษา ต่างประเทศพร้อมหนังสือรับรองจากโรงเรียนในวันสอบฯ
(กรณีกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ผู้สมัครจะต้องเตรียม ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ.1 ที่แสดงผลการ
เรียนเฉลี่ย สะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ให้พร้อม และจะต้องนาเอกสารดังกล่าวมาแสดงในวันสอบ สัมภาษณ์)
3) สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
4) ใบรายงานผลการสอบ GAT ประจาปีการศึกษา 2565 (หรือปีที่ใช้ยื่น) และ/หรือใบรับรองผลการสอบ วิชาสามัญ
ภาษาอังกฤษ ประจาปีการศึกษา 2565 (หรือปีที่ใช้ยื่น)
5) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (เฉพาะกรณี ที่ชื่อ/นามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมลงนามรั บรอง
สาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
3.2 เรี ย งความในหั วข้ อ “Why do you apply for Bachelor of Arts Program in Sustainable Hospitality and Tourism
Management at Srinakharinwirot University? And why should you be accepted into the program?” พิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 หรือ 500-600 คา โดยใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12
3.3 ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน (ถ้ามี) เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, SWU-SET, GSAT
เป็นต้น ให้ผู้สมัครยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบ
สัมภาษณ์
3.4 จัดส่งเอกสาร ข้อ 3.1-3.5 ในรูปแบบ PDF ไฟล์ ไปที่อีเมลล์ htmtcas.swuic@gmail.com
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4. กําหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี

รายการ

14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
23 - 24 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565

รับสมัคร

30 เมษายน 2565
4 พฤษภาคม 2565
4 – 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์
08.00 – 08.30 น.
รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
09.00 เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

หมายเหตุ

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

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

หมายเหตุ ถ้าผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศฯ ให้ติดต่อที่ open chat
สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

-93รายละเอียดแนบท้าย
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา)

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
1.2 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจาตัว หรือความพิการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่า
เรียนและการประกอบอาชีพ
2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
2.2 ผลการสอบวิชาความถนัดทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
2.3 ผลการสอบวิชาความถนัดทางด้านผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
2.4 ผลการสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ทหี่ ลักสูตรกาหนด/สาขาวิชากาหนด
หมายเหตุ : ในการสอบภาคปฏิบตั ิของสาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ขอให้ผู้สมัครสอบเตรียมอุปกรณ์การวาดเขียน และ
สีที่เหมาะสมกับงานออกแบบ ตามเทคนิคที่ตนเองถนัด
3. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัครและการสอบสัมภาษณ์
3.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3
3.2 ผลงาน ที่รวบรวมผลงานทั้งหมดที่ผ่านมา เช่น ภาพสเก็ตช์ ผลงานจริง ผลงานภาพถ่าย งานสามมิติ VDO และผลงานอื่นๆ ที่แสดง
ให้เห็นถึงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ไม่จากัดรูปแบบและปริมาณ โดยให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolio) และเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชา กาหนด ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน
25 MB โดยตั้งชือไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร” ในระบบรับสมัครฯ https://admission.swu.ac.th ภายในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2565 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัคร
อัพโหลดครั้งสุดท้ายเป็นสาคัญ หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กาหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
หากผู้เข้าสอบไม่นาหลักฐานตามที่ โครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก กาหนด มาแสดงในวันสมัครและวันสอบจะถือว่า
ผู้สมัครขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
รายการ
หมายเหตุ
14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
รับสมัคร
ทางอินเทอร์เน็ตที่
http://admission.
14 มีนาคม 2565
ประกาศผลผู้สิทธิ์สอบข้อเขียน
swu.ac.th
การสอบข้อเขียน
สถานที่และวิธีการสอบ
9.00 - 10.00 น. สอบวิชาความถนัดทางด้านอุตสาหกรรม สร้างสรรค์
26 มีนาคม 2565
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
10.00 - 11.00 น. สอบวิชาความถนัดทางด้านผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ทางอินเทอร์เน็ตที่
5 เมษายน 2565
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
http://admission.
swu.ac.th
การสอบสัมภาษณ์
สถานที่และวิธีการสอบ
08.00 – 08.30 น. รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
9 เมษายน 2565
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
4 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ทางเว็บไซต์ ทปอ.
4 – 5 พฤษภาคม 2565
ยืนยันสิทธิ์
แจ้งให้ทราบภายหลัง
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
http://istart.swu.ac.th
หมายเหตุ: ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนิสติ ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง (ถ้ามี)

TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565
1.4 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายฯ

-94-

การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 Quota
1.4 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ (รหัสกลุ่มสาขา 057)
------------------------------------

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนในเครือข่ายแของคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้
1. โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายก
3. โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ จังหวัดนครนายก
4. โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครนายก
5. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพฯ
6. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพฯ
7. โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี
8. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
9. โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพฯ
10. โรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
11. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

12. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพฯ
13. โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก
14. โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
15. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพฯ
17. โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพฯ
18. โรงเรียนบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
19. โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
20. โรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพฯ
21. โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
22. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ กรุงเทพฯ

และจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์ทมี่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียดดังนี้
รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
1. คณะ / หลักสูตร /สาขาวิชา / จานวนรับ
ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2
สาขาวิชาเคมี
3
สาขาวิชาชีววิทยา
4
สาขาวิชาฟิสิกส์
5
สาขาวิชาสถิติ
6
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
7
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
8
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
9
สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูล (หลักสูตร 2 ภาษา)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
10 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ)
11 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ)
12 สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ)
13 สาขาวิชาเคมี (กศ.บ)
14 สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ)
รวม

รหัสสาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

02001
02002
02003
02004
02008
02010
02014
02107
02031

5
5
4
4
3
5
2
4
5

02024
02025
02104
02105
02106

3
20
2
2
15
79
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-952. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

2.1 จะต้ อ งเป็ น ผู้ ผ่ านการคั ด เลื อ กจากโรงเรี ย นในเครื อ ข่ า ยของคณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
ที่ระบุไว้ข้างต้น
2.2 กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
2.3 ให้ผู้สมัครเขียนด้วยลายมือตนเองแสดงเหตุผลว่าทาไมถึงมีความตั้งใจที่จะเรียนสาขาวิชาที่สมัครในคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นข้อความบรรยายมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (ส่งเอกสารผ่านโรงเรียน
ที่นักเรียนเรียนอยู่ โรงเรียนจะจัดส่งเอกสารมาทีม่ หาวิทยาลัยเอง)
2.4 จะต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ก ารท าโครงงานวิ ทยาศาสตร์ หรื อคณิ ตศาสตร์ (หรื อคอมพิ วเตอร์ เฉพาะสาขาวิ ชาวิ ทยาการ
คอมพิ วเตอร์) โดยให้ ผู้สมั ครเขี ยนบทสรุปโครงงาน ที่ เคยทา มีความยาว 1 หน้ ากระดาษ A4 โดยประกอบด้วย ชื่ อเรื่อง
วัตถุประสงค์ ที่มาและความสาคัญ วิธีการทดลอง ผลการทดลอง สรุปและอภิปรายผลการทดลอง (ส่งเอกสารผ่านโรงเรียน
ที่นักเรียนเรียนอยู่ โรงเรียนจะจัดส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัยเอง)
2.5 จะต้องผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครสอบคัดเลือกเป็น
โมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่คนื เงินค่าสมัครที่ชาระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
GAT
PAT 1
PAT 2
คณิตศาสตร์ 1
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้น
ต่า (%)

10

-

35

-

20

-

35

-

3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75 มีคะแนน
เฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.50 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.50
และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
2) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต (จานวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สาเร็จการศึกษา)
3) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
4) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนัก ร้อยละ ดังนี้
GAT

PAT 1

ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก
(%)
(%)
(%)
20

-

20

PAT 2

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

-

60

-
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-963.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา
1) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และในกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
2) ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ
3.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
1) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และในกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
2) ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ

3.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
1) คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 มีคะแนนเฉลีย่ สะสม
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
3) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนัก ร้อยละ ดังนี้
GAT
PAT 1
ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

20

-

70

-

10

-

3.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.80 มีคะแนน
เฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
2) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
คณิตศาสตร์ 1 หรือ
GAT
PAT 1
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ 2
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

30

-

30

-

20

-

20

-

3.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา
1) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.80 และจะต้องรักษา
ระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
2) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
และในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
3) มีแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) และนาเสนอโครงการวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ infographic จานวน 1 หน้ากระดาษ A4
4) มีผลการสอบ PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
ภาษาอังกฤษ
เคมี
ขีววิทยา
PAT 2
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

15

-

20

เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า
(%)
(%)
(%)

-

25

-

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

40

-
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3.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
2) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และในกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต (จานวนหน่วยกิตนับถึงวันสาเร็จการศึกษา)
2) ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ
3.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูล (หลักสูตร 2 ภาษา)
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 2.50 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
(อังกฤษ) ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
2) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3) มี ผ ลการสอบ GAT/PAT และวิ ช าสามั ญ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2565 ตามองค์ ป ระกอบ ค่ า น้ าหนั ก ร้ อ ยละ
และเกณฑ์ขั้นต่า ดังนี้
คณิตศาสตร์ 1 หรือ
GAT
PAT 1
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ 2
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

30

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

30

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

20

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

20

3.10 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ)
1) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00 มีคะแนนเฉลีย่
สะสมกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 3.25 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
2) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า ดังนี้
GAT
PAT 1
PAT 5
ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

20

-

50

25

30

30

-

20

3.11 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ)
1) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 มีคะแนนเฉลีย่
สะสมกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 2.50 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ต่ากว่า 2.50 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
2) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า ดังนี้
GAT
PAT 2
PAT 5
ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

20

40

30

20

40

40

10

30
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3.12 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ)
1) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และในกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
2) มีผลการสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า ดังนี้
GAT

PAT 1

PAT 2

PAT 5

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

10

-

10

-

50

-

30

30

3.13 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (กศ.บ)
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75 และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
2) มีผลการสอบ PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า ดังนี้
PAT 2
PAT 5
ภาษาอังกฤษ
เคมี
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

10

-

30

30

20

20

40

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

3.14 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ)
1) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
2) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และในกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
3) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า
ดังนี้
GAT
PAT 5
ภาษาอังกฤษ
ฟิสิกส์
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

15

-

30

30

10

20

45

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

4. เกณฑ์การคัดเลือก
4.1 คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่าที่
สาขาวิชากาหนด (เฉพาะสาขาวิชาที่กาหนดให้ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ)
4.2 ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
4.3 บทสรุปโครงงานวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ ที่เคยทา (ยกเว้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)
4.4 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด (ยกเว้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)
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5. เอกสารที่ต้องนามาในวันสัมภาษณ์
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (เฉพาะสาขาวิชาที่กาหนดให้ใช้แฟ้มสะสมผลงาน) และ/หรือเอกสารอื่นๆที่สาขาวิชากาหนด

6. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
23 - 24 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565
30 เมษายน 2565
4 พฤษภาคม 2565
4 - 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

กิจกรรม

สถานที่

รับสมัคร
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์

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

08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป

รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
http://istart.swu.ac.th
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TCAS 2 ปีการศึกษา 2565
1.5 โครงการรับผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 Quota
1.5 โครงการรับผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(รหัสกลุ่มสาขา 036)
-------------------------------------

เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้ที่สาเร็จ การศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลได้ต่อยอดความรู้
และมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น รายละเอียดดังนี้
ใช้คะแนน GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565
รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
1. คณะ / หลักสูตร /สาขาวิชา / จานวนรับ
ที่

คณะ / หลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต*

รหัสสาขาวิชา

จานวนรับ (คน)

06001

5**

* ได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
** - รับผู้สมัครทีส่ าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จาก มศว จานวน 2 คน
** - รับผู้สมัครทีส่ าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จากสถาบันศึกษาอื่น จานวน 3 คน

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี) โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50 และ
2.2 สาเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี้
1. สาเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาหลักฐานการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องจานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาหลักฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
โดยอัพโหลดไฟล์เอกสาร ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชือไฟล์ “ชื่ อ_นามสกุ ล_รหั สสาขาที่
สมัคร” ในระบบรับสมัครฯ https://admission.swu.ac.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)
ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดครั้งสุดท้ายเป็นสาคัญ หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่
กาหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
2.3 มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า
ที่กาหนด ดังนี้
GAT
PAT 2
ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก
เกณฑ์ขั้นต่า
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
20
60
20
25
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วิชาชีพการพยาบาล เป็นวิชาชีพเพื่อบริการด้านสุขภาพต่อบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน โดยยึดหลักองค์รวม
ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและปัญ หาสุขภาพ การรักษาพยาบาลในภาวะเจ็บป่วย และการฟื้นฟูสภาพ
การศึกษาวิชาชีพการพยาบาลจึ งประกอบด้วยการศึกษาภาคทฤษฎีในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และการศึกษาภาคฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์ จริง ทั้งในชุมชนและในหอผู้ป่วยในสถานบริการสุขภาพ ทั้งยังต้องฝึกปฏิบัติครอบคลุมสถานการณ์จริงนอกเวลา
ราชการในภาคบ่ายและดึกเพื่อให้ครอบคลุมภารกิจซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จะต้องปฏิบัติจริงเมื่อ
สาเร็จการศึกษา จึงเป็นการศึกษาที่ต้องใช้เวลามากและหนัก ผู้ศึกษาวิชาชีพการพยาบาลจึงต้องมีคุณสมบัติสาคัญ คือ นอกจาก
จะต้องเป็นผู้มีสติปัญญาความสามารถในการคิด การตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมแล้ว ยังต้องมีบุคลิกน่าเชื่อถือ มีจิ ตใจอ่อนโยน มี
ความเมตตา มีความรับผิดชอบสูง มีความสามารถในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ จึงจะ
สามารถช่วยเหลือและให้บริการต่อผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพและเหมาะสม ฉะนั้นเพื่อจะให้ได้พยาบาลในอนาคตที่มี
คุณภาพสาหรับปฏิบัติหน้าที่สนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแล้ว ต้องปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมตัว
ด้านสุขภาพก่อนการศึกษาภาคปฏิบัติตามที่แหล่งฝึกภาคปฏิบัติกาหนด
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงจาเป็นต้องมีการทดสอบจิตวิทยาและทัศนคติต่อวิชาชีพ
ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ เพื่อดาเนินการตรวจคัดเลือกผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์ และจะนาผลดังกล่าวมาประกอบในการตัดสินด้วย โดยกาหนดเกณฑ์ดังนี้
1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องทดสอบทางจิตวิทยาและทัศนคติต่อวิชาชีพ (ผู้เข้าสอบ
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบทางจิตวิทยาและสอบทักษะทางวิชาชีพ โดยให้เตรียมดินสอดา HB และยางลบ)
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องตรวจร่ างกายมาล่วงหน้า ให้นาใบรับรองแพทย์แสดงผลการ
ตรวจร่างกาย และผลการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอก (ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสอบสัมภาษณ์) ที่ลงนามรับรองโดยแพทย์
โรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน มายื่นในวันสอบว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ปราศจากโรค
หรืออาการของโรค และ/หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ดังนี้
1) ไม่มีปัญหาทางจิตเวชอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น ได้แก่ โรคจิต (psychotic disorders) โรค
อารมณ์ ผิ ด ปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุ น แรง (severe neurotic disorders) บุ ค ลิ ก ภาพผิ ด ปกติ (personality
disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติสองขั้ว (Bipolar) รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ
2) ไม่เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย (ตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องโรคติดต่อและ
อาการสาคัญ)
3) ไม่เป็นโรคไม่ติดต่อในระยะติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจาก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้
- โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทาให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
- ภาวะไตวายเรื้อรัง
- โรคติดสารเสพติดให้โทษ
3. การสอบสัมภาษณ์พิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้
1) ด้านทักษะทางสารสนเทศและเทคโนโลยี
2) ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ (ประกอบด้ ว ย บุ ค ลิ ก ภาพทั่ ว ไป ไหวพริ บ สติ ปั ญ ญาและความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง
ความสามารถในการสื่อสาร เจตคติและความสนใจในวิชาชีพและสถาบัน และการมีส่วนร่วมในสังคม ความรับผิดชอบ และการมีน้าใจ)
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3. เกณฑ์การคัดเลือก
3.1 คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่าที่
หลักสูตร/สาขาวิชาที่กาหนด
3.2 ผลการตรวจร่างกายผ่านตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนด ดังนี้
3.2.1 ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.2.2 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย (ตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องโรคติดต่อและอาการสาคัญ)
3.2.3 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1) โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมี
การรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
2) โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทาให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
4) ภาวะไตวายเรื้อรัง
5) โรคติดสารเสพติดให้โทษ
3.3 การทดสอบจิตวิทยาและทัศนคติต่อวิชาชีพ ต้องปกติหรือผ่าน
3.4 การสอบสัมภาษณ์ผ่านตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตถือเป็นที่สิ้นสุด
4. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบทางจิตวิทยาและทัศนคติต่อวิชาชีพ/สอบสัมภาษณ์
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3
4.2 ผู้เข้าสอบจะต้องชาระค่าทดสอบทางจิตวิทยาและทัศนคติต่อวิชาชีพ คนละ 200 บาท
4.3 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องตรวจร่างกายมาล่วงหน้า ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของ
เอกชน ระบุผลการตรวจร่างกายตามเกณฑ์ที่กาหนด (ตามแบบฟอร์ม : รายงานการตรวจสุขภาพของผู้มีสิทธิส์ อบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2565) พร้อมแนบหลักฐานทางห้องปฏิบัติการต่างๆ ตามที่ระบุ
ไว้ในแบบฟอร์ม : รายงานตรวจสุขภาพฯ
ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบคัดเลือก และ/หรือ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูลหรือแม้
ปรากฏเป็นความเท็จขึน้ ภายหลังจะต้องถูกตัดสิทธิก์ ารศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
รายการ
14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
รับสมัคร
23 - 24 เมษายน 2565
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
27 เมษายน 2565
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

30 เมษายน 2565

1 พฤษภาคม 2565
4 พฤษภาคม 2565
4 – 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

ทดสอบทางจิตวิทยาและทัศนคติต่อวิชาชีพ
08.00 – 08.30 น. รายงานตัวสอบ
และส่งเอกสารหลักฐาน
09.00 น.- 12.00 น. ทดสอบจิตวิทยา
และทัศนคติต่อวิชาชีพ
13.00 น. เป็นต้นไป ส่งผลการตรวจร่างกาย
การสอบสัมภาษณ์
08.00 – 08.30 น.
รายงานตัวสอบสัมภาษณ์
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

หมายเหตุ

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

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
http://istart.swu.ac.th
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รายงานการตรวจสุขภาพของผู้มสี ิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2565
ข้อมูลส่วนที่ 1 ผู้เข้าสอบคัดเลือกเป็นผู้กรอก (กรอกด้วยตัวบรรจง)
1. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล (นาย, นาง, นางสาว) .......................................................................................................................................
เกิดวันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. ............ อายุ ....... ปี ...... เดือน จังหวัดที่เกิด ...........................................
เลขประจาตัวประชาชน....................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ...................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
2. ประวัติการเจ็บป่วยของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ทาเครื่องหมาย  และให้ข้อมูล)
ท่านเคยมี หรือมีโรค/ อาการ หรือภาวการณ์เจ็บป่วย ดังต่อไปนี้หรือไม่ (ให้ระบุอาการ พ.ศ.ที่เป็น และรักษาอย่างไร)
มี ไม่มี
อธิบายรายละเอียด
มี ไม่มี
อธิบายรายละเอียด
  หัด .....................................................   เลือด ...................................................
  วัณโรค ...............................................   เบาหวาน .............................................
  ตับอักเสบ ..........................................   หัวใจ ....................................................
  ลมชัก .................................................   ไต ........................................................
  สุกใส ..................................................   ความดันโลหิตสูง .................................
  หอบหืด ..............................................   ต่อมไทรอยด์ .......................................
  ภูมิแพ้ ................................................   ไส้เลื่อน ...............................................
  แพ้ยา .................................................   โรคเรื้อน .............................................
  ตัวเหลือง ตาเหลือง
  โรคติดต่อร้ายแรง................................
  ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต ..............................................................................................................
  หูหนวก หูตึงจากปราสาท แม้แต่ขา้ งเดียว .....................................................................................
  กระดูกหัก / บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ .................................................................................................
  ผ่าตัดเกี่ยวกับ  สมอง  หัวใจ  กระดูก  อื่นๆ ระบุ ..............................................
  โรคผิวหนังที่เป็นที่รังเกียจแก่ผู้อื่น ..................................................................................................
  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม .............................................................
  ความพิการของร่างกายที่ทาให้เสียบุคลิกลักษณะ ..........................................................................
  ติดยาเสพติดทุกชนิด และโรคพิษสุราเรื้อรัง ...................................................................................
  อื่นๆ ................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลประวัติดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และรับทราบว่าหากตรวจพบภายหลังว่ามีข้อมูลที่
ไม่เป็นจริง หรือมีการปิดบังข้อมูล ข้าพเจ้าจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ แม้จะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วก็ยินยอมให้
ถอนสภาพจากการเป็นนิสิต
ลงชื่อ …………….………………………………………. ผูส้ อบคัดเลือก
ลงชื่อ …………….………………………………………. ผูร้ ับรอง
(..............................................................)
(..............................................................)
วันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. ...........
บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง
วันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. ...........
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ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ข้อมูลส่วนที่ 2 แพทย์เป็นผู้กรอก (จะต้องตรวจทุกรายการ)
ผู้ที่ ผ่านการคั ดเลื อกมีสิ ท ธิ์เข้าสอบสัม ภาษณ์ ให้ไปตรวจร่างกายและเอกซเรย์ท รวงอกที่ โรงพยาบาลของรัฐ หรื อ
โรงพยาบาลของเอกชน โดยนาเอกสารฉบับนี้ให้ แพทย์ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มนี้ และลงนามเป็ น
หลักฐานพร้อมทั้งประทับตราโรงพยาบาลตรงลายมือชื่อแพทย์ผู้ตรวจ
ข้าพเจ้า (นายแพทย์, แพทย์หญิง) ..................................................................................................................................
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ............................................ ออกให้ ณ วันที่ ...... เดือน ...................... พ.ศ. ...............
ชื่อโรงพยาบาลที่เข้ารับการตรวจ ...................................................................................................................................................
แขวง/ตาบล ........................................... เขต/อาเภอ .....................................................จังหวัด....................................................
ได้ทาการตรวจร่างกาย (นาย, นาง, นางสาว) ................................................................................................................................
เลขที่ผู้ป่วย (H.N.) .......................................... วัน/เดือน/ ปีที่เข้าตรวจร่างกาย .............................................. แล้วได้ผล ดังนี้
ผลการตรวจร่างกายทั่วไป
น้าหนัก ........... กิโลกรัม

ส่วนสูง ........... เซนติเมตร

อุณหภูมิ ........... OC

ความดันโลหิต .................................. มม. ปรอทชีพจร ........... ครั้ง/ นาที

อัตราการหายใจ ........... ครั้ง/ นาที

ลักษณะรูปร่าง บุคลิกภาพ
ลักษณะแขนและมือ
ลักษณะขาและเท้า
กระดูกและกล้ามเนื้อ
การออกเสียงพูด
ลักษณะในช่องปาก
ลักษณะผิวหนัง
การเคลื่อนไหวของร่างกาย
ระบบประสาท
การมองเห็น (VA) ตาขวา
การมองเห็น (VA) ตาซ้าย
ตาบอดสี (โดยเฉพาะแม่สี)
ใบหู และลักษณะภายนอกของหูขวา
ใบหู และลักษณะภายนอกของซ้าย
การได้ยินหูขวา
การได้ยินหูซ้าย
จมูก
ต่อมไทรอยด์
ต่อมน้าเหลือง
การทางานของหัวใจ
ปอด

ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................

 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ

 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
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ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
Urine analysis (UA) (แนบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมาด้วย)
Albumin
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Sugar
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Sediments
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
สารเสพติด (มอร์ฟีน, แอมเฟตามีน  ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
หรืออื่นๆ อย่างน้อย 1 ประเภท)
Complete blood count (CBC) (แนบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมาด้วย)
Hemoglobin
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Hematocrit
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Red blood cell Morphology
Anisocytosis
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Poikilocytosis
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Hypochromia
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Microcytosis
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Macrocytosis
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
White blood cell count
Neutrophil
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Basophil
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Eosinophil
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Lymphocyte
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Monocyte
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Platelets
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
ผลการตรวจไวรัสตับอักเสบบี และ/หรือได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกัน (แนบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ
หลักฐานการรับวัคซีนมาด้วย)
HBsAg
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Anti-HBs
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
ได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกัน
........................................................................................................................
ผลการตรวจภูมิคุ้มกันโรคสุกใส และ/หรือได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกัน (แนบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ
หลักฐานการรับวัคซีนมาด้วย)
ภูมิคุ้มกันโรคสุกใส
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
ได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกัน
.....................................................................................................................
ผลการตรวจภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 และ/หรือได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกัน (แนบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ
หลักฐานการรับวัคซีนมาด้วย)
ภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
ได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกัน
.....................................................................................................................
ผลการตรวจทางรังสีวิทยา (หากผลการตรวจปกติไม่ต้องนาฟิล์มเอกซเรย์ทรวงอกมา และผิดปกติให้นาฟิล์มเอกซเรย์
ทรวงอกมาด้วย)
Chest X-rays
 ปกติ  ผิดปกติ หากผิดปกติ โปรดระบุ ……………………………….
…………………………..………………………………………
 เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
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ผลการวินิจฉัย
โรคเรื้อน
โรคเท้าช้าง
โรคลมชัก
โรคคนเผือก
โรคหัวใจระดับรุนแรง
โรคความดันโลหิตสูงรุนแรงและ
มีภาวะแทรกซ้อน
ภาวะไตวายเรื้อรัง
วันโรคในระยะแพร่เชื้อ
โรคที่เกิดจากสารเสพติด
โรคพิษสุราเรื้อรัง
โรคจิต สุขภาพจิต
ความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ความผิดปกติอื่นๆ ที่ตรวจพบ

 ไม่เป็น
 ไม่เป็น
 ไม่เป็น
 ไม่เป็น
 ไม่เป็น
 ไม่เป็น

 เป็น
 เป็น
 เป็น
 เป็น
 เป็น
 เป็น

ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................

 ไม่เป็น
 เป็น
ระบุ ......................................................
 ไม่เป็น
 เป็น
ระบุ ......................................................
 ไม่เป็น
 เป็น
ระบุ ......................................................
 ไม่เป็น
 เป็น
ระบุ ......................................................
 ปกติ
 ผิดปกติ
ระบุ ......................................................
 ปกติ
 ผิดปกติ
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................................................................................
……………………..……………………………………………………………………………….

ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า (นาย, นาง, นางสาว) ...................................................................................................................
มีสุขภาพอยู่ในประเภท  ปกติ  ผิดปกติ ระบุ ....................................................................................................................

(ลงนาม)...........................................................................
(.........................................................................)
แพทย์ผู้ตรวจประจาโรงพยาบาล
วันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. .............
(ประทับตราโรงพยาบาล)

หมายเหตุ รายงานการตรวจสุขภาพฯ ที่สมบูรณ์ต้องมีตราประทับของโรงพยาบาล และลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจกากับ
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ส่วนที่ 3 คุณลักษณะด้านสุขภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ปราศจาก
โรคหรืออาการของโรค และ/หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ดังนี้
1. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น ได้แก่ โรคจิต (psychotic disorders) โรค
อารมณ์ ผิ ด ปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุ น แรง (severe neurotic disorders) บุ ค ลิ ก ภาพผิ ด ปกติ (personality
disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติสองขั้ว (Bipolar) รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ
2. ไม่เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย (ตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคติดต่อและ
อาการสาคัญ)
3. ไม่เป็นโรคไม่ติดต่อในระยะรุนแรงหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจาก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้
- โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทาให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
- ภาวะไตวายเรื้อรัง
- โรคติดสารเสพติดให้โทษ
พร้อมทั้ง เมื่อได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแล้ว จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมตัวด้าน
สุขภาพก่อนการศึกษาภาคปฏิบัติตามที่แหล่งฝึกภาคปฏิบัติกาหนด ดังนี้
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์และขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค
2. เอกซเรย์ภาพทรวงอก (Chest x-ray) พร้อมผลอ่าน
3. ผลการตรวจ Complete blood count (CBC)
4. ผลการตรวจภูมิโรค Hepatitis B
5. การได้รับภูมิคุ้มกัน
1) มีภูมิคุ้มกัน และ/หรือ ได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบ เอ
2) มีภูมิคุ้มกัน และ/หรือ ได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี (ฉีดกระตุ้น 1 เข็ม)
3) มีภูมิคุ้มกัน และ/หรือ ได้รับวัคซีนโรคสุกใส
4) มีภูมิคุ้มกัน และ/หรือ ได้รับวัคซีนโรคโควิด-19
5) รับวัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม MMR (ฉีดกระตุ้น 1 เข็ม)
6) รับวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (ฉีดกระตุ้น 1 เข็ม)
7) รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (แนะนาให้ฉีดปีละ 1 ครั้ง)
6. ผลการตรวจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตพิจารณาแล้วเห็นสมควร
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การคัดเลือกเข้าเป็นนิสติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 Quota
1.6 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวชิ ชาลัย (รหัสกลุ่มสาขา 183)
เป็นโครงการที่ เปิดโอกาสให้กับ นักเรียนผู้ ที่มีปณิ ธานที่จะกลับไปประกอบอาชีพยังภูมิลำเนาของตนเอง
รายละเอียดดังนี้
รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
1. คณะ / หลักสูตร /สาขาวิชา / จำนวนรับ
ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภูมสิ งั คมและวัฒนธรรม
1 วิชาเอกการจัดการภูมิสังคม
2 วิชาเอกการจัดการภูมิวัฒนธรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน้ำอย่างยัง่ ยืน
3 วิชาเอกนวัตกรรมเกษตร
4 วิชาเอกการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน
รวม

รหัสสาขาวิชา

จำนวนรับ (คน)

47001
47002

5
5

47005
47006

5
5
20

2. คุณสมบัติเฉพาะของผูม้ ีสทิ ธิส์ มัคร
2.1 มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเรียนรู้เพื่อท้องถิ่น ถิ่นเกิด มีความรับผิดชอบ มีความอดทน
และหนักเอาเบาสู้
2.3 สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ
หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) / หลักสูตร GED และจะสำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ผู้สมัครจากหลักสูตรนานาชาติ /หลักสูตร GED ต้องมีคุณ สมบัติตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
3. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
3.1 สาขาวิชาการจัดการภูมสิ งั คมและวัฒนธรรม
3.1.1 วิชาเอกการจัดการภูมสิ งั คม
1) จะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสระแก้วหรือจังหวัดชายแดนที่มีเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา ได้แก่
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ หรือจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้แก่ สระแก้ว
จันทบุรี ระยอง ตราด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และ นครนายก
2) ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ
3.1.2 วิชาเอกการจัดการภูมิวฒ
ั นธรรม
1) จะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตาก หรือจังหวัดชายแดนที่มีเขตติดต่อกับประเทศเมียนมา ได้แก่
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง หรือจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย
ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และ อุตรดิตถ์
2) ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ
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3.2 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน วิชาเอกนวัตกรรมเกษตร/วิชาเอกการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ : มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1
รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
- โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
ทั้งนี้จะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสำเร็จการศึกษา (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
2) จะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสระแก้วหรือจังหวัดชายแดนที่มีเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา ได้แก่ อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ หรือจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้แก่ สระแก้ว จันทบุรี ระยอง ตราด
ชลบุ รี นครนายก ฉะเชิ ง เทรา และ ปราจี น บุ รี หรื อ ต้ อ งมี ภู มิ ล ำเนาอยู่ ในจั ง หวั ด ตาก หรื อ จั ง หวั ด ชายแดน
ที่มีเขตติดต่อกับประเทศเมียนมา ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ ระนอง หรือจังหวัด
ในภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และ อุตรดิตถ์
3) มีผลการสอบวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ ดังนี้
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ 1
เคมี
ชีววิทยา
ค่าน้ำหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
(%)

ค่าน้ำหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
(%)

ค่าน้ำหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
(%)

ค่าน้ำหนัก
(%)

20

-

20

-

30

-

30

เกณฑ์ขั้นต่ำ
(%)

4. การสมัคร สามารถสมัครได้ 1 ช่องทางคือ การสมัครทางอินเตอร์เน็ต (online) ได้ที่ http://admission.swu.ac.th ระหว่างวันที่
14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผูส้ มัครไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
หมายเหตุ :
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 TCASi2
(โครงการบัณฑิตคืนถิ่น วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย) แล้วจึงสมัคร
หากตรวจสอบพบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ แม้จะผ่านกระบวนการ
คัดเลือกเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม ให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครัง้ นี้
และจะคัดชื่อออกจากการเป็นนิสิต โดยไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมที่ชำระไว้แล้วคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป รูปถ่ายแต่ละชุด จะต้องเป็นรูปที่ถ่ายครั้งเดียวกัน และ
ถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร (ให้เขียนชื่อ นามสกุล ไว้ด้านหลังรูปด้วย)
5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้
5.3 สำเนาทะเบียนบ้านเฉพาะหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร
5.4 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ/นามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)
5.5 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.1 สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ รบ.1 สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
หรือ สำเนาใบประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า พร้อมทั้งมีข้อความหรือเอกสารที่ระบุคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา (กรณีสำเร็จการศึกษาชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา)
โดยอัพโหลดไฟล์เอกสาร ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชื่อไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร” ใน
ระบบรับสมัครฯ https://admission.swu.ac.thAภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)
ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่
กำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
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6. เอกสารที่ตอ้ งนำมาในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 เอกสารตามข้อ 5 (ฉบับจริง)
6.2 แฟ้มบันทึกประวัติส่วนตัว เช่น กิจกรรม ความสามารถพิเศษ รางวัลที่เคยได้รับ และทุนการศึกษา (ถ้ามี)
กรณีผเู้ ข้าสอบไม่นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตัวตนที่ทางราชการออกให้ มาแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่
อนุญาตให้เข้าสอบไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิน้ และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครัง้ นี้
7. เกณฑ์การคัดเลือก
การสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร / สาขาวิชากำหนด
8. กำหนดการต่างๆ เกีย่ วกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
5 เมษายน 2565

9 เมษายน 2565

23 - 24 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565

รายการ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ประกาศผลผูม้ สี ทิ ธิส์ อบสัมภาษณ์
เฉพาะสาขาวิชาการจัดการภูมสิ งั คมและวัฒนธรรม
สอบสัมภาษณ์
เฉพาะสาขาวิชาการจัดการภูมสิ งั คมและวัฒนธรรม
08.00 – 08.30 น.
รายงานตัวเข้าสอบฯ
09.00 – เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ

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

ผูส้ มัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศผลผูม้ สี ทิ ธิส์ อบสัมภาษณ์
เฉพาะสาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุม่ น้ำอย่างยั่งยืน

30 เมษายน 2565

สอบสัมภาษณ์
เฉพาะสาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุม่ น้ำอย่างยั่งยืน

4 พฤษภาคม 2565
4 – 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

08.00 – 08.30 น.
รายงานตัวเข้าสอบฯ
09.00 – เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลผูผ้ า่ นการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสติ

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

9. ทุนอุดหนุนการศึกษา
สาขาวิชาการจัดการภูมสิ งั คมและวัฒนธรรม
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน้ำอย่างยัง่ ยืน
ผู้ที่รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้วสามารถสมัครเข้ารับการสนับสนุนทุนการศึกษาของวิทยาลัยฯ
(โดยไม่มีสัญญาชดใช้ทุน) ซึ่งจะพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาทุน
10.สถานทีเ่ รียน
ทุกชั้นปี
เรียนปฏิบัติการ (เฉพาะบางรายวิชา)

เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก
เรียนที่วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จังหวัดสระแก้ว และ อ.แม่สอด จังหวัดตาก
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1.6 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย

แบบตรี 9
ใบสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการบัณฑิตคืนถิน่ โพธิวิชชาลัย
ข้อปฏิบตั ิ
1. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วย
ลายมือตนเอง และเขียนตัวบรรจง
2. ก่อนส่งใบสมัครให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารต่าง ๆ

วิชาเอกทีส่ มัคร

เลขทีน่ งั่ สอบ
เลขทีใ่ บสมัคร

วิชาเอกการจัดการภูมสิ งั คม
วิชาเอกการจัดการภูมวิ ัฒนธรรม

ติดรูปถ่าย
1 นิ้ว
(โปรดติดให้แน่น)

 รหัสสาขาวิชา 47001 รหัสกลุ่มสาขา 183
 รหัสสาขาวิชา 47002 รหัสกลุ่มสาขา 183

วิชาเอกนวัตกรรมการเกษตร
 รหัสสาขาวิชา 47005 รหัสกลุ่มสาขา 183
วิชาเอกการจัดการลุม่ น้ำอย่างยัง่ ยืน  รหัสสาขาวิชา 47006 รหัสกลุ่มสาขา 183
1. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นางสาว)................................................................................................................................
2. อายุ..................ปี
เลขประจำตัวประชาชน 
3. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ................................................. อีเมล................................................................................
4. วัน/เดือน/ปีเกิด (ระบุเป็นปี พ.ศ.)........./.............../........... สัญชาติ.............. เชื้อชาติ............... ศาสนา.................
5. ภูมิลำเนาบ้านเลขที่............หมู่ที่.........หมู่บ้าน............................................ ถนน....................................ซอย...........
ตำบล/แขวง.........................อำเภอ/เขต..............................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย…์ ………….….…
(โดยอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่.................เดือน.....................................................พ.ศ. ......................)
อยู่ในเขตการปกครอง................................................................................................................................................
6. ที่อยู่ ของผู้สมัครที่ติดต่อได้รวดเร็วที่สุดขณะรอฟังผลการสอบ
บ้านเลขที่..............หมู่ที่..........หมู่บ้าน...............................................ถนน................................................ซอย..........
ตำบล/แขวง............................อำเภอ/เขต............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย…์ …………………
บิดา ชื่อ.............................................................................นามสกุล......................................................................
มารดา ชื่อ.............................................................................นามสกุล......................................................................
ผู้ปกครอง................................................................................นามสกุล......................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ของผู้ปกครอง.......................................................................................................
7. สถานภาพการศึกษา
 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 กำลังศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 (รวม 5 ภาคการศึกษา).............................................
 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา................ คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด ..................................
 สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา................ คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด ....................
โรงเรียน.................................................................................................จังหวัด...............................................................
แผนการเรียน...................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงและข้าพเจ้ามีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามทีป่ ระกาศรับสมัครทุกประการ
หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติ ข้าพเจ้ายินดีให้ตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาโดยไม่มขี ้อโต้แย้งใดๆ ทัง้ สิน้

ลงชื่อผู้สมัคร............................................................................
(............................................................................)

วันที่.............เดือน.........................................พ.ศ. .
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1.7 โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล

การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2 Quota
1.7 โครงการ “โรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล”
-------------------------------------

เป็ น โครงการที่เปิ ดโอกาสให้ กับ นั กเรียนที่กาลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและ
ปริ ม ณฑล ได้ แ ก่ กรุ งเทพมหานคร จั ง หวั ด นครนายก จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี จั ง หวั ด สระแก้ ว จั ง หวั ด ฉะเชิ งเทรา
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงปัจจุบัน ไม่จาเป็นต้องเป็นจังหวัดเดียวกัน รายละเอียดดังนี้
รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
1. โครงการ “โรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล” (รหัสกลุม่ สาขา 194)
ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

รหัส
สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

หน้า

คณะพยาบาลศาสตร์
1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต*
06001
40
115 - 122
คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2 สาขาวิชาจิตวิทยา
01001
10
123 - 125
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
3 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
01021
10
123 - 125
4 สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
01124
5
123 - 125
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
5
วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
01126
6
123 - 125
6
วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน
01127
3
123 - 125
7
วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
01132
3
123 - 125
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
8 สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ)
01026
15
123 - 125
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
9 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
02001
5
126 - 128
10 สาขาวิชาเคมี
02002
10
126 - 128
11 สาขาวิชาชีววิทยา
02003
4
126 - 128
12 สาขาวิชาฟิสิกส์
02004
4
126 - 128
13 สาขาวิชาสถิติ
02008
5
126 - 128
14 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
02010
10
126 - 128
15 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
02014
5
126 - 128
16 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
02107
4
126 - 128
17 สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูล (หลักสูตร 2 ภาษา)
02031
5
126 - 128
คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
18 วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ**
12010
2
129 - 130
*หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รบั การรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
**วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ รับเฉพาะผู้สมัครจากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว เท่านั้น

-113ที่

TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565
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คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต
19 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
20 สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ
21 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
21 สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
22 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
23
วิชาเอกการตลาด
24
วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
25 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่)
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
26 สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
27 สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะกายภาพบาบัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
28 สาขาวิชากายภาพบาบัด
29 สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
30 สาขาวิชากิจกรรมบาบัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
31 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
32 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
33 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
34
วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม
35 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
36 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
37 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
38 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
39 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2 ภาษา)
40 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(หลักสูตร 2 ภาษา)
41 สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
42 สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
43 สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรนานาชาติ)

รหัส
สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

หน้า

71001
71005
71003
71004

10
2
8
15

131 - 135
131 - 135
131 - 135
131 - 135

68001

44

136 - 140

68002
68005
68004

25
40
20

136 - 140
136 - 140
136 - 140

70007
70008

3
5

141 - 142
141 - 142

67001
67002
67003

10
5
4

143 - 144
143 - 144
143 - 144

09001
09002

4
2

145 - 146
145 - 146

09013
09014
09004
09005
09011
09012
09015
09018
09019
09020
09021

3
3
2
2
3
3
2
2
2
2
2

145 - 146
145 - 146
145 - 146
145 - 146
145 - 146
145 - 146
145 - 146
145 - 146
145 - 146
145 - 146
145 - 146

-114ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

คณะพลศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
44 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
45
- อนามัยสิ่งแวดล้อม
46
- สาธารณสุขชุมชน
47
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
48 สาขาวิชาผู้นานันทนาการ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
49 สาขาวิชาพลศึกษา (กศ.บ.)
50 สาขาวิชาสุขศึกษา (กศ.บ.)
คณะเศรษฐศาสตร์
51 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
52
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง
53
วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
54 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมสิ ารสนเทศ
รวม

TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565
1.7 โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล

รหัส
สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

หน้า

04121

5

147 - 150

04123
04124
04125

5
5
5

147 - 150
147 - 150
147 - 150

04007

2

147 - 150

04101
04102

1
4

147 - 150
147 - 150

49002

5

151

03115
03116

2
2

152 - 153
152 - 153

03102

2
406

152 - 153

2. โครงการ “โรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล” (โครงการพิเศษ) (รหัสกลุ่มสาขา 217)
ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
2 -วิชาเอกการตลาด (โครงการพิเศษ)
-วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
3 -สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) (โครงการพิเศษ)
รวม

รหัส
จานวนรับ
สาขาวิชา
(คน)

หน้า

68001

19

136 - 140

68002
68005
68004

10
20
10
59

136 - 140
136 - 140
136 - 140

3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
จะต้องกาลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครนายก จังหวัด
ปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
นครปฐม ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงปัจจุบัน ไม่จาเป็นต้องเป็นจังหวัดเดียวกัน (เฉพาะทุนศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับนักเรียนที่กาลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด
ปทุมธานีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงปัจจุบัน ไม่จาเป็นต้องเป็นจังหวัดเดียวกัน) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
สาหรับคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย
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รายละเอียดแนบท้าย
คณะพยาบาลศาสตร์
1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1.1 กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
1.2 จะต้ องมี ค ะแนนเฉลี่ย สะสมตลอดหลั กสู ต ร (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.50 และต้ องมี คะแนนเฉลี่ ยสะสมในแต่ ล ะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50
1.3 มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า ดังนี้
GAT
PAT 2
ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

20
60
20
25
วิชาชีพการพยาบาล เป็นวิชาชีพเพื่อบริการด้านสุขภาพต่อบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน โดยยึดหลักองค์รวม
ครอบคลุมการสร้ างเสริมสุขภาพ การป้ องกันโรคและปัญ หาสุขภาพ การรักษาพยาบาลในภาวะเจ็บป่วย และการฟื้นฟู สภาพ
การศึกษาวิชาชีพการพยาบาลจึงประกอบด้วยการศึกษาภาคทฤษฎีในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และการศึกษาภาคฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง ทั้งในชุมชนและในหอผู้ป่วยในสถานบริการสุขภาพ ทั้งยังต้องฝึกปฏิบัติครอบคลุมสถานการณ์จริงนอกเวลาราชการ
ในภาคบ่ายและดึก เพื่ อให้ ค รอบคลุ มภารกิ จซึ่งผู้ป ระกอบวิชาชี พ การพยาบาลและการผดุ งครรภ์จ ะต้ องปฏิ บั ติ จริงเมื่ อส าเร็จ
การศึกษา จึงเป็นการศึกษาที่ต้องใช้เวลามากและหนัก ผู้ศึกษาวิชาชีพการพยาบาลจึงต้องมีคุณสมบัตสิ าคัญ คือ นอกจากจะต้องเป็น
ผู้มีสติปัญญาความสามารถในการคิด การตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมแล้ว ยังต้องมีบุคลิกน่าเชื่อถือ มีจิตใจอ่อนโยน มีความเมตตา มี
ความรับผิดชอบสูง มีความสามารถในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ จึงจะสามารถช่วยเหลือ
และให้บริการต่อผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพและเหมาะสม ฉะนั้นเพื่อจะให้ได้พยาบาลในอนาคตที่มีคุณภาพสาหรับปฏิบัติ
หน้าที่สนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะต้องปฏิบั ติตามแนวทางการเตรียมตัว
ด้านสุขภาพก่อนการศึกษาภาคปฏิบัติตามที่แหล่งฝึกภาคปฏิบัติกาหนด
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงจาเป็นต้องมีการสอบจิตวิทยาและทัศนคติต่อวิชาชีพ ตรวจ
ร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ เพื่ อดาเนิ นการตรวจคัดเลือกผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาที่ผ่ านการคัดเลือกเป็ นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์ และจะนาผลการสอบดังกล่าวมาประกอบในการตัดสินด้วย โดยกาหนดเกณฑ์ดังนี้
1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องทดสอบทางจิตวิทยาและทัศนคติต่อวิชาชีพ (ผู้เข้าสอบ
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบทางจิตวิทยาและสอบทักษะทางวิชาชีพ) โดยให้เตรียมดินสอดา HB ยางลบ และปากกา)
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องตรวจร่างกายมาล่วงหน้า ให้นาใบรับรองแพทย์แสดงผลการ
ตรวจร่างกาย ตามแบบฟอร์มที่กาหนด และผลการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอก (ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับ ถึงวันสอบสัมภาษณ์) ที่
ลงนามรับรองโดยแพทย์ โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน มายื่นในวันสอบว่าเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ร่างกายและจิตใจ ปราศจากโรคหรืออาการของโรค และ/หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดังนี้
1) ไม่มีปัญหาทางจิตเวชอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น ได้แก่ โรคจิต (psychotic disorders) โรค
อารมณ์ ผิ ด ปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุ น แรง (severe neurotic disorders) บุ ค ลิ ก ภาพผิ ด ปกติ (personality
disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติสองขั้ว (Bipolar) รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ
2) ไม่เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย (ตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคติดต่อและ
อาการสาคัญ)
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3) ไม่เป็นโรคไม่ติดต่อในระยะติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้
- โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทาให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
- ภาวะไตวายเรื้อรัง
- โรคติดสารเสพติดให้โทษ
3. การสอบสัมภาษณ์พิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้
1) ด้านทักษะทางสารสนเทศและเทคโนโลยี
2) ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ (ประกอบด้ ว ย บุ ค ลิ ก ภาพทั่ ว ไป ไหวพริ บ สติ ปั ญ ญาและความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง
ความสามารถในการสื่อสาร เจตคติและความสนใจในวิชาชีพและสถาบัน และการมีส่วนร่วมในสังคม ความรับผิดชอบ และการมีน้าใจ)
2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ
ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่าที่หลักสูตร/สาขาวิชาที่กาหนด
2.3 ผลการตรวจร่างกายผ่านตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนด ดังนี้
2.3.1 ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.3.2 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย (ตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องโรคติดต่อและอาการสาคัญ)
2.3.3 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1) โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจาก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
2) โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3) โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทาให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
4) ภาวะไตวายเรื้อรัง
5) โรคติดสารเสพติดให้โทษ
2.4 การทดสอบจิตวิทยาและทัศนคติต่อวิชาชีพ ต้องปกติหรือผ่าน
2.5 การสอบสัมภาษณ์ผ่านตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตถือเป็นที่สิ้นสุด
3. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบทางจิตวิทยาและทัศนคติต่อวิชาชีพ/สอบสัมภาษณ์
3.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3
3.2 ผู้เข้าสอบจะต้องชาระค่าทดสอบทางจิตวิทยาและทัศนคติต่อวิชาชีพ คนละ 200 บาท
3.3 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องตรวจร่างกายมาล่วงหน้า ให้นาผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาล
ของเอกชน ระบุผลการตรวจร่างกายตามเกณฑ์ที่กาหนด (ตามแบบฟอร์ม : รายงานการตรวจสุขภาพของผู้มีสิทธิ์สอบ
คั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาต่ อ หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2565) พร้ อ มแนบหลั ก ฐาน
ทางห้องปฏิบัติการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม : รายงานตรวจสุขภาพฯ
ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบคัดเลือก และ/หรือ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูลหรือ
แม้ปรากฏเป็นความเท็จขึน้ ภายหลังจะต้องถูกตัดสิทธิ์การศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-1174. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
23 - 34 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565
30 เมษายน 2565

TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565
1.7 โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล

รายการ

รับสมัคร
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ทดสอบทางจิตวิทยาและทัศนคติต่อวิชาชีพ
08.00 – 08.30 น. รายงานตัวสอบและส่งเอกสารหลักฐาน
09.00 น.- 12.00 น. ทดสอบจิตวิทยาและทัศนคติต่อวิชาชีพ
13.00 น. เป็นต้นไป ส่งผลการตรวจร่างกาย

1 พฤษภาคม 2565

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

การสอบสัมภาษณ์
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป

4 พฤษภาคม 2565
4 – 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

หมายเหตุ

รายงานตัวสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
http://istart.swu.ac.th
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รายงานการตรวจสุขภาพของผู้มสี ิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2565
ข้อมูลส่วนที่ 1 ผู้เข้าสอบคัดเลือกเป็นผู้กรอก (กรอกด้วยตัวบรรจง)
1. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล (นาย, นาง, นางสาว) .......................................................................................................................................
เกิดวันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. ............ อายุ ....... ปี ...... เดือน จังหวัดที่เกิด ...........................................
เลขประจาตัวประชาชน....................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ...................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
2. ประวัติการเจ็บป่วยของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ทาเครื่องหมาย  และให้ข้อมูล)
ท่านเคยมี หรือมีโรค/ อาการ หรือภาวการณ์เจ็บป่วย ดังต่อไปนี้หรือไม่ (ให้ระบุอาการ พ.ศ.ที่เป็น และรักษาอย่างไร)
มี ไม่มี
อธิบายรายละเอียด
มี ไม่มี
อธิบายรายละเอียด
  หัด .....................................................   เลือด ...................................................
  วัณโรค ...............................................   เบาหวาน .............................................
  ตับอักเสบ ..........................................   หัวใจ ....................................................
  ลมชัก .................................................   ไต ........................................................
  สุกใส ..................................................   ความดันโลหิตสูง .................................
  หอบหืด ..............................................   ต่อมไทรอยด์ .......................................
  ภูมิแพ้ ................................................   ไส้เลื่อน ...............................................
  แพ้ยา .................................................   โรคเรื้อน .............................................
  ตัวเหลือง ตาเหลือง
  โรคติดต่อร้ายแรง................................
  ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต ..............................................................................................................
  หูหนวก หูตึงจากปราสาท แม้แต่ขา้ งเดียว .....................................................................................
  กระดูกหัก / บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ .................................................................................................
  ผ่าตัดเกี่ยวกับ  สมอง  หัวใจ  กระดูก  อื่นๆ ระบุ ..............................................
  โรคผิวหนังที่เป็นที่รังเกียจแก่ผู้อื่น ..................................................................................................
  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม .............................................................
  ความพิการของร่างกายที่ทาให้เสียบุคลิกลักษณะ ..........................................................................
  ติดยาเสพติดทุกชนิด และโรคพิษสุราเรื้อรัง ...................................................................................
  อื่นๆ ................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลประวัติดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และรับทราบว่าหากตรวจพบภายหลังว่ามีข้อมูลที่
ไม่เป็นจริง หรือมีการปิดบังข้อมูล ข้าพเจ้าจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ แม้จะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วก็ยินยอมให้
ถอนสภาพจากการเป็นนิสิต
ลงชื่อ …………….………………………………………. ผูส้ อบคัดเลือก
ลงชื่อ …………….………………………………………. ผูร้ ับรอง
(..............................................................)
(..............................................................)
วันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. ...........
บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง
วันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. ...........
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ข้อมูลส่วนที่ 2 แพทย์เป็นผู้กรอก (จะต้องตรวจทุกรายการ)
ผู้ที่ ผ่านการคั ดเลื อกมีสิ ท ธิ์เข้าสอบสัม ภาษณ์ ให้ไปตรวจร่างกายและเอกซเรย์ท รวงอกที่ โรงพยาบาลของรัฐ หรือ
โรงพยาบาลของเอกชน โดยนาเอกสารฉบับนี้ให้ แพทย์ผู้ตรวจกรอกผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มนี้ และลงนามเป็ น
หลักฐานพร้อมทั้งประทับตราโรงพยาบาลตรงลายมือชื่อแพทย์ผู้ตรวจ
ข้าพเจ้า (นายแพทย์, แพทย์หญิง) ..................................................................................................................................
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ............................................ ออกให้ ณ วันที่ ...... เดือน ...................... พ.ศ. ...............
ชื่อโรงพยาบาลที่เข้ารับการตรวจ ...................................................................................................................................................
แขวง/ตาบล ........................................... เขต/อาเภอ .....................................................จังหวัด....................................................
ได้ทาการตรวจร่างกาย (นาย, นาง, นางสาว) ................................................................................................................................
เลขที่ผู้ป่วย (H.N.) .......................................... วัน/เดือน/ ปีที่เข้าตรวจร่างกาย .............................................. แล้วได้ผล ดังนี้
ผลการตรวจร่างกายทั่วไป
น้าหนัก ........... กิโลกรัม

ส่วนสูง ........... เซนติเมตร

อุณหภูมิ ........... OC

ความดันโลหิต .................................. มม. ปรอทชีพจร ........... ครั้ง/ นาที

อัตราการหายใจ ........... ครั้ง/ นาที

ลักษณะรูปร่าง บุคลิกภาพ
ลักษณะแขนและมือ
ลักษณะขาและเท้า
กระดูกและกล้ามเนื้อ
การออกเสียงพูด
ลักษณะในช่องปาก
ลักษณะผิวหนัง
การเคลื่อนไหวของร่างกาย
ระบบประสาท
การมองเห็น (VA) ตาขวา
การมองเห็น (VA) ตาซ้าย
ตาบอดสี (โดยเฉพาะแม่สี)
ใบหู และลักษณะภายนอกของหูขวา
ใบหู และลักษณะภายนอกของซ้าย
การได้ยินหูขวา
การได้ยินหูซ้าย
จมูก
ต่อมไทรอยด์
ต่อมน้าเหลือง
การทางานของหัวใจ
ปอด

ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................

 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ
 ปกติ

 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
 ผิดปกติ
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ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
Urine analysis (UA) (แนบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมาด้วย)
Albumin
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Sugar
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Sediments
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
สารเสพติด (มอร์ฟีน, แอมเฟตามีน ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
หรืออื่นๆ อย่างน้อย 1 ประเภท)
Complete blood count (CBC) (แนบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมาด้วย)
Hemoglobin
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Hematocrit
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Red blood cell Morphology
Anisocytosis
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Poikilocytosis
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Hypochromia
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Microcytosis
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Macrocytosis
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
White blood cell count
Neutrophil
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Basophil
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Eosinophil
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Lymphocyte
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Monocyte
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Platelets
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
ผลการตรวจไวรัสตับอักเสบบี และ/หรือได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกัน (แนบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ
หลักฐานการรับวัคซีนมาด้วย)
HBsAg
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
Anti-HBs
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
ได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกัน
........................................................................................................................
ผลการตรวจภูมิคุ้มกันโรคสุกใส และ/หรือได้รับวัคซีนภู มิคุ้มกัน (แนบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ
หลักฐานการรับวัคซีนมาด้วย)
ภูมิคุ้มกันโรคสุกใส
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
ได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกัน
.....................................................................................................................
ผลการตรวจภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 และ/หรือได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกัน (แนบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ
หลักฐานการรับวัคซีนมาด้วย)
ภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19
 ปกติ  ผิดปกติ ระบุ .................................................................
ได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกัน
.....................................................................................................................
ผลการตรวจทางรังสีวิทยา (หากผลการตรวจปกติไม่ต้องนาฟิล์มเอกซเรย์ทรวงอกมา และผิดปกติให้นาฟิล์มเอกซเรย์
ทรวงอกมาด้วย)
Chest X-rays
 ปกติ  ผิดปกติ หากผิดปกติ โปรดระบุ ……………………………….
…………………………..………………………………………
 เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
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ผลการวินิจฉัย
โรคเรื้อน
โรคเท้าช้าง
โรคลมชัก
โรคคนเผือก
โรคหัวใจระดับรุนแรง
โรคความดันโลหิตสูงรุนแรงและ
มีภาวะแทรกซ้อน
ภาวะไตวายเรื้อรัง
วันโรคในระยะแพร่เชื้อ
โรคที่เกิดจากสารเสพติด
โรคพิษสุราเรื้อรัง
โรคจิต สุขภาพจิต
ความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ความผิดปกติอื่นๆ ที่ตรวจพบ

 ไม่เป็น
 ไม่เป็น
 ไม่เป็น
 ไม่เป็น
 ไม่เป็น
 ไม่เป็น

 เป็น
 เป็น
 เป็น
 เป็น
 เป็น
 เป็น

ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................

 ไม่เป็น
 เป็น
ระบุ ......................................................
 ไม่เป็น
 เป็น
ระบุ ......................................................
 ไม่เป็น
 เป็น
ระบุ ......................................................
 ไม่เป็น
 เป็น
ระบุ ......................................................
 ปกติ
 ผิดปกติ
ระบุ ......................................................
 ปกติ
 ผิดปกติ
ระบุ ......................................................
ระบุ ......................................................................................................................
……………………..……………………………………………………………………………….

ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า (นาย, นาง, นางสาว) ...................................................................................................................
มีสุขภาพอยู่ในประเภท  ปกติ  ผิดปกติ ระบุ ....................................................................................................................

(ลงนาม)...........................................................................
(.........................................................................)
แพทย์ผู้ตรวจประจาโรงพยาบาล
วันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. .............
(ประทับตราโรงพยาบาล)

หมายเหตุ รายงานการตรวจสุขภาพฯ ที่สมบูรณ์ต้องมีตราประทับของโรงพยาบาล และลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจกากับ
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ส่วนที่ 3 คุณลักษณะด้านสุขภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ปราศจาก
โรคหรืออาการของโรค และ/หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ดังนี้
1) ไม่มีปัญหาทางจิตเวชอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น ได้แก่ โรคจิต (psychotic disorders) โรค
อารมณ์ ผิ ด ปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุ น แรง (severe neurotic disorders) บุ ค ลิ ก ภาพผิ ด ปกติ (personality
disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติสองขั้ว (Bipolar) รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ
2) ไม่เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย (ตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคติดต่อและ
อาการสาคัญ)
3) ไม่เป็นโรคไม่ติดต่อในระยะรุนแรงหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจาก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้
- โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทาให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
- ภาวะไตวายเรื้อรัง
- โรคติดสารเสพติดให้โทษ
พร้อมทั้ง เมื่อได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแล้ว จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมตัวด้าน
สุขภาพก่อนการศึกษาภาคปฏิบัติตามที่แหล่งฝึกภาคปฏิบัติกาหนด ดังนี้
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์และขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค
2. เอกซเรย์ภาพทรวงอก (Chest x-ray) พร้อมผลอ่าน
3. ผลการตรวจ Complete blood count (CBC)
4. ผลการตรวจภูมิโรค Hepatitis B
5. การได้รับภูมิคุ้มกัน
1) มีภูมิคุ้มกัน และ/หรือ ได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบ เอ
2) มีภูมิคุ้มกัน และ/หรือ ได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี (ฉีดกระตุ้น 1 เข็ม)
3) มีภูมิคุ้มกัน และ/หรือ ได้รับวัคซีนโรคสุกใส
4) มีภูมิคุ้มกัน และ/หรือ ได้รับวัคซีนโรคโควิด-19
5) รับวัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม MMR (ฉีดกระตุ้น 1 เข็ม)
6) รับวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (ฉีดกระตุ้น 1 เข็ม)
7) รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (แนะนาให้ฉีดปีละ 1 ครั้ง)
6. ผลการตรวจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตพิจารณาแล้วเห็นสมควร
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คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ)
1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
3) มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่าที่
กาหนด ดังนี้
GAT

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

วิชาคณิตศาสตร์ 1 หรือ

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์ 2

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขนั้ ต่า
(%)

50

30

10

20

10

20

20

20

10

20

1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
3) มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
GAT

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

30

-

20

-

30

-

20

-

1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ และจะสาเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลาง
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา

TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565
1.7 โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล

-124-

3) มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจาก
วันที่ทดสอบ จนถึงวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
ผลคะแนน TOEFL
-Internet-based Test: (IBT) ตั้งแต่ 61 คะแนนขึ้นไป หรือ
-Computer-based Test: (CBT) ตั้งแต่ 173 คะแนนขึ้นไป หรือ
ผลคะแนน IELTS ที่ระดับคะแนน 5.0 ขึ้นไป หรือ
ผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรือ
ผลคะแนน SWU-SET ไม่ต่ากว่า 65 คะแนน
4) มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า ดังนี้
GAT

ภาษาอังกฤษ

ค่าน้าหนัก (%)

เกณฑ์ขั้นตา(%)

ค่าน้าหนัก (%)

เกณฑ์ขั้นตา(%)

50

40

50

40

1.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส / วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน / วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติและจะสาเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่ งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์ การเที ยบวุ ฒิ การศึ กษาเท่ ากั บชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนปลายในระบบการคั ดเลื อกกลาง
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75 และ
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ากว่า 3.00 และจะต้องรักษา
ระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
3) มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจาก
วันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
ผลคะแนน TOEFL
- Paper-based Test: (PBT) ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรือ
- Internet-based Test: (IBT) ไม่ต่ากว่า 61 คะแนน หรือ
ผลคะแนน IELTS ที่ระดับคะแนน 5.0 ขึ้นไป หรือ
ผลคะแนน SWU-SET ไม่ต่ากว่า 50 คะแนน หรือ
ผลคะแนน CU-TEP ไม่ต่ากว่า 60 คะแนน
หากไม่มผี ลทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ให้ส่ง Statement of purpose จานวน 500-550 คา ในหัวข้อ
How can this program contribute to your future achievement ? โดยจะต้องจัดทาเอกสาร ดังนี้
ระบุชื่อ - นามสกุล
Margin : Normal
Line spacing : 1.5
Theme front : Cordia or Angsana
Front size : 16 points
สกุลไฟล์ : PDF
4) มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า ดังนี้
ภาษาอังกฤษ
GAT
ค่าน้าหนัก (%)
60

เกณฑ์ขั้นตา(%)
60

ค่าน้าหนัก (%)
40

1.5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ)

เกณฑ์ขั้นตา(%)
60
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1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือโรงเรียน
หลักสูตรอาชีวศึกษา และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิ การศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลาง
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
- โรงเรียนหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน (ม.6) และ โรงเรี ยนหลั กสู ตรนานาชาติ : มี คะแนนเฉลี่ ยสะสมตั้ งแต่ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จ
การศึกษา
- โรงเรียนหลักสู ตรอาชี วศึ กษา: มี คะแนนเฉลี่ ยสะสมตั้ งแต่ ระดั บประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
4) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
5) มี ผลการสอบ GAT/PAT และวิ ชาสามั ญ ประจ าปี การศึ กษา 2565 ตามองค์ ป ระกอบ ค่ า น้ าหนั ก ร้ อ ยละ และ
เกณฑ์ขั้นต่า ดังนี้
GAT
PAT5
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นตา
(%)

10

50

30

40

ค่าน้าหนัก
(%)
50

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

50

10

30

2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า
ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
2.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
3. เอกสารที่ต้องนามาในวันสัมภาษณ์
3.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3
3.2 เอกสารแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือ เอกสารอื่นๆตามที่สาขาวิชากาหนด (เฉพาะหลักสูตรนานาชาต)
4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
23 - 24 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565
30 เมษายน 2565

กิจกรรม
รับสมัคร
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป

4 พฤษภาคม 2565
4 - 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

รายงานตัวเข้าสอบ
สัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

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

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
http://istart.swu.ac.th
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คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ / สาขาวิชาเคมี / สาขาวิชาชีววิทยา / สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาสถิตสิ าขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูล

1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2564
2) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนัก ร้อยละ ดังนี้
GAT

PAT 1

ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า
(%)
(%)

10

PAT 2

คณิตศาสตร์ 1

ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า
(%)
(%)
(%)
(%)

-

35

-

20

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

35

-

-

1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6)และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
2) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.50 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
3) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต (จานวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สาเร็จการศึกษา)
4) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
5) มีผลการสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนัก ร้อยละ ดังนี้
GAT

PAT 1

PAT 2

ค่าน้าหนัก (%) เกณฑ์ขั้นต่า (%) ค่าน้าหนัก (%) เกณฑ์ขั้นต่า (%) ค่าน้าหนัก (%) เกณฑ์ขั้นต่า (%)
20

-

20

-

60

-

1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2564
2) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
3) ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ
1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2564
2) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
3) ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ
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1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2564
2) คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 มีคะแนนเฉลีย่ สะสม
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
3) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนัก ร้อยละ ดังนี้
GAT

PAT 1

ค่าน้าหนัก (%) เกณฑ์ขั้นต่า (%)

20

ภาษาอังกฤษ

ค่าน้าหนัก (%)

เกณฑ์ขั้นต่า (%)

ค่าน้าหนัก (%)

เกณฑ์ขั้นต่า (%)

70

-

10

-

-

1.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือโรงเรียน
หลักสูตรอาชีวศึกษา และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2564
2) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.80 มีคะแนนเฉลี่ย
สะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
3) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนัก ร้อยละ ดังนี้
GAT

PAT 1

ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า
(%)
(%)

30

-

คณิตศาสตร์ 1 หรือ
คณิตศาสตร์ 2

ภาษาอังกฤษ

ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า
(%)
(%)
(%)
(%)

30

-

20

-

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

20

-

1.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2564
2) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.80
และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
3) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
และในกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
4) มีแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) และนาเสนอโครงการวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ infographic จานวน 1 หน้ากระดาษ A4
5) มีผลการสอบ PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า ดังนี้
PAT 2

ภาษาอังกฤษ

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

15

-

20

เคมี

ขีววิทยา

เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า
(%)
(%)
(%)

-

25

-

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

40

-
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1.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2564
2) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50
3) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และในกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต (จานวนหน่วยกิตนับถึงวันสาเร็จการศึกษา)
4) ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ
5) เขียนเรียงความ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 แสดงความตั้งใจที่จะเข้าเรียน
1.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูล
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือโรงเรียน
หลักสูตรอาชีวศึกษา และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2564
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 2.50 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
(อังกฤษ) ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
3) มี ผ ลการสอบ GAT/PAT และวิ ช าสามั ญ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2565 ตามองค์ ป ระกอบ ค่ า น้ าหนั ก ร้ อ ยละ
และเกณฑ์ขั้นต่า ดังนี้
คณิตศาสตร์ 1 หรือ
GAT
PAT 1
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ 2
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

30

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

30

20

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

20

2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า
ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด (เฉพาะหลักสูตรที่กาหนดให้ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ)
2.3 การสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
2.4 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) /เรียงความ (เฉพาะสาขาที่กาหนดให้ใช้แฟ้มสะสมผลงาน/เรียงความ) โดยให้ผสู้ มัคร
อัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF จานวน 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชื่อไฟล์ “ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาที่สมัคร”
ในระบบรับสมัครฯ http://admission.swu.ac.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)
ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดเป็นสาคัญ หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่
กาหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
หมายเหตุ : หากผูส้ มัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องนาเอกสาร หลักฐานตัวจริงมาแสดงต่อคณะ
กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์
3. เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
3.1 เอกสารตามประกาศฯ ในหน้า 7 ข้อ 3
3.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) /เรียงความ (เฉพาะสาขาวิชาที่กาหนดให้ใช้แฟ้มสะสมผลงาน/เรียงความ)
4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
รับสมัคร
23 - 24 เมษายน 2565
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
27 เมษายน 2565
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
30 เมษายน 2565
การสอบสัมภาษณ์
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป

4 พฤษภาคม 2565
4 - 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

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

รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
http://istart.swu.ac.th
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-129รายละเอียดแนบท้าย
คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ

1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1.1 กาลังศึกษาในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาในปี การศึกษา 2564 จากโรงเรียนในเขตพื้น ที่จังหวัด
นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว เท่านั้น
1.2 มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนัก ร้อยละ ดังนี้
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
GAT
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ 1
(คิดค่าน้าหนัก 3 วิชา
รวมกัน)
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

20

-

20

-

20

-

40

-

วิชาชีพเภสัชกรรม เป็นสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ ผู้เข้ารับการศึกษาจะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจ ตลอด
ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี ไปจนถึงการปฏิบัติงานในหน้าที่เภสัชกรเมื่อจบการศึกษาแล้ว ด้วยเหตุนี้ สุขภาพกายและใจของผู้เข้ารับ
การศึกษาจึงเป็นพื้นฐานสาคัญ เพื่อให้ได้เภสัชกรที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่รับใช้สาธารณชนและเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุขของ
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้จัดให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้ว เข้ารับการ
ทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ การตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ และจะนาผลการทดสอบดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่
จะเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตด้วย ดังนั้น จึงขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ นาผลการ
ตรวจร่างกายที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ว่าผ่านเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร ผลการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอก
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสัมภาษณ์) ที่ลงนามรับรองโดยแพทย์ และผลการทดสอบตาบอดสี จากจักษุแพทย์ ไปยื่นในวัน
สอบทัศนคติต่อวิชาชีพ โดยการตรวจร่างกายดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากแพทย์โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาล
ของเอกชนเท่านั้น
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ เน้นด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการผลิตและควบคุมคุณภาพยา โดยสามารถปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมยา สถาบันวิจัยต่างๆ และบริษัทยา เป็นต้น
หมายเหตุ ผู้สาเร็จการศึกษาต้องสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของ
สภาเภสัชกรรม และต้องทาสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้คงการทาสัญญา
สาหรับนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยเป็นสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT ประจาปีการศึกษา 2565 และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อย
ละ และเกณฑ์ขั้นต่าที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
2.3 ผลการตรวจร่างกายต้องปกติหรือผ่าน
2.4 การทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพต้องปกติหรือผ่าน
2.5 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
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3. เอกสารที่ต้องนามาในวันทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ/สัมภาษณ์
3.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3
3.2 ผู้เข้าสอบจะต้องชาระค่าทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ คนละ 200 บาท
3.3 ผู้เข้าสอบต้องตรวจร่างกายมาล่วงหน้า ให้นาผลการตรวจร่างกายดังต่อไปนี้มาด้วย
3.3.1 ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน
3.3.2 ผลการทดสอบตาบอดสีตรวจโดยจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน
3.3.3 ผลการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอก (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสอบสัมภาษณ์) ที่ลงนามรับรองโดยแพทย์
จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน

4.

กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
23 - 24 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565
30 เมษายน 2565

1 พฤษภาคม 2565
4 พฤษภาคม 2565
4 - 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

รายการ
รับสมัคร
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบฯ
08.00 – 08.30 น.
รายงานตัวเข้าสอบฯ
09.00 น. เป็นต้นไป ทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ
ส่งผลตรวจร่างกาย
08.00 – 08.30 น.
รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

หมายเหตุ

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

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
http://istart.swu.ac.th
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รายละเอียดแนบท้าย
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ และจะสาเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ผู้ ส มั ค รที่ ส าเร็จ การศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รนานาชาติ ต้ องมี คุ ณ สมบั ติ ต ามประกาศสมาคมที่ ป ระชุ ม
อธิการบดี แห่ งประเทศไทย เรื่อ ง เกณฑ์ การเทีย บวุฒิ การศึก ษาเท่ ากั บชั้ นมั ธยมศึกษาตอนปลายในระบบการ
คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
2) เฉพาะผู้กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และ
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่ างประเทศ (ภาษาอั งกฤษ) ไม่ น้ อยกว่า 9 หน่ วยกิ ต (จ านวนหน่ วยกิ ตนั บถึ งวันที่ ส าเร็ จ
การศึกษา)
3) ต้องไม่มีความพิการต่างๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนและการประกอบอาชีพ
4) มีความมุ่งมั่น/สนใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร
5) เป็ น ผู้มี ทั กษะหรือมี ประสบการณ์ ด้ านการพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ์ อ าหาร นวัตกรรมอาหาร บรรจุภั ณ ฑ์ อาหาร ค วาม
ปลอดภัยในอาหาร การทาธุรกิจด้านอาหาร
6) ไม่ใช่คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ
7) ให้แสดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ใน แฟ้มประวัตแิ ละผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก)
ส่วนที่ 1 (1) ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 รูป
(2) ประวัติส่วนตัวประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล/ วัน เดือน ปีเกิด/ อายุ/ ที่อยู่/ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ/
ชื่อและที่อยู่โรงเรียน/ คะแนนเฉลี่ยสะสม/ รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว เช่น ชื่อ-นามสกุลบิดา มารดา/
ผู้ปกครอง/ อาชีพ/ รายได้ และอืน่ ๆ
ส่วนที่ 2 หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา (กรณีสาเร็จการศึกษาแล้ว ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ
ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา และระบุวันทีส่ าเร็จการศึกษา จากสถานศึกษา)
- ใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ส่วนที่ 3 เกียรติประวัต/ิ วุฒิบัตร/ ผลงาน แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ถ้ามี)
การพัฒนานวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ (ถ้ามี) หรือประสบการณ์การทาธุรกิจ (ถ้ามี)
ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ส่วนที่ 4 สาเนาหลักฐานการเป็นผู้จัด/ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา หรือการทาความดีเพื่อส่วนรวม (ไม่เกิน 3 ผลงาน)
ส่วนที่ 5 เรียงความเป็นภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 14” แสดงความมุ่งมั่น/ สนใจในสาขาวิชาที่สมัคร ครอบคลุม
หัวข้อต่อไปนี้
(1) เป้าหมายในชีวิต/ อาชีพ/ สิ่งที่อยากทาหลังเรียนจบ
(2) ธุรกิจ/ อาชีพของครอบครัว หรือผู้ปกครอง
(3) ประสบการณ์การทางานพิเศษ/ การทาธุรกิจของตนเอง
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ส่วนที่ 6 การตอบคาถามเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพ เป็นภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 14” (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)
ผู้สมัครตอบคาถามต่อไปนี้ (เลือกเพียง 1 จาก 2 ข้อ)
(1) ให้ผู้สมัครเลือกวัตถุดิบเพียง 1 อย่าง จากวัตถุดิบ 3 อย่าง (ปลา มะม่วงสุก หรือนม) และอธิบาย
วิธีการแปรรูปวัตถุดิบนั้นให้เก็บได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
(2) ให้ผู้สมัครเลือกวัตถุดิบเพียง 1 อย่าง จากวัตถุดิบ 3 อย่าง (ปลา มะม่วงสุก หรือนม) และอธิบาย
แนวคิดในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่จะจาหน่ายให้เด็กวัยรุ่น (อายุ 15-18 ปี) โดยระบุลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ (สามารถใช้การบรรยาย วาดภาพประกอบ ภาพถ่ายฯลฯ)
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติและจะสาเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2564 และต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรเน้นวิทยาศาสตร์ โดยมีจานวนหน่วยกิตนับถึงวันที่
สาเร็จการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ
หมายเหตุ : ผู้สมัครจากหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิ การศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
2) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.00 และจะต้องรักษา
ระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
4) ต้องไม่มีความพิการต่างๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพ
5) มีความมุ่งมั่น/ สนใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร
5) มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมีโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ หรือประสบการณ์การทดลอง
วิทยาศาสตร์ ที่ได้ดาเนินการในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ถ้ามี) โดยโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
(1) ชื่อโครงงาน
(5) วิธีการทดลอง
(2) ที่มา/ ความสาคัญ/ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
(6) ผลการทดลองและวิจารณ์
(3) สมมติฐาน
(7) สรุปผลการทดลอง
(4) วัตถุประสงค์
(8) เอกสารอ้างอิง
6) ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ
7) ให้แสดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐาน ดังต่อไปนี้ ในแฟ้มประวัตแิ ละผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก)
ส่วนที่ 1 (1) ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 รูป
(2) ประวัติส่วนตัวประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล/ วัน เดือน ปีเกิด/ อายุ/ ที่อยู่/ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ/
ชื่อและที่อยู่โรงเรียน/ คะแนนเฉลี่ยสะสม/ รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว เช่น ชื่อ นามสกุล บิดา
มารดา ผู้ปกครอง/ อาชีพ/ รายได้/ และอื่นๆ
ส่วนที่ 2 หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สาเนาใบระเบียนการศึกษา ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลาย ม.4 ถึง ม.6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา
- ใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ส่วนที่ 3 เกียรติประวัติ/ วุฒิบัตร/ ผลงาน ที่แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ถ้ามี) การพัฒนา
นวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ (ถ้ามี) หรือประสบการณ์การทาธุรกิจ (ถ้ามี)
ส่วนที่ 4 สาเนาหลักฐานการเป็นผูจ้ ัด/ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา หรือการทาความดีเพื่อส่วนรวม
(ไม่เกิน 3 ผลงาน)
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ส่วนที่ 5 เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เป็นภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 14" แสดงความมุ่งมั่น/ สนใจในสาขาวิชา
ที่สมัคร ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
(1) ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร
(2) เป้าหมายในชีวิต/ อาชีพ/ สิ่งที่อยากทาหลังเรียนจบ
(3) ธุรกิจ/ อาชีพของครอบครัว หรือผู้ปกครอง
(4) ประสบการณ์การทางานพิเศษ/ การทาธุรกิจของตนเอง
1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
2) มีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต (จานวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สาเร็จการศึกษา)
3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 และ
จะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
4) ต้องไม่มีความพิการต่างๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพ
5) มีความมุ่งมั่น/ สนใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร
6) มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมีโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ หรือประสบการณ์การทดลอง
วิทยาศาสตร์ ที่ได้ดาเนินการในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ถ้ามี)
7) มี ผ ลการสอบ GAT/PAT และวิ ช าสามั ญ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2565 ตามองค์ ป ระกอบ ค่ า น้ าหนั ก ร้ อ ยละ
และเกณฑ์ขั้นต่า ดังนี้
GAT
ค่าน้าหนัก
(%)

30

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

PAT 1
ค่าน้าหนัก
(%)

10

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

PAT 2
ค่าน้าหนัก
(%)

30

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ชีววิทยา
ค่าน้าหนัก (%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

30

1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ และจะสาเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ผู้ส มัค รที่ ส าเร็จ การศึ กษาจากหลั กสู ตรนานาชาติ ต้อ งมีคุ ณ สมบั ติ ตามประกาศสมาคมที่ ป ระชุ ม
อธิการบดี แห่ งประเทศไทย เรื่อ ง เกณฑ์ การเทีย บวุฒิ การศึก ษาเท่ ากั บชั้ นมั ธยมศึกษาตอนปลายในระบบการ
คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
2) เฉพาะผู้กาลังศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) ต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรเน้นวิทยาศาสตร์
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
3) ต้องไม่มีความพิการต่างๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพ
4) มีความมุ่งมั่น/ สนใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร
5) มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมีโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ หรือประสบการณ์
การทดลองวิทยาศาสตร์ ที่ได้ดาเนินการในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ถ้ามี)
6) ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ
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7) ให้แสดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐาน ดังต่อไปนี้ ในแฟ้มประวัตแิ ละผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก)
ส่วนที่ 1 (1) ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 รูป
(2) ประวัติ ส่วนตั วประกอบด้ วย ชื่อ นามสกุ ล/ วัน เดื อน ปี เกิ ด/ อายุ/ ที่ อยู่/ หมายเลขโทรศั พ ท์
ติ ด ต่ อ / ชื่ อ และที่ อ ยู่ โรงเรี ย น/ คะแนนเฉลี่ ย สะสม/ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ครอบครัว เช่ น ชื่ อ
นามสกุล บิดา มารดา ผู้ปกครอง/ อาชีพ/ รายได้/ และอื่นๆ
ส่วนที่ 2 หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สาเนาใบระเบียนการศึกษา ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4 ถึง ม.6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา
- ใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ส่วนที่ 3 เกียรติประวัติ/ วุฒิบัตร/ ผลงาน ที่แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ถ้ามี) การพัฒนา
นวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ (ถ้ามี) หรือประสบการณ์การทาธุรกิจ (ถ้ามี)
ส่วนที่ 4 สาเนาหลักฐานการเป็ นผู้จัด/ ผู้เข้า ร่วมกิจกรรมจิตอาสา หรือการท าความดีเพื่ อส่วนรวม (ไม่เกิน 3
ผลงาน)
ส่วนที่ 5 เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เป็นภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 14" แสดงความมุ่งมั่น/ สนใจในสาขาวิชาที่
สมัคร ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
(1) ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร (2) เป้าหมายในชีวิต/ อาชีพ/ สิ่งที่อยากทาหลังเรียนจบ
(3) ธุรกิจ/ อาชีพของครอบครัว หรือผู้ปกครอง (4) ประสบการณ์การทางานพิเศษ/ การทาธุรกิจของตนเอง
2. ประวัติและผลงาน
ให้ ผู้ส มัค รหลัก สู ตรวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ก ารอาหารและโภชนาการ สาขาวิช านวัตกรรม
พอลิเมอร์และการจัดการ และสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ จัดทาและส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
จานวนเอกสารไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกและเอกสารประกอบการสมัคร อื่นๆ) โดยสามารถออกแบบและ
สร้างสรรค์รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ มหาวิทยาลัยของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนแฟ้มประวัติ
และผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ผลงานที่นาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปี ย้อนหลังนับจาก
ปีที่สมัคร
ให้ ผู้ส มั ครอั พ โหลดไฟล์ แฟ้ ม ประวั ติแ ละผลงาน (Portfolio) และเอกสารประกอบการสมั ครอื่ น ๆ ตามที่ ห ลั กสู ตร/
สาขาวิชากาหนด (ถ้ามี) ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชื่อไฟล์ "ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาวิขาการ
สมัคร" ในระบบรับสมัครฯ http://admission.swu.ac.th ภายในวัน ที่ 28 กุมภาพั นธ์ 2565 (วัน สุดท้ายของการรับ
สมัคร) ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ทีผ่ ู้สมัครอัพโหลดครั้งสุดท้ายเป็นสาคัญ หากส่งเอกสารเกิน
ระยะเวลาที่กาหนด มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
หมายเหตุ : หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องนาเอกสาร หลักฐานตัวจริงมาแสดงต่อคณะกรรการฯ
ในวันสอบสัมภาษณ์
: ผู้สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร ไม่ต้องยื่น Portfolio ในการสมัคร ยื่นเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด ในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 25 MB โดยตั้งชื่อ
ไฟล์ "ชื่ อ_นามสกุ ล _รหั สสาขาวิข าการสมัค ร" ในระบบรับ สมัค รฯ http://admission.swu.ac.th ภายในวัน ที่ 28
กุมภาพันธ์ 2565 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพ
โหลดครั้งสุดท้ายเป็นสาคัญ หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กาหนด มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
3. เกณฑ์การคัดเลือก
3.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
3.2 คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า
ทีห่ ลักสูตร/สาขาวิชากาหนด (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร)
3.3 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ยกเว้นสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร)
3.4 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
4. เอกสารที่ต้องนาไปในวันสอบสัมภาษณ์
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3
4.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (เฉพาะสาขาวิชาที่กาหนดให้ใช้แฟ้มสะสมผลงาน)
4.3 โครงงานวิทยาศาสตร์ หรือผลงานนวัตกรรม (ถ้ามี)
4.4 ผลการทดสอบตาบอดสีตรวจโดยจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

-1355. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
23 - 24 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565
30 เมษายน 2565
4 พฤษภาคม 2565
4 – 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง
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รายการ

หมายเหตุ

รับสมัคร
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์

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

08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป

รายงานตัวสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
http://istart.swu.ac.th
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-136รายละเอียดแนบท้าย
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

หลักสูตรหลักสูตรบัญชีบัณฑิต / หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการตลาด /วิชาเอกการตลาด (โครงการพิเศษ)
วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ /วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่)
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) (โครงการพิเศษ)
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 หลักสูตรหลักสูตรบัญชีบัณฑิต / หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือโรงเรียน
หลักสูตรอาชีวศึกษา และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒกิ ารศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการ
คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
หลักสูตรหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00 และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่
1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่
1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
3) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
GAT

PAT 1

ภาษาอังกฤษ

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

40

-

40

-

20

-
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-1371.2

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการตลาด /วิชาเอกการตลาด (โครงการพิเศษ)
วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ /วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือโรงเรียน
หลักสูตรอาชีวศึกษา และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการ
คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
สาขาวิชาการตลาด /วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00 และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่
1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ) /วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่
1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
3) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
GAT

PAT 1

ภาษาอังกฤษ

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

50

-

30

-

20

-

1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่)
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) (โครงการพิเศษ)
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือโรงเรียน
หลักสูตรอาชีวศึกษา และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ ผู้สมัครทีส่ าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีคณ
ุ สมบัติตามประกาศสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการ
คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
สาขาวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่)
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00 และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่
1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
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สาขาวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) (โครงการพิเศษ)
- โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50 และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนสําเร็จการศึกษา
- โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่
1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสําเร็จการศึกษา
3) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจําปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ําหนักร้อยละ ดังนี้
GAT

PAT 1

ภาษาอังกฤษ

ค่าน้ําหนัก
(%)

เกณฑ์ข้นั ต่าํ
(%)

ค่าน้ําหนัก
(%)

เกณฑ์ข้นั ต่าํ
(%)

ค่าน้ําหนัก
(%)

เกณฑ์ข้นั ต่าํ
(%)

60

-

10

-

30

-

2. เกณฑ์การคัดเลือก
3.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากําหนด
3.2 คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจําปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ําหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้น
ต่ําที่หลักสูตร/สาขาวิชากําหนด
3.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากําหนด

3. เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
3.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3
3.2 ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน ใช้แบบฟอร์มการ
ตรวจร่างกาย ตามรูปแบบที่คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชากําหนด

4. กําหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วัน เดือน ปี
14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
23 - 24 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565
30 เมษายน 2565

รายการ

หมายเหตุ

รับสมัคร
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์

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

08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป

4 พฤษภาคม 2565
4 – 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

5.

รายงานตัวสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

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

สถานที่เรียนคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ภาคปกติ ทุกชั้นปี
เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ – วันศุกร์ เรียนเวลา 08.30 – 17.20 น.
โครงการพิเศษ ทุกชั้นปี
เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ – วันศุกร์ เรียนเวลา 16.30 – 20.20 น.
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รายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย
ในการดาเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีการศึกษา 2565
ข้อมูลส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัว

(สาหรับนักเรียนกรอกข้อมูล)

ชื่อ-สกุล (นาย/นางสาว) .....................................................................................................................................................................
โรงเรียน..............................................................................................อาเภอ....................................จังหวัด........................................
วัน เดือน ปีเกิด ……..........………………….………………….…. เลขบัตรประจาตัวประชาชน......................................................................
สมัครคัดเลือกฯ หลักสูตร ................................................................... สาขาวิชา................................................................................
1. ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน
นักเรียนเคยมี หรือมีโรค / อาการ หรือภาวการณ์เจ็บป่วย ดังต่อไปนี้
มี














ไม่มี














กรณีเคยมีโรค/อธิบายรายละเอียด (เพิ่มเติม)
หอบหืด (Asthma)…………………………………...………………………..........………..…..........…………….………….......
ความดันโลหิตสูง (Hypertension)…………………………......………………………..………………………….……………..
ไอเป็นเลือด (Hemoptysis)……………………………...…………………………………………………………………………….
วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis)……………………………….............……………………............................
ตัวเหลือง ตาเหลือง (Jaundice)………………………………………………………….........……………………………………
โรคลมชัก (Epilepsy)…………………………………………………………………..……………….………………………………..
โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)…………………………………………………………………………………………………
หูน้าหนวก (Otorrhea)……………………………………………………………………………………………………………………
ไส้เลื่อน (Hernia)………………………………………………………………………………………………………………..…………
กระดูกหัก/บาดเจ็บจากอุบัตเิ หตุ (Fracture / Accident)…………………………………………………………………..
ได้รับการผ่าตัด (Surgical Operation)……………………………………………………………………………………………..
โรคหัวใจ (Cardiopathy)………………………………………………………………………………………………………………..
อื่นๆ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลประวัติดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงและสมบูรณ์ และรับทราบว่าถ้ามีข้อมูลที่ไม่เป็น จริงหรือมีการ
ปิดบังข้อมูล ข้าพเจ้าจะถูกการพิจารณาตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาแล้ว ก็ จะถูกถอน
สภาพจากการเป็นนิสิต
.................................................................
(...............................................................)
นักเรียนที่เข้ารับการตรวจ
วันที่..........เดือน................................พ.ศ. ...............
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(สาหรับโรงพยาบาลกรอกข้อมูล)

1. ชื่อโรงพยาบาลที่เข้ารับการตรวจร่างกาย………….................................................................................................................
ที่อยู่ ................................................................................................................................................................................................
เลขที่ผู้ป่วย (H.N)............................................................. วัน เดือน ปี ที่เข้าตรวจร่างกาย.............................................................
น้าหนัก...................ก.ก. ส่วนสูง....................ซ.ม. ชีพจร....................ครั้ง/นาที ความดันโลหิต............................mm.Hg
2. เอกซเรย์ร่างกาย
ผลของ Chest X-ray………………......................................……..........................................................................................………
3. ผลการตรวจร่างกาย
ข้าพเจ้า.....................................................................................ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตเลขที่......................
ได้ทาการตรวจร่างกาย (นาย/นางสาว)…...........................................................................................................................................
เมื่อวันที่............เดือน...........................พ.ศ. .................แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่
สมประกอบจนไม่สามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคดังต่อไปนี้
 โรคเรื้อน
 วัณโรคในระยะอันตราย
 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 โรคพิษสุราเรื้อรัง
 โรคจิตต่างๆ
 โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ
 กามโรคในระยะที่มผี ื่นหรือแผลตามผิวหนัง (ระยะที่ 2)
 ตาบอดสี
 หูหนวก
4. สรุปความเห็นและข้อแนะนาของแพทย์
 เหมาะสมที่จะศึกษาในมหาวิทยาลัย
 ไม่เหมาะสมที่จะศึกษาในมหาวิทยาลัย
เนื่องจาก …………………………………………….…………………..........................................................................................

ลงนาม........................................................................
(.......................................................................)
แพทย์ผู้ตรวจ
(โปรดประทับตราโรงพยาบาล)
หมายเหตุ ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพฯ ที่สมบูรณ์ ต้องมีตราประทับของโรงพยาบาล และต้องมีลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจกากับผู้
ได้รับคัดเลือกฯ ต้องไปรับการตรวจร่างกาย จากโรงพยาบาลประจาจังหวัด /ประจาอาเภอ หรือโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาล
เอกชน หรือโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบสัมภาษณ์ตามวันที่ กาหนดไว้ในแนบท้าย
ประกาศผลการสอบฯ เท่านั้น และนาใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ที่ประทับตราโรงพยาบาลแล้ว) ไปยื่นต่อกรรมการฯ ในวัน
สอบสัมภาษณ์
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-141รายละเอียดแนบท้าย
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ และจะสาเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิ การศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
1.3 ไม่มีปญ
ั หาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการศึกษาภาคสนาม ทั้งในและต่างประเทศ
1.4 มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า ดังนี้
GAT

ภาษาอังกฤษ

ค่าน้าหนัก (%)

เกณฑ์ขั้นต่า (%)

ค่าน้าหนัก (%)

เกณฑ์ขั้นต่า (%)

40

-

60

50

2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
2.2 ผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่าที่
สาขาวิชากาหนด
2.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
3. เอกสารประกอบการสมัคร
3.1 เรียงความในหัวข้อดังนี้
1) เฉพาะสาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) เรียงความในหัวข้อ “Why do
you apply for Bachelor of Arts Program in Sustainable Hospitality and Tourism Management at
Srinakharinwirot University? And why should you be accepted into the program?” พิ ม พ์ เ ป็ น ภาษา
อังกฤษ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 หรือ 500-600 คา โดยใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12
2) เฉพาะสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) เรียงความในหัวข้อ “Why do
you apply for Bachelor of Arts Program 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 คา โดยใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12
3.2 ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน (ถ้ามี) เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, SWU-SET, GSAT
เป็นต้น ให้ผู้สมัครยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวัน
สอบสัมภาษณ์
3.3 จัดส่งเอกสาร ข้อ 3.1-3.2 ในรูปแบบ PDF ไฟล์ ไปที่อีเมลล์
สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ส่งมาที่ อีเมลล์: htmtcas.swuic@gmail.com
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ส่งมาที่ อีเมลล์: lictcas64@gmail.com
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4. เอกสารที่ต้องนํามาในวันสัมภาษณ์
4.1 บัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ บัตรประจําตัวนักเรียน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ทาง
ราชการออกให้พร้อมสําเนา และลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
4.2 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.1 สําหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ รบ.1 สําหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า พร้อมทั้ง มีข้อความหรือเอกสารที่ระบุคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา (ถ้าสําเร็จ
การศึกษาแล้วต้องระบุคะแนนเฉลี่ย สะสมทั้งหมด)
สําหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งให้ คํานวณเฉพาะภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาใน
ประเทศไทย ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษา ต่างประเทศพร้อมหนังสือรับรองจากโรงเรียนในวันสอบฯ(กรณีกําลัง
ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ผู้สมัครจะต้องเตรียม ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ.1 ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ให้พร้อม และจะต้องนําเอกสารดังกล่าวมาแสดงในวันสอบ สัมภาษณ์)
4.3 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
4.4 ใบรายงานผลการสอบ GAT ประจําปีการศึกษา 2565 (หรือปีที่ใช้ยื่น) และ/หรือใบรับรองผลการสอบ วิชาสามัญ
ภาษาอังกฤษ ประจําปีการศึกษา 2565 (หรือปีที่ใช้ยื่น)
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ/นามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
5. กําหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี

รายการ

14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
23 - 24 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565
30 เมษายน 2565

รับสมัคร

4 พฤษภาคม 2565
4 – 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

หมายเหตุ

ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์
08.00 – 08.30 น.
รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
09.00 เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

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

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

หมายเหตุ
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษานอกสถานที่
- สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ ภาคเรียนละ 60,000 บาท
- สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปกติ ภาคเรียนละ 50,000 บาท
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องเรียน Pre college ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565
โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000 บาท
3 หากข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกาศฯ ติดต่อสอบถามเพิม่ เติมได้ที่ Open chat

Open chat
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
(หลักสูตรนานาชาติ)

Open chat
สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
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คณะกายภาพบาบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด / สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ / สาขาวิชากิจกรรมบาบัด

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ และจะสาเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
1.3 มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
1.3.1 สาขาวิชากายภาพบาบัด
GAT
ค่าน้าหนัก
(%)
40

ภาษาไทย

40

-

10

40

-

25

ภาษาไทย

-

25

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
-

25

1.3.3 สาขาวิชากิจกรรมบาบัด
GAT
ค่าน้าหนัก
(%)

ชีววิทยา

เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

1.3.2 สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ
GAT
ค่าน้าหนัก
(%)

ฟิสิกส์

ภาษาไทย

10

-

25

คณิตศาสตร์ 1

ชีววิทยา

เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
-

20

-

20

-

20

-

สาขาวิชากายภาพบาบัด เป็นสาขาวิชาที่ผู้เข้ารับการศึกษาจะต้องทาการศึกษาอย่างหนัก แม้เมื่อเป็นนักกายภาพบาบัด
แล้วก็ต้องรับภาระในการปฏิบัติหน้าที่หนักต่อไป ด้วยเหตุนี้สุขภาพของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาจึงเป็นเรือ่ งสาคัญอย่างยิ่ง ฉะนั้นเพื่อ
จะให้ ได้ นั ก กายภาพบ าบั ด ในอนาคตที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ ทั้ งร่ า งกายและจิ ต ใจ ส าหรับ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส นองความต้ อ งการของ
ประเทศชาติ ต ามสภาพของสังคมและชุม ชนอย่ างมี ป ระสิท ธิภ าพ คณะกายภาพบ าบั ด มหาวิ ท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิ โรฒ จึ ง
จาเป็นต้องสอบสัมภาษณ์ และมีใบรับรองแพทย์ว่าผ่านตามเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครตามประกาศฯ และ
เกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะสาขา พร้อมผลการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอก (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสัมภาษณ์) ที่ลงนาม
รับรองโดยแพทย์ เพื่อดาเนินการตรวจคัดเลือกผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
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สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ เป็นสาขาวิชาที่ผู้เข้ารับการศึกษาจะต้องทาการศึกษาภาคทฤษฎีในห้องเรียน การฝึก
ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และในสถานการณ์จริงโดยเน้นชุมชน ซึ่งผู้เรียนต้องทาการศึกษาอย่างหนัก แม้เมื่อเป็นนักส่งเสริมสุขภาพ
แล้วก็ต้องรับภาระหนักในการดาเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ผู้ ศึกษาวิชาการส่งเสริมสุขภาพจึงต้องเป็นผู้ที่ มี
สติปัญญา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ และมีความ
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้เป็นนักส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคม และประเทศชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกายภาพบาบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงจาเป็นต้องสอบสัมภาษณ์ และมีใบรับรองแพทย์ว่า
ผ่านตามเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร ตามประกาศฯ และเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะสาขา พร้อมผลการอ่านฟิล์ม
เอ็กซเรย์ทรวงอก (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสอบสัมภาษณ์) ที่ลงนามรับรองโดยแพทย์ เพื่อดาเนินการตรวจคัดเลือกผู้
ประสงค์จะเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่า
ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
2.3 ผลการตรวจร่างกายต้องปกติหรือผ่าน
2.4 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
3. เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
3.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3
3.2 ผู้เข้าสอบต้องตรวจร่างกายมาล่วงหน้า ให้นาผลการตรวจร่างกายดังต่อไปนี้มาด้วย
1) ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน ใช้แบบฟอร์มการ
ตรวจร่างกายตามรูปแบบของโรงพยาบาล
2) ผลการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอก (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสัมภาษณ์) ที่ลงนามรับรองโดยแพทย์จาก
โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน
4. เอกสารการรายงานตัว
เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องยื่นหนังสือหรือเอกสารรับรอง
การได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี กับฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบาบัด ในวันเปิดภาคการศึกษา
5. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
23 - 24 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565
30 เมษายน 2565

กิจกรรม
รับสมัคร
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์
08.00 – 08.30 น.
09.00 – เป็นต้นไป.

4 พฤษภาคม 2565
4 - 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

รายงานตัวเข้าสอบฯ
สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่

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

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

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ให้ติดต่อที่
ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบาบัด โทร. 0-2649-5447-9 ต่อ 162 , 163, 154 โทรสาร. 0-2649-5450
นายอนุศักดิ์ สวัสดี โทร. 083-237-8627 หรือ http://healthsci.swu.ac.th
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รายละเอียดแนบท้าย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1.1 กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ และจะสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติช ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิ การศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
1.2 มีจานวนหน่วยกิต (นับถึงวันที่สาเร็จการศึกษา) ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
1.3 มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- ผ่ านการเข้ าร่ วมกิ จ กรรม และได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รจากโครงการค่ า ยส่ ง เสริ ม ทั ก ษะวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ หรือ
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00 และจะต้อง
รักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
1.4 เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จะต้องมีผลการเรียนวิชาชีววิทยา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วย
1.5 เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซ
ธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิ สูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) จะต้องมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ: IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุ
ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์
1.6 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจาตัว หรือความพิการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน
และการประกอบอาชีพ
1.7 มีผลการสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
GAT
PAT 1
PAT 2
PAT 3
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

30
25
25
20
โดยผลรวมของคะแนนรวมทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 10,000 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 30,000)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

-

2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด
2.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
3. เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์ เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3
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4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
สถานที่
14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
รับสมัคร
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ
23 - 24 เมษายน 2565
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
ทางอินเทอร์เน็ตที่
27 เมษายน 2565
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
http://admission.swu.ac.th
30 เมษายน 2565
การสอบสัมภาษณ์
08.00 – 08.30 น.
รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
4 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ทางเว็บไซต์ ทปอ.
4 – 5 พฤษภาคม 2565
ยืนยันสิทธิ์
http://istart.swu.ac.th
แจ้งให้ทราบภายหลัง
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
หมายเหตุ : สถานที่เรียนเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ
ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2
รายวิชาทฤษฎี เรียนทีม่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
รายวิชาปฏิบัติ เรียนทีม่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก
ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย เรียนที่ มหาวิทยาลัยเดอ มอนต์ฟอร์ต ประเทศอังกฤษ
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เรียนที่ มหาวิทยาลัยเดอ มอนต์
ฟอร์ต ประเทศอังกฤษ
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ เรียนที่ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
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-147รายละเอียดแนบท้าย
คณะพลศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม / วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน / วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาผู้นานันทนาการ
สาขาวิชาสุขศึกษา/สาขาวิชาพลศึกษา

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ และจะสาเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ผู้ส มั ค รที่ สาเร็จ การศึ กษาจากหลัก สู ตรนานาชาติ ต้ องมี คุ ณ สมบั ติต ามประกาศสมาคมที่ ป ระชุ ม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือก
กลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.25 และจะต้องรักษาระดับ
ผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
3) ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 2.25 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.25
4) มีความประพฤติดี อยู่ในศีลธรรม มีระเบียบวินัย
5) ต้องเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีโรคประจาตัว หรือไม่มีความพิการทางร่างกาย ความพิการ
ทางสายตา (ตาบอด) หรือความพิการทางการได้ยิน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
6) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
GAT
PAT 2
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขั้นต่า
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

30

-

20

-

15

-

15

-

20

-

1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม / วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน / วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ และจะสาเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ผู้ ส มั ค รที่ ส าเร็ จการศึ ก ษาจากหลัก สู ต รนานาชาติ ต้ องมี คุ ณ สมบั ติ ต ามประกาศสมาคมที่ ป ระชุ ม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือก
กลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 และ
จะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
3) ผู้สมัครต้องมีจานวนหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต (จานวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สาเร็จการศึกษา)
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4) มีความประพฤติดี อยู่ในศีลธรรม มีระเบียบวินัย
5) ต้องเป็นผู้มรี ่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีโรคประจาตัว หรือไม่มีความพิการทางร่างกาย ความพิการ
ทางสายตา (ตาบอด) หรือความพิการทางการได้ยิน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และการประกอบอาชีพ
6) มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
GAT
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
ค่า
น้าหนัก
(%)

เกณฑ์
ขั้นต่า
(%)

ค่า
น้าหนัก
(%)

เกณฑ์
ขั้นต่า
(%)

ค่า
น้าหนัก
(%)

เกณฑ์
ขั้นต่า
(%)

ค่า
น้าหนัก
(%)

เกณฑ์
ขั้นต่า
(%)

ค่า
น้าหนัก
(%)

เกณฑ์
ขั้นต่า
(%)

ค่า
น้าหนัก
(%)

เกณฑ์
ขั้นต่า
(%)

20

-

15

-

15

-

15

-

15

-

20

-

1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นานันทนาการ
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน (ม.6) หรือโรงเรียนหลั กสูตรนานาชาติ หรือโรงเรียน
หลักสูตรอาชีวศึกษา และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ผู้สมัค รที่ สาเร็จการศึก ษาจากหลักสู ตรนานาชาติช ต้อ งมีคุณ สมบั ติตามประกาศสมาคมที่ป ระชุ ม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือก
กลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
2) มีความประพฤติดี อยู่ในศีลธรรม มีระเบียบวินัย
3) ต้องเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีโรคประจาตัว หรือไม่มีความพิการทางร่างกาย ความพิการ
ทางสายตา (ตาบอด) หรือความพิการทางการได้ยิน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
4) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00 และ
จะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
5) มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
GAT
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

30

-

25

-

25

-

20

-

1.4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
1) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
2) มีความประพฤติดี อยู่ในศีลธรรม มีระเบียบวินัย
3) ต้องเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีโรคประจาตัว หรือไม่มีความพิการทางร่างกาย ความพิการ
ทางสายตา (ตาบอด) หรือความพิการทางการได้ยิน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
4) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์
ขั้นต่า ดังนี้
ชีววิทยา หรือ
GAT
PAT 5
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค่า
น้าหนัก
(%)

เกณฑ์
ขั้นต่า
(%)

ค่า
น้าหนัก
(%)

40

-

30

เกณฑ์
ค่า
ขั้นต่า น้าหนัก
(%)
(%)

30

10

เกณฑ์
ขั้นต่า
(%)

ค่า
น้าหนัก
(%)

เกณฑ์
ขั้นต่า
(%)

ค่าน้าหนัก
(%)

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)

-

10

20

10

-
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1.5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
5) กาลังศึกษาในโรงเรียนหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน (ม.6) หรือโรงเรียนหลั กสูตรนานาชาติ หรือโรงเรียน
หลักสูตรอาชีวศึกษา และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติช ต้องมีคุณ สมบัติตามประกาศสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์ การเทียบวุฒิ การศึกษาเท่ากับชั้นมั ธยมศึกษาตอนปลายในระบบการ
คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
6) มีความประพฤติดี อยู่ในศีลธรรม มีระเบียบวินัย
7) ต้องเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีโรคประจาตัว หรือไม่มีความพิการทางร่างกาย ความพิการ
ทางสายตา (ตาบอด) หรือความพิการทางการได้ยิน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
8) มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ และเกณฑ์
ขั้นต่า ดังนี้
GAT
PAT 5
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ค่า
น้าหนัก
(%)

เกณฑ์
ขั้นต่า
(%)

ค่า
น้าหนัก
(%)

เกณฑ์
ขั้นต่า
(%)

ค่า
น้าหนัก
(%)

เกณฑ์
ขั้นต่า
(%)

ค่า
น้าหนัก
(%)

เกณฑ์
ขั้นต่า
(%)

ค่า
น้าหนัก
(%)

เกณฑ์
ขั้นต่า
(%)

30

-

30

30

15

-

15

-

10

-

2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 และวิชาสามัญ ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่า
น้าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่าทีห่ ลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
2.3 การตรวจร่างกายต้องปกติหรือผ่าน
2.4 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
2.5 การสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบสมรรถภาพทางกาย) เฉพาะสาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกกาลังกาย
2.6 การสอบภาคปฏิบัติ ทดสอบความสามารถทางผู้นานันทนาการ ทักษะการสื่อสาร และความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องทาง
นันทนาการ เฉพาะสาขาวิชาผู้นานันทนาการ
3. เอกสารที่ต้องนามาในวันสัมภาษณ์
3.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3
3.2 ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน ว่าผ่านตามเกณฑ์คุณสมบัติ
เฉพาะสาขาวิชา และเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร ตามประกาศฯ (ยกเว้นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ไม่ใช้
ใบรับรองแพทย์)
3.3 หลักฐานแสดงความสามารถหรือผลงานด้านต่างๆ (ถ้ามี)
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4. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
รายการ
14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
รับสมัคร
23 - 24 เมษายน 2565
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
27 เมษายน 2565
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
30 เมษายน 2565
การสอบสัมภาษณ์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
– อนามัยสิ่งแวดล้อม
– สาธารณสุขชุมชน
– อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
08.00 – 08.30 น
รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
08.30 น เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
สาขาวิชาพลศึกษา
08.00 – 08.30 น
รายงานตัวเข้าสอบฯ
08.30 – 12.00 น
สอบสัมภาษณ์
13.00 น. เป็นต้นไป สอบภาคปฏิบัติ
(ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ให้ผู้สมัครนาชุดกีฬามาด้วย)
สาขาวิชาผู้นานันทนาการ
08.00 – 08.30 น
รายงานตัวเข้าสอบฯ
08.30 – 12.00 น
สอบสัมภาษณ์
13.00 น. เป็นต้นไป สอบภาคปฏิบัติ
(ทดสอบความสามารถทางผู้นานันทนาการ ใช้ชุด
แต่งกายตามความเหมาะสม)
4 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
4 - 5 พฤษภาคม 2565
ยืนยันสิทธิ์
แจ้งให้ทราบภายหลัง
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

หมายเหตุ

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

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

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก
ให้ติดต่อที่ งานบริการการศึกษา คณะพลศึกษา โทร. 037 395-162 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 22509 และ 22516
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-151รายละเอียดแนบท้าย
คณะเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

1 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1.1 กําลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือโรงเรียน
หลักสูตรอาชีวศึกษา และจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565
1.2 มีบุคลิกภาพ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
1.3 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ ก่อนเปิดภาคการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียนปรับพื้นฐาน 8,000 บาท
1.4 มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจําปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ําหนักร้อยละ ดังนี้
GAT

PAT 1

ค่าน้ําหนัก (%)

เกณฑ์ขั้นตํา (%)

ค่าน้ําหนัก (%)

เกณฑ์ขั้นตํา (%)

60

-

40

-

2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากําหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจําปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ําหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ํา
ที่หลักสูตร/สาขาวิชากําหนด
2.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากําหนด
3. เอกสารที่ต้องนํามาในวันสัมภาษณ์ เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3
กําหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
23 - 24 เมษายน 2565

กิจกรรม
รับสมัคร
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน

27 เมษายน 2565

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

30 เมษายน 2565

การสอบสัมภาษณ์
รายงานตัวเข้าสอบ
08.00 – 08.30 น.
สัมภาษณ์
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

4 พฤษภาคม 2565
4 - 5 พฤษภาคม 2565
24 - 28 พฤษภาคม 2565

สถานที่

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

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

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
http://istart.swu.ac.th
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565
1.7 โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล

รายละเอียดแนบท้าย
คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง / วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
1) ผู้สมัครจะต้องกาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ
และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.75 และ
จะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษา
3) มีผลการสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2565 ตามองค์ประกอบ ค่าน้าหนักร้อยละ ดังนี้
GAT
PAT 1
PAT 2
ค่าน้าหนัก
(%)
40
หมายเหตุ :

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)
-

ค่าน้าหนัก
(%)
25

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)
-

ค่าน้าหนัก
(%)
35

เกณฑ์ขั้นต่า
(%)
-

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกาศฯ ให้ติดต่อที่
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15540 หรือเข้าร่วม open
chat ของภาควิชาภูมิศาสตร์

1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง / วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
1) ผู้สมัครจะต้องกาลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และจะสาเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2564
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 และ
จะต้อง
3) มีความสนใจและมีใจรักในงานอาชีพ
4) มีบุคลิกภาพ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในวิชาชีพ
5) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
6) ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ
2. เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชากาหนด
2.2 คะแนนสอบ GAT/PAT ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2565 ตามองค์ ป ระกอบ ค่ าน้ าหนั ก ร้ อ ยละ และเกณฑ์ ขั้ น ต่ าที่
หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด (เฉพาะสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ)
2.3 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (เฉพาะสาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา)
2.4 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
2.5 ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ มีสายตาปกติ (ตาไม่บอดสี) ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และ
ภูมิสารสนเทศ)
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1.7 โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล

3. เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์
3.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3
3.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
3.3 ผลการทดสอบตาบอดสี ตรวจโดยจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน โดยจักษุแพทย์รับรองว่า
“ไม่มีภาวะตาบอดสี พิการทางสายตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา” โดยผู้ที่ผ่านการ
คั ด เลื อ กต้ อ งนํ า ส่ ง ใบรั บ รองแพทย์ ก่ อ นวั น สั ม ภาษณ์ มายั ง ภาควิ ช าภู มิ ศ าสตร์ โดยใช้ วิ ธี E-Mail มายั ง
Geographyswu@gmail.com โดยบันทึกไฟล์เป็นสกุล PDF หรือ JPEG ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อนักเรียน_รหัสประจําตัว
ผู้สอบ (เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ)
4. กําหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
รับสมัคร
23 - 24 เมษายน 2565
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
27 เมษายน 2565
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์
30 เมษายน 2565
08.00 – 08.30 น.
09.00 – 12.00 น.
13.00 น. เป็นต้นไป

4 พฤษภาคม 2565
4 - 5 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบภายหลัง

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

รายงานตัวเข้าสอบฯ
ทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ
สอบสัมภาษณ์

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

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

