ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562
TCAS รอบที่ 1

------------------------------------มหาวิท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิโรฒ มี ความประสงค์จะรับ สมัครบุค คลเพื่ อ คัดเลื อกเข้าเป็ นนิ สิ ตระดั บ
ปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 1
1. โครงการที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561 ดังนี้
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน (หน้า 6 – 34)
1.2 โครงการผู้พิการ (หน้า 35 – 37)
1.3 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม (หน้า 38 – 41)
1.4 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม (หน้า 42 – 45)
1.5 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (หน้า 46 – 47)
1.6 โครงการนักกีฬา (หน้า 48 – 51)
1.7 โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา (หน้า 52 – 57)
1.8 โครงการหลักสูตรนานาชาติ (หน้า 58 – 66)
2. จานวนที่จะรับ
ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ของแต่ละโครงการ
3. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง คือ
3.1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
3.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
มหาวิทยาลัยจั ดหอพักให้ นิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดูรายละเอียดที่
http://dorm.swu.ac.th/
ผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตมีสถานที่เรียน ดังนี้
1) คณะเทคโนโลยีและนวัต กรรมผลิตภัณ ฑ์ การเกษตร คณะพลศึ กษา คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ และคณะกายภาพบาบัด
ทุกชั้นปี
เรียนทีม่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก
2) คณะมนุษยศาสตร์
ชั้นปีที่ 1
เรียนทีม่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก
ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
เรียนทีม่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
ยกเว้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
และสาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
ทุกชั้นปี
เรียนทีม่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
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3) คณะสังคมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ชั้นปีที่ 1
เรียนทีม่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก
ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
เรียนทีม่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
โครงการพิเศษ ทุกชั้นปี เรียนทีม่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
4) คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คณะวิทยาศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ทุกชั้นปี
เรียนทีม่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
5) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทุกชั้นปี
เรียนทีม่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก
ยกเว้น หลักสูตรนานาชาติ
ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2
รายวิชาทฤษฎี
เรียนทีม่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
รายวิชาปฏิบัติ
เรียนทีม่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก
ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนที่ มหาวิทยาลัยเดอ มอนต์ฟอร์ต ประเทศอังกฤษ
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
เรียนที่ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
6) วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เรียนทีม่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 – ชั้นปีที่ 4
แยกไปเรียนที่โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จังหวัดสระแก้ว (สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม) และ
จังหวัดตาก (สาขาวิชาการการจัดการภูมิวัฒนธรรม)
4. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4.1 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.2 ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทาความผิดต่างๆ
ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
4.3 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทาผิดหรือร่วมกระทาทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัคร
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
4.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ
และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
4.5 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4.6 ในกรณีที่เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดาเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
สาหรับคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศฯ ของแต่ละโครงการ
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5. การสมัครเข้าเป็นนิสิต
5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องเข้าไปศึกษาขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต และสมัครในระบบงานรับนิสิตใหม่
ทาง http://admission.swu.ac.th ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561 โดยกาหนดการรับสมัครของ
แต่ละโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ของแต่ละโครงการ
5.2 ผู้สมัคร 1 คน เลือกสมัครสอบได้เพียง 1 โครงการ 1 สาขาวิชา/วิชาเอก เท่านั้น
5.3 ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและ
คุณสมบัติเฉพาะครบถ้วนทุกประการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศรับสมัครและรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ
ของโครงการ/สาขาวิช า/วิช าเอก ที่ ประสงค์ จ ะสมั ค ร และต้ องกรอกรายละเอี ยดต่ างๆ ให้ ถูก ต้ อ ง
ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
5.4 ผู้สมัครจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการสมัครภายใน 1 วันทาการ หลังจากบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อย
แล้ว (ไม่นับวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุดราชการ เช่น สมัครวันจันทร์ ชาระเงินภายในวันอังคาร สมัคร
วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ชาระเงินภายในวันจันทร์ เป็นต้น) การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระเงินค่าธรรมเนียม
การสมัคร ภายในระยะเวลาที่กาหนด (ค่าธรรมเนียม การสมัคร 600 บาท/ครั้ง)
5.4.1 ให้ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินและนาไปชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทีเ่ คาน์เตอร์
ธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการชาระเงินเท่านั้น
**กรณีผู้สมัครชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ด้วยวิธีการหรือช่องทางอื่นใดที่ไม่เป็นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
5.4.2 หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือกโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก จะต้องทาการสมัครใหม่
และชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครครั้งใหม่ ภายใน 1 วันทาการ หลังจากบันทึกข้อมูลการสมัคร
ผู้ส มัครสามารถเปลี่ย นแปลงการเลื อกโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก ให้ เสร็จสิ้นภายในวัน ปิด
รับสมัคร กรณี สมัครมากกว่า 1 ครั้ง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลครั้งหลังสุดที่มีการชาระเงิน
ค่าสมัครเรียบร้อยแล้วเป็นสาคัญ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชาระไปแล้ว ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.4.3 หากชาระเงินน้อยกว่าที่กาหนด มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และถือเป็นโมฆะ
และต้องชาระเงินใหม่ทั้งหมด กรณีที่ชาระเงินมากกว่าที่กาหนด มหาวิทยาลัยจะไม่คืนส่วนที่เกินให้
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.4.4 ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชาระเงิน และเก็บไว้เป็นหลักฐาน สามารถตรวจสอบสถานะ
การช าระเงินได้ หลั งจากช าระเงินค่ าสมั ครไปแล้ ว 3 วั นท าการ (ไม่ นั บวั นเสาร์ วั นอาทิ ตย์ และ
วันหยุดราชการ เช่น ชาระเงินวันจันทร์ ตรวจสอบสถานะการชาระเงินได้วันพฤหัสบดี ชาระเงิน
วันอังคาร ตรวจสอบสถานะการชาระเงินได้วันศุกร์ ชาระเงินวันพุธ ตรวจสอบสถานะการชาระเงิน
ได้วันจันทร์ ชาระเงินวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ตรวจสอบสถานะการชาระเงินได้วันพุธ เป็นต้น)
5.4.5 การตรวจสอบการช าระเงิน ผู้ สมั ครเข้าไปที่ http://admission.swu.ac.th  Clearing House
รอบที่ 1  เลือกประเภทโครงการที่สมัคร  ตรวจสอบการชาระเงิน  ระบุเงื่อนไขการค้นหาด้วย
เลขที่บัตรประชาชน หรือ ชื่อ หรือ นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จากนั้น กด ค้นหา
5.4.6 หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ แม้จะผ่าน
กระบวนการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงิน
ที่ชาระไว้แล้วคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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อนึ่ง มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562 TCAS
รอบที่ 1 ผู้สมัครสามารถสมัคร เพียง 1 สาขาวิชา/วิชาเอก ใน 1 โครงการ เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ
คุณสมบัตทิ ั่วไป คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา/วิชาเอก และเข้าสอบฯตามทีส่ าขาวิชา/วิชาเอก กาหนด
หากพบว่ามีการสมัครมากกว่าที่ระบุ ไว้ข้างต้น มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลครั้งหลังสุดที่มีการชาระเงิน
ค่าสมัครเรียบร้อยแล้วเป็นสาคัญ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชาระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้
6. เกณฑ์การคัดเลือก
เป็นไปตามทีแ่ ต่ละโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก กาหนด
7. เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
7.1 ข้อมูลผู้เข้าสอบที่พิมพ์มาจากระบบงานรับนิสิตใหม่ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และลงลายมือชื่อ ของ
ผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ
7.2 บัตรประจาตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ บัตรประจาตัวนักเรียน หรือ บัตรที่มี
รูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ พร้อมสาเนา และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
7.3 ใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ใบประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
พร้อมทั้งมีข้อความหรือเอกสารที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้ งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วต้องระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม
ทั้งหมด) สาหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งให้คานวณ
เฉพาะภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ พร้อม
หนังสือรับรองจากโรงเรียนในวันสอบฯ (กรณีกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้สมัครจะต้องเตรียม
ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ. ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ให้พร้อม และจะต้อง
นาเอกสารดังกล่าวมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)
7.4 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
7.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ/นามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน ) พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
7.6 เอกสารหรือวัสดุอื่นๆ ตามที่แต่ละโครงการ/สาขาวิชา ระบุ (ถ้ามี)
กรณี ผู้เข้าสอบไม่นาหลักฐานตามที่ โครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก กาหนด มาแสดงในวันสอบจะถือว่าขาด
คุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
8. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
เป็นไปตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ของแต่ละโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก
9. สถานทีค่ ัดเลือก
9.1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
9.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอินเทอร์เน็ตที่ http://admission.swu.ac.th
10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ขั้นที่ 1)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://admission.swu.ac.th
โดยเป็นไปตามวันที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ของแต่ละโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก
11. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
กาหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง http://admission.swu.ac.th เท่านั้น (โปรดดูผลการสอบด้วยตนเอง)
โดยมีกาหนดการเป็นไปตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ของแต่ละโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก
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TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 1
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

------------------------------------เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับ นักเรียนผู้กระทาความดี มีคุณธรรม จริยธรรม อุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ จนเป็นที่ประจักษ์
รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561 แบ่งการรับเป็น 2 ประเภท รายละเอียดดังนี้
 โครงการเด็กดีมีที่เรียน (รหัสกลุ่มสาขา 181)
 โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) (รหัสกลุ่มสาขา 208)
1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน (รหัสกลุ่มสาขา 181)
ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2 สาขาวิชาเคมี
3 สาขาวิชาชีววิทยา
4 สาขาวิชาฟิสิกส์
5 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
6 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
7 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
8
วิชาเอกภาษาจีน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
9
สาขาวิชาภาษาไทย
คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
10 สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
11
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง
12

วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
13
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
14

วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

15

วิชาเอกการเมืองการปกครอง

ชื่อย่อปริญญาและ
สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (เคมี)
วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.บ. (ฟิสิกส์)
วท.บ.
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)

02001
02002
02003
02004
02010

10
9
5
5
10

02107

7

ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา)

01021

2

ศศ.บ.
(ภาษาตะวันออก)

01115

10

กศ.บ. (ภาษาไทย)

01026

5

กศ.บ. (สังคมศึกษา)

03023

10

ศศ.บ.
(การพัฒนาชุมชนเมือง)
ศศ.บ. (การวิจัยสังคมวิทยา
เพื่อการพัฒนา)

03115

15

03116

15

ร.บ.
(รัฐประศาสนศาสตร์)
ร.บ. (ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ)
ร.บ.
(การเมืองการปกครอง)

03108

10

03109

10

03110

10

-7ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

16

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมสิ ารสนเทศ

17

หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
18 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่)
19 สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม
คณะพลศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
20 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
21 สาขาวิชาผู้นานันทนาการ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
22 สาขาวิชาพลศึกษา
23 สาขาวิชาสุขศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่)*
24
วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต
25
วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
26
27

วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา
วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

ชื่อย่อปริญญาและ
สาขาวิชา

รหัสสาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

วท.บ. (ภูมิศาสตร์และ
ภูมิสารสนเทศ)
น.บ.

03102

10

03117

10

บธ.บ.
(การท่องเทีย่ วและการโรงแรม)
บธ.บ. (ธุรกิจเพื่อสังคม)

68004

35

68006

10

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกาลังกาย)

04121

20

ศศ.บ. (ผู้นานันทนาการ)

04007

15

กศ.บ. (พลศึกษา)
กศ.บ. (สุขศึกษา)

04101
04102

5
5

กศ.บ. (การศึกษาตลอดชีวิต)
กศ.บ.
(จิตวิทยาและการแนะแนว)
กศ.บ. (อุตสาหกรรมศึกษา)
กศ.บ.
(การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน)

05106
05108

10
10

05110
05109

10
10

09001
09002
09013
09014
09004
09005
09011

30
40
30
30
30
30
30

09012

30

11001

2

คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
28 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
29 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
30 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
31 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
32 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
33 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
34 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
วศ.บ.
(วิศวกรรมชีวการแพทย์)
35 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศ.บ.
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
คณะทันตแพทยศาสตร์
36 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ท.บ.

*หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) ให้เลือกจับคู่วิชาเอกในกลุ่มวิชาเอกที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 1 โดยมีเงื่อนไขตามที่
คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรกาหนด

-8ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

คณะกายภาพบาบัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
37 สาขาวิชากายภาพบาบัด
38 สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
39 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
40

สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์

41

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
(หลักสูตร 2 ภาษา)

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
42 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
คณะเศรษฐศาสตร์
43 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

ชื่อย่อปริญญาและ
สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

วท.บ. (กายภาพบาบัด)
วท.บ.
(การส่งเสริมสุขภาพ)

67001
67002

2
5

วท.บ.
(วิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนาการ)
วท.บ.
(เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์)
วท.บ.
(สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
และผลิตภัณฑ์การเกษตร)

71001

40

71002

42

71003

18

ศศ.บ. (การจัดการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ)

66004

10

ศ.บ.

49001

14

30001
30002
30003

3
2
3

30006
30008
30013

3
3
3

30009
30010
30011

3
3
2

47001
47002

10
5

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)
44
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมเี ดีย
ศศ.บ.
45
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
(นวัตกรรมสื่อสารสังคม)
46
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา)
47
วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศศ.บ
48
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั )
49
วิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)
50
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเทีย่ ว
ศศ.บ.
51
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
(นวัตกรรมการสื่อสาร)
52
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ. (การจัดการภูมิสังคม)
53 สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม
ศศ.บ.
54 สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม
(การจัดการภูมิวัฒนธรรม)

-9ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
55 สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
(หลักสูตรนานาชาติ)
56

สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
57 สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา)

TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

ชื่อย่อปริญญาและ
สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

ศศ.บ.
(ภาษาและการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม )
ศศ.บ.
(การจัดการภาคบริการและ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน)

70007

10

70008

60

วท.บ.
(อัญมณีและเครื่องประดับ)

69001

7

รวม

783

2. โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) (รหัสกลุ่มสาขา 208)
* อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา อยู่ระหว่างดาเนินการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

ที่
คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
1
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง (โครงการพิเศษ)
2
3
4
5

ชื่อย่อปริญญาและ
สาขาวิชา

ศศ.บ.
(การพัฒนาชุมชนเมือง)
วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (โครงการพิเศษ) ศศ.บ. (การวิจัยสังคมวิทยา
เพื่อการพัฒนา)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
ร.บ. (ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมศิ าสตร์และภูมสิ ารสนเทศ (โครงการพิเศษ) วท.บ. (ภูมิศาสตร์และ
ภูมิสารสนเทศ)
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
น.บ.
รวม

3. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

รหัสสาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

03115

10

03116

10

03109

10

03102

20

03117

10
60

3.1 หนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียนผู้กระทาความดี มีคุณธรรม จริยธรรมและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ที่มชี ื่อ-นามสุกล และ
ตาแหน่งของผู้รับรอง จานวน 3 ฉบับ จากบุคคลต่อไปนี้
1) ผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษาทีผ่ สู้ มัครศึกษาอยู่ จานวน 1 ฉบับ
2) อาจารย์ประจาชั้น/อาจารย์ผู้สอน จานวนรวม 2 ฉบับ
(หนังสือรับรองต้องบรรจุซองปิดผนึกพร้อมลงนามสลักหลัง โดยผู้รับรอง : หนังสือรับรอง 1 ฉบับ ต่อ 1 ซองเอกสาร)
ซองเอกสารสามารถใช้เป็นซองเอกสารสีน้าตาล หรือ สีขาว หรือ สีสุภาพ
3.2 ใบสมัครภาษาอังกฤษ ตามแบบของมหาวิทยาลัย แบบตรี 6.1 (B 6.1) เฉพาะสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

- 10 -

TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

3.3 ประวัติและผลงาน (Portfolio)
ให้ผู้สมัครทุกคณะ วิทยาลัย/หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก จัดทาและส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) จานวน
เอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและ
ผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่
ว่ากรณีใดๆ ผลงานที่นาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีทสี่ มัคร
เอกสารที่แสดงภายใน Portfolio ควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม
การกระทาความดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมทีเ่ ป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความ
สอดคล้องกับ คณะ วิทยาลัย/หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร
หมายเหตุ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องนาเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อ
คณะกรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์
การจัดส่งเอกสาร และแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ให้ผู้สมัคร ระบุชื่อโครงการ/คณะ วิทยาลัย/สาขาวิชา/
วิชาเอก ที่สมัคร ไว้ที่หน้าซองจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ “แบบ EMS หรือ แบบลงทะเบียน” (เก็บหลักฐานการส่งไว้ใช้
ในการสืบค้นข้อมูล) ไปที่ “งานรับนิสิตใหม่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23
(ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110” ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 (ดูวันที่ทปี่ ระทับตรา
ณ ไปรษณียต์ ้นทางเป็นสาคัญ) หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กาหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
(เฉพาะสาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา)
และสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา) ดูวิธีการจัดส่งเอกสาร และแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
ทีค่ ุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา)

4. เกณฑ์การคัดเลือก

4.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) *(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
4.2 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด

5. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
1 – 15 ธันวาคม 2561
11 มกราคม 2562
19 มกราคม 2562

รายการ

หมายเหตุ

รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ
มีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ (ขั้นที่ 1)
การสอบคัดเลือก (ขัน้ ที่ 2)

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

08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป

28 มกราคม 2562
30 - 31 มกราคม 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562
7 - 10 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing house
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

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

6. สถานทีส่ อบ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอินเทอร์เน็ตที่ http://admission.swu.ac.th
7. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

ผู้สมัครต้องเป็นผู้กระทาความดี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อ ส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน
ชุมชน ประเทศชาติ โดยมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ดังนี้
- มีความเป็นผู้นาในการช่วยเหลือหรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม
- เป็นผู้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
- เป็นผู้มสี ่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
- เป็นผู้มสี ่วนร่วมในการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด
- เป็นผู้ได้รับรางวัลระดับชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและบริการสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สาหรับคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย
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TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

รายละเอียดแนบท้าย
คณะวิทยาศาสตร์
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2) มีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ **ให้ผู้สมัครแสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
2.1 เข้าร่วมค่าย สอวน. ค่ายใดค่ายหนึ่ง
2.2 เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
2.3 เป็นผู้นาหรือคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
2.4 เป็นนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์
2.5 เป็นนักเรียนในห้องเรียนผูม้ ีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
2.6 เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.50 มี
คะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.75 และจะต้องรักษาระดับ
ผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2) มีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ **ให้ผู้สมัครแสดงมาใน แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
2.1 เข้าร่วมค่าย สอวน. ค่ายใดค่ายหนึ่ง
2.2 เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
2.3 เป็นนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์
2.4 เป็นนักเรียนในห้องเรียนผูม้ ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
2.5 เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จ
การศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3) เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 แสดงความตั้งใจที่มาเรียน
1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 3.0 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2) มีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ **ให้ผู้สมัครแสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
2.1 เข้าร่วมค่าย สอวน. ค่ายใดค่ายหนึ่ง
2.2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
2.3 เป็นผู้นาหรือคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
2.4 เป็นนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์
2.5 เป็นนักเรียนในห้องเรียนผูม้ ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
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TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

2.6 เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.50
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาฟิสกิ ส์ ทั้งวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ไม่ต่ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับผลการ
เรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจาตัว หรือความพิการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน
และการประกอบอาชีพ
1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และศิลป์คานวณ
2) เป็นนักเรียนทีส่ อบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการหรือได้รับรางวัลในการแข่งขันการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชาติขนึ้ ไป
1.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3) เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 แสดงความตั้งใจที่มาเรียน ให้แสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)

2. เอกสารที่ต้องนามาในวันสัมภาษณ์
เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4
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TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

รายละเอียดแนบท้าย
คณะมนุษยศาสตร์
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2561
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้
คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2561
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
ให้แสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ใน แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
3) ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 คะแนน 220 ขึ้นไป หรือระดับ 5 คะแนน 180 ขึ้นไป
4) หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านภาษาจีน หลักฐานการสมัครทุนการศึกษาในประเทศจีน (ถ้ามี) หลักฐานการ
แลกเปลีย่ นระยะยาวหรือระยะสั้นที่ประเทศจีน (ถ้ามี)
1.3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี)
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2561
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 3.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3) มีผลงานหรือรางวัลทีไ่ ด้รับด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย ระดับภูมิภาค ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับประเทศ
หรือระดับนานาชาติ ให้แสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
2. เอกสารที่ต้องนามาในวันสัมภาษณ์
เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4
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TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

รายละเอียดแนบท้าย
คณะสังคมศาสตร์
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ.)
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2561
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 3.00 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาในกลุม่ สาระสังคมศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับ
ผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3) เขียนเรียงความ หัวข้อ “แรงบันดาลใจที่ฉนั อยากเป็นครู” ด้วยลายมือตัวบรรจงความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
4) เขียนเรียงความ หัวข้อ “ความดีของฉัน” ที่สะท้อนการกระทาความดี มีคุณธรรม จริยธรรม การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม
ด้วยลายมือตัวบรรจงความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง/วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง(โครงการพิเศษ)
วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา/วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา(โครงการพิเศษ)
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2561
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
1.3 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(โครงการพิเศษ)
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
 รูปแบบการจัดทาแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
จานวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
หน้าที่ 1
หน้าปก (ชื่อ – สกุล รูปถ่าย ระบุสาขาที่ต้องการสมัคร)
หน้าที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน (ประวัตโิ ดยย่อ ทั้งข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลด้านการศึกษา รวมทั้งรายชื่อ รางวัลที่
ได้รับ (ถ้ามี) ในด้านใดด้านหนึ่งระหว่างการศึกษาในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย)
หน้าที่ 3
รายชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การเมือง สาธารณประโยชน์
โดยต้องเป็นแกนนา หรือหัวหน้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือมีการแสดงภาวะผู้นา ลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งในโครงการกิจกรรมดังกล่าว เช่น กิจกรรมภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน กิจกรรมระดับ
จังหวัด ระดับภูมภิ าค ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
หน้าที่ 4
ความสนใจและเหตุผลที่เลือกเรียน “รัฐศาสตร์ มศว” (เขียนความเรียง บทนา – เนื้อเรื่อง และบทสรุป)
หน้าที่ 5
ความสนใจและเหตุผลที่เลือกเรียน “สาขาวิชา.....” (เขียนความเรียง บทนา – เนื้อเรื่อง และบทสรุป)
หน้าที่ 6-7
ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
หน้าที่ 8-9
โครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ
หน้าที่ 10
หนังสือรับรองกิจกรรมพร้อมประทับตราของหน่วยงาน
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TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมสิ ารสนเทศ / สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
(โครงการพิเศษ)
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือศิลป์คานวณ
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
1.5 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต / หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
 รูปแบบการจัดทาแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
จานวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
หน้าที่ 1
หน้าปก (ชื่อ – สกุล รูปถ่าย)
หน้าที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน (ประวัตโิ ดยย่อ ทั้งข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลด้านการศึกษา รวมทั้งรายชื่อ รางวัลที่
ได้รับ (ถ้ามี) ในด้านใดด้านหนึ่งระหว่างการศึกษาในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย)
หน้าที่ 3
รายชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การเมือง สาธารณประโยชน์
โดยต้องเป็นแกนนา หรือหัวหน้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือมีการแสดงภาวะผู้นา ลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งในโครงการกิจกรรมดังกล่าว เช่น กิจกรรมภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน กิจกรรมระดับ
จังหวัด ระดับภูมภิ าค ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
หน้าที่ 4-5
ความสนใจและเหตุผลทีเ่ ลือกเรียน “นิตศิ าสตร์ มศว” (เขียนความเรียง บทนา – เนื้อเรื่อง และบทสรุป)
หน้าที่ 6-7
ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
หน้าที่ 8-9
โครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ
หน้าที่ 10
หนังสือรับรองกิจกรรมพร้อมประทับตราของหน่วยงาน

2. เอกสารที่ต้องนามาในวันสัมภาษณ์
เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4

- 16 -

TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

รายละเอียดแนบท้าย
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่)
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 3.30 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียน
จนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3) เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อวิชาชีพและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
ให้แสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ใน แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
4) มีหนังสือรับรองการมีส่วนร่วมในการดาเนิ น งานหรือเข้าร่วมโครงการจิตอาสา/จิตสาธารณะ/บาเพ็ ญ ประโยชน์ /
กิจกรรมที่ทานอกห้องเรียน/อุทิศตนช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนและสังคม
5) เรียงความในหัวข้อ “แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

2. เอกสารที่ต้องนามาในวันสัมภาษณ์

2.1 เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4
2.2 ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน ใช้แบบฟอร์มการตรวจ
ร่างกาย ตามรูปแบบที่คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด
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TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

รายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย (โรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน)
ในการดาเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีการศึกษา 2562
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. ...............

- 18 ข้อมูลส่วนที่ 2

TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

(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 ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือ
ไม่สมประกอบจนไม่สามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ 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 และต้องมีลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจกากับ ผู้
ได้รับคัดเลือกฯ ต้องไปรับการตรวจร่างกาย จากโรงพยาบาลประจาจังหวัด /ประจาอาเภอ หรือโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาล
ที่อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบสัมภาษณ์ ตามวันที่กาหนดไว้ในแนบท้ายประกาศผลการสอบฯ
เท่านั้นนาใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ที่ประทับตราโรงพยาบาลแล้ว) ไปยื่นต่อกรรมการฯ ในวันสอบสัมภาษณ์
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TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

รายละเอียดแนบท้าย
คณะพลศึกษา
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2561 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นานันทนาการ
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2561
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
1.3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (กศ.บ.)
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2561
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3) เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นครู มีใจรักในวิชาชีพครู การสอน หรือการถ่ายทอดความรู้
1.4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (กศ.บ.)
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2561
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรี ยนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3) เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นครู มีใจรักในวิชาชีพครู การสอน หรือการถ่ายทอดความรู้ ให้แสดงมาใน
แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
4) มีเอกสาร/เกียรติบัตร ที่แสดงให้เห็นว่ามีส่วนในการดาเนินงานหรือเข้าร่วมโครงการจิตอาสา/จิตสาธารณะ/บาเพ็ญ
ประโยชน์ (ถ้ามี ให้แสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

2. เอกสารที่ต้องนามาในวันสัมภาษณ์
เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4
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1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

รายละเอียดแนบท้าย
คณะศึกษาศาสตร์

1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต (กศ.บ.)
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2561
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3) เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นครู มีใจรักในวิชาชีพครู การสอน หรือการถ่ายทอดความรู้
4) เป็นผู้ที่มีความสามารถในทักษะด้านต่างๆ มีความเป็นผู้นา ผู้อุทิศตนในการทางานกับชุมชน สังคม ในด้านกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ โดยมีเอกสาร/หนังสือรับรอง/เกียรติบัตร ขององค์กร (ถ้ามี ให้แสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน
(Portfolio) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
1.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว (กศ.บ.)
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3) เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นครู มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การสอน การถ่ายทอดความรู้ การจัดกิจกรรม
ต่างๆ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีมุมมองเชิงบวกต่อการดาเนินชีวิตและสังคมปัจจุบัน
4) มีความเป็นผู้นา และอุทิศตนในการทางานกับโรงเรียน ชุมชน และสังคม
5) มีความสามารถในการให้คาปรึกษาเพื่อน โดยมีเอกสาร/บันทึกการให้คาปรึกษา/เกียรติบัตร ที่แสดงให้เห็นว่ามีส่วนใน
การเข้าร่วมหรือดาเนินงานโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) และเอกสารต่างๆ ต้องได้รับการ
รับรองจากครูผู้รับผิดชอบโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ของโรงเรียน
1.3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา (กศ.บ.)
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 หรือ
2) สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ชั้นปี
ที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 3 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ย
สะสมทั้งหมด)
4) เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นครู มีใจรักในวิชาชีพครู การสอน หรือการถ่ายทอดความรู้
5) มีเอกสาร/เกียรติบัตร ที่แสดงให้เห็นว่ามีส่วนในการร่วมดาเนินการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับโครงงาน/การพัฒนาชิ้นงาน/การ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน
1.4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน (กศ.บ.)
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.75 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3) เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นครู มีใจรักในวิชาชีพครู การสอน หรือการถ่ายทอดความรู้
4) มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่น ชาติพันธุ์
5) มีความเป็นผู้นา หรือ เป็นผู้อุทิศตนช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชน และสังคม
6) เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 แสดงความตั้งใจที่มาเรียน ให้แสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)

2. เอกสารที่ต้องนามาในวันสัมภาษณ์
เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4
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TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

รายละเอียดแนบท้าย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง -วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ดังนี้
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.50
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ทุกวิชาเอก ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.25
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ต้องมีคะแนนเฉลีย่ สะสม ไม่ต่ากว่า 2.75
และจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ไม่ต่ากว่า 3.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียน
จนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3) ผู้สมัครต้องเคยเป็นตัวแทนแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับโครงงานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม ทักษะทางด้านวิชาการ เน้นด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับภูมิภาคขึ้นไป

2. เอกสารที่ต้องนามาในวันสัมภาษณ์
เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4
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รายละเอียดแนบท้าย
คณะทันตแพทยศาสตร์
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
1.1 ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1.2 กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
1.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า
3.75 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาชีววิทยาและวิชาเคมี ทั้งวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม แต่ละกลุ่มวิชา ไม่ต่ากว่า 3.50 และ
จะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
1.4 เป็นผู้ที่มีความโดดเด่นทางภาษาอังกฤษ โดยแสดงหลักฐานผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสุดท้ายทีม่ หาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร ดังนี้
1) ได้คะแนนสอบ TOEFL iBT มากกว่าหรือเท่ากับ 79 หรือ
2) ได้คะแนนสอบ TOEFL CBT มากกว่าหรือเท่ากับ 183 หรือ
3) ได้คะแนนสอบ IELTS (Overall Band Score) มากกว่าหรือเท่ากับ 6.5 โดยแต่ละ part ไม่น้อยกว่า 6.0
1.5 มีผลงาน (portfolio) จานวนรวมทั้งหมดไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ ขนาด A4 ที่ประกอบด้วย
1) ใบรับรองจากสถานศึกษาปัจจุบัน ที่รับรองด้านคุณธรรม จริยธรรมและความประพฤติของนักเรียน และ
2) หลักฐานแสดงการยกย่องทางด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือทาความดี ทาประโยชน์ให้กับสังคมในช่วงมัธยมศึกษา
โดยมีหลักฐาน เกียรติบัตร ถ้วยรางวัล หรือประกาศนียบัตร รับรองชัดเจน ให้เลือกหลักฐานที่มีคุณค่าสูงสุดใน
วิจารณญาณของท่านมา 1 หลักฐาน พร้อมรับรองว่าเป็นสาเนาจากของจริง โดยลงนามของตนเองกากับ และ/หรือ
3) หลักฐานที่แสดงถึงศักยภาพทางด้านวิชาการหรือศักยภาพทางด้านนวัตกรรมหรือวิจัย ของนักเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2559 ถึงปัจจุบั น พร้อมแสดงหลักฐานอันเป็นที่ ประจักษ์ของผลงานนั้น ให้เลือกหลักฐานที่ มีคุณ ค่าสูงสุด ใน
วิจารณญาณของท่านมา อย่างน้อย 1 หลักฐาน พร้อมรับรองว่าเป็นสาเนาจากของจริง โดยลงนามของตนเองกากับ
หมายเหตุ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องนาเอกสารและ/หรือหลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อ
คณะกรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์
1.6 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์ขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย กาหนดดังต่อไปนี้
1.6.1 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้ หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้อง
สามารถทาสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาล และมหาวิทยาลัย
1.6.2 ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ
ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังต่อไปนี้
1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic disorders)
โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurotic disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ
(personality disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders
รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่าง
ถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วยและการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
3.1) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรอง
จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
3.2) โรคติดสารเสพติดให้โทษ
4) มีความพิการทางร่างกายหรือข้อบกพร่องอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม เช่น ตาบอด เป็นใบ้ หรือหูหนวกทั้งสองข้าง ความผิดปกติของการใช้มือในการทาหัตถการ จนเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการทางาน หรือภาวะพิการอื่นใด ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ที่คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
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5) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 - 2,000 เฮิรตซ์สูงกว่า 40
เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคาพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70
จากความผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
6) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12
หรือ 20/40 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตั ิงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
7) มีภาวะตาบอดสีระดับรุนแรง หรือ ภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม
8) โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ เห็นว่าอาจจะเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ทั้งนี้ สาหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อ 1.6.2 เมื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิจารณาตัดสิน
ให้ถือว่าผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

2. การคัดเลือก

2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนด
2.2 คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึ กษาฯ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ผลงาน/หลักฐานอันประจักษ์ รวมทั้งผล การ
เรียนและความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ จากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ตามข้อ 1.1 ถึง 1.5 จะ
พิจารณาเฉพาะผู้ที่ตรงตามเงื่อนไข และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในลาดับต้นๆ เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์
2.3 ผู้สอบสัมภาษณ์ต้องมีผลการตรวจสุขภาพและเข้าทดสอบสุขภาพจิต ตามที่คณะฯกาหนด เพื่อประกอบผลการสัมภาษณ์
2.4 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
2.5 การพิจารณาและตัดสินของ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

3. เกณฑ์การตัดสิน

ภายหลังการสัมภาษณ์ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ จะพิจารณาจากคุณสมบัติทุกประการข้างต้น ประกอบกับ
การสัมภาษณ์และเจตคติ

4. ข้อกาหนดของผู้สาเร็จการศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์

4.1 หลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องเข้ารับราชการ หรือทางานตามคาสั่งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทันตแพทย์ผู้ทา
สัญญาเข้ารับราชการ ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน นับแต่วันที่ได้กาหนดในคาสั่ง
4.2 หากไม่ยิ น ยอมเข้ารับ ราชการหรือ ท างาน ตามที่ ก ล่าวในข้อ 4.1 จะต้ องชดใช้เงิน ให้ แ ก่ม หาวิท ยาลั ยเป็ น จ านวนเงิน
400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ภายในกาหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องให้ชาระ
4.3 กรณีที่เข้ารับราชการชดใช้ไปบ้าง แต่ไม่ครบตามระยะเวลาที่กาหนด จะต้องชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่
ขาด โดยคิดคานวณลดลงตามส่วน เฉลี่ยจากจานวนเงินที่ต้องชดใช้ทั้งหมด 400,000.- บาท
4.4 กรณีที่ลาออกก่อนสาเร็จการศึกษา หรือจงใจประพฤติตนไม่เหมาะสมจนเป็ นเหตุให้ต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตของคณะ
ทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิโรฒ โดยไม่ส าเร็จ การศึ ก ษา จะต้อ งชดใช้ เงินให้ แก่ ม หาวิท ยาลัย ตาม
ระยะเวลาที่ได้ศึกษาไป โดยคิดคานวณตามส่วนเฉลี่ยจากจานวนเงินที่ต้องชดใช้ทั้งหมด 400,000.- บาท

5. เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต

5.1 ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการนี้
5.2 ต้อ งเป็ น ผู้ ส าเร็จ การศึ กษาตามหลั กสู ต รมั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) และหากปรากฏว่าผู้ มี สิ ท ธิ์เข้ าศึ ก ษาไม่ส าเร็ จ
การศึกษาตามที่กาหนด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะไม่รับเข้าศึกษา
5.3 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ใดปลอม ใช้
หรืออ้างอิงเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ผู้นั้นออกจากการเป็นนิสิต และดาเนินคดี
ตามกฎหมายอาญาต่อไป
หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-6641000 ต่อ 15170

6. เอกสารที่ต้องนามาในวันสัมภาษณ์
เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4
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TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

รายละเอียดแนบท้าย
คณะกายภาพบาบัด
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2561 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิด
คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
ให้แสดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
3) ใบรับรองจากสถานศึกษาปัจจุบัน ที่รับรองด้านคุณธรรม จริยธรรมและความประพฤติของนักเรียน และ/หรือ
4) หลักฐานแสดงการยกย่องทางด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือทาความดี ทาประโยชน์ให้กับสังคมในช่วงมัธยมศึกษา โดยมี
หลักฐานเกียรติบตั ร ถ้วยรางวัล หรือเกียรติบัตร รับรองชัดเจน พร้อมรับรองว่าเป็นสาเนาจากของจริง
โดยลงนามของตนเองกากับ และ/หรือ
5) หลักฐานที่แสดงถึงศักยภาพทางด้านวิชาการหรือศักยภาพทางด้านนวัตกรรมหรือวิจัย ของนักเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559
ถึงปัจจุบัน พร้อมแสดงหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์ของผลงานนั้น พร้อมรับรองว่าเป็นสาเนาจากของจริง โดยลงนามของ
ตนเองกากับ
6) เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ ผู้สมัครจะต้องมีการทากิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับ
การดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งแสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)

2. เอกสารที่ต้องนามาในวันสัมภาษณ์

1.1 เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4
1.2 ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน ใช้แบบฟอร์มการตรวจ
ร่างกายตามรูปแบบของโรงพยาบาล
1.3 ผลการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอก (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสอบสัมภาษณ์) ที่ลงนามรับรองโดยแพทย์จาก
โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน
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TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

รายละเอียดแนบท้าย
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา)
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2561 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้
คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3) ต้องไม่มีความพิการต่างๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนและการประกอบอาชีพ
4) มีความมุ่งมั่น/สนใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร
5) มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมีโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ หรือประสบการณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ ที่ได้
ดาเนินการในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ถ้ามี)
ให้แสดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ใน แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
6) เรียงความที่แสดงถึงความมุ่งมั่น/สนใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร 1 หน้ากระดาษ A4 ครอบคลุมหัวข้อ “สาขาวิชานี้เรียน
เกี่ยวกับอะไร คาดว่าจะไปทางานอะไร และเป้าหมายในชีวิตต้องการอะไร”
7) มีผลงานโดดเด่นเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคม (ถ้ามี)
8) มีผลสอบภาษาอังกฤษจากแหล่งอื่น เช่น TOEFL, CU-TEP หรืออื่นๆ (เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนาการ / สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา) ถ้ามี จะได้รับพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ)

2. เอกสารที่ต้องนามาในวันสัมภาษณ์

6.1 เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4
6.2 ผลการทดสอบตาบอดสีตรวจโดยจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน (เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา))
6.3 โครงงานวิทยาศาสตร์หรือเอกสารที่แสดงประสบการณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้ดาเนินการในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ถ้ามี) (เฉพาะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ และ
สาขาวิชาเทคโนโลยี ชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา))
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ชื่อโครงงาน
5. วิธีทดลอง
2. ที่มา/ ความสาคัญ/ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
6. ผลการทดลองและวิจารณ์
3. สมมติฐาน
7. สรุปผลการทดลอง
4. วัตถุประสงค์
8. เอกสารอ้างอิง
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TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

รายละเอียดแนบท้าย
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2561
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาค การศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
ให้แสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ใน แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
3) ความสนใจเฉพาะด้านการท่องเที่ยว (ถ้ามี)
4) ผลงาน/รางวัลกิจกรรมเชิงวิชาการ (ถ้ามี)
5) ผลงาน/รางวัลกิจกรรมนอกหลักสูตร (ถ้ามี)
2. เอกสารทีต่ ้องนามาในวันสัมภาษณ์
เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4
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TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

รายละเอียดแนบท้าย
คณะเศรษฐศาสตร์
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2561
2) มี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมตั้ งแต่ ชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ถึ งมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 (เฉพาะภาคเรี ย นต้ น ) รวม 5 ภาค การศึ กษา
ไม่ต่ากว่า 2.30 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิด
คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
2. เอกสารที่ต้องนามาในวันสัมภาษณ์
เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4
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TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

รายละเอียดแนบท้าย
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) ทุกวิชาเอก
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) ทุกวิชาเอก
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา) ทุกวิชาเอก
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.00
และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ย
สะสมทั้งหมด)
3) ให้ผู้สมัครจัดทาแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ โดยต้องมีตัวอย่างผลงานที่
แสดงทักษะและความสามารถที่เกีย่ วข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรม การกระทาความดี มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมที่เป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม และรางวัลที่ได้รับ จานวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4 (ไม่รวมปก)
โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่าง อิสระ ผลงานที่นาเสนอ ให้
คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร โดยให้ Upload ผ่านทางเว็บไซต์ http://cosci.swu.ac.th
ในรูปแบบไฟล์ .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100MB ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ก่อนเวลา 24.00 น. (หากอับโหลดเสร็จ
สิ้นจะได้รับอีเมลตอบกลับจากทางระบบ) ทั้งนี้ให้ผู้สมัคร ระบุชื่อโครงการ /สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัครด้วย หากส่งเอกสาร
เกินระยะเวลาที่กาหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร

2. เอกสารที่ต้องนามาในวันสัมภาษณ์
2.1 เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4
2.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) จานวน 1 เล่ม ทั้งนี้วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืน
ประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ติดต่อสอบถามได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โทร. 0-2259-2343, 0-2649-5000 ต่อ 11269, 11270 ในวัน และเวลาราชการ หรือส่ง E-mail มาได้ที่
prcosciswu@gmail.com หรือ Facebook : COSCI SWU
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TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

รายละเอียดแนบท้าย
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม
1) สาเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้ งแต่ชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิด
คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3) มีความเป็นผู้นาหรือเป็นผู้อุทิศตนช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชน และสังคม
4) เป็ นนั กเรียนที่ มี ความสามารถพิ เศษด้ านการท ากิจกรรมเพื่ อสั งคม ชุมชน และวั ฒนธรรม หรือมี ความสามารถที่ โดดเด่ น
ด้านการศึกษาโดยการเข้าร่วมแข่งขันหรือได้รับรางวัลด้านความสามารถ

2. เอกสารที่ต้องนามาในวันสัมภาษณ์
เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4
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TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

รายละเอียดแนบท้าย
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาค การศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3) ให้ผู้สมัครจัดทา Presentation Clip เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 2 นาที
โดยให้ Upload ผ่านช่องทาง www.youtube.com และแจ้ง URL มาที่ อีเมล: swu.htm2019@gmail.com
ให้แสดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ใน แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
4) ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, SWU-SET เป็นต้น
ให้ผู้สมัครยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบ
สัมภาษณ์ (ถ้ามี)
5) เป็นนักเรียนที่มคี วามสนใจศึกษาในด้านการจัดการภาคบริการ การท่องเที่ยว การโรงแรม การบริการในสายการบิน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความเป็นนานาชาติ
6) มีหนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Financial statement) ของผู้ปกครอง ย้อนหลัง 6 เดือน
7) มีเอกสารรับรองโดยหน่วยงานราชการหรือองค์กรที่รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมเพือ่ สังคม
8) ไม่มีปญ
ั หาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการศึกษาภาคสนาม ทั้งในและต่างประเทศ
หมายเหตุ: ให้แสดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาค การศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3) ให้ผู้สมัครจัดทา Presentation Clip เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 2 นาที
โดยให้ Upload ผ่านช่องทาง www.youtube.com และแจ้ง URL มาที่ อีเมล: swu.lic2019@gmail.com
4)
5)
6)
7)
8)

ให้แสดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ใน แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, SWU-SET เป็นต้น
ให้ ผู้ สมั ครยื่ นเพื่ อประกอบการพิ จารณา ทั้ งนี้ ผลคะแนนต้ องมี อายุ ไม่ เกิ น 2 ปี นั บจากวันที่ ทดสอบจนถึ งวั นสอบ
สัมภาษณ์
มีหนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Financial statement) ของผู้ปกครอง ย้อนหลัง 6 เดือน
เรียงความในหั วข้ อ “Why do you apply for Bachelor of Arts in Language and Intercultural Communication
at Srinakharinwirot University? And why should you be accepted into the program?” พิ ม พ์ เป็ น ภาษาอั งกฤษ
ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 หรือ 500-600 คา โดยใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12
มีเอกสารรับรองโดยหน่วยงานราชการหรือองค์กรที่รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
มีสุขภาพแข็งแรง มีความสนใจศึกษาต่อในด้านภาษาและการสื่อสาร
หมายเหตุ: ให้แสดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)

9) เอกสารที่ต้องนามาในวันสัมภาษณ์
เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4
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TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

แบบตรี 6.1 (B 6.1)
Application Number

1 inch
Photograph

SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
APPLICATION FORM
Please write in black CAPITAL letters.
1. PERSONAL INFORMATION
Title:
…………………………
I.D./Passport Number
Gender:
Male

Female

First name:
…………………………………………………………………….
Date of Birth: (day/month/year)
………..…../……………………………..../…………………
Age
……..……Years………..….Months…………..Days

Permanent address

Correspondence address (If different from above)

Contact information

Home Phone :
Mobile :
Email :

Family name:
………………………………………..…………….

Nationality ……………….……………………
Religion …………………………………………
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TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

2. EDUCATIONAL BACKGROUND

Academic institutions attended since age of 16 and qualifications obtained or entered for
Institution
Dates of
Qualifications awarded and Qualifications expected
(School/College/Other Higher attendance
grades/class of honours
(given date)
Education)
(Month/Year)

3. ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY

Please fill in the information of English Language Proficiency you have already obtained.
TOEFL: ………….……… /IELTS: ……….……….… /SWU-SET: …….……………. /TOEIC: ….….….……….. /Other: ……………………..
Date of Examination : Day..…..…....Month………....…………….Year……..……..……
Date of Test Report : Day…....…....Month……..…..…………….Year………..…..……

4. GUARDIAN INFORMATION
Title :
………………….………
Age :
………………………….
Permanent address

 FATHER

First name :

 OTHER

Family name :

………………………………………….………………………. …………………………………………..…………….
Nationality:
Occupation :
Monthly income :
…………………………………………..

Correspondence address (If different from above)

Contact information

 MOTHER

Home Phone :
Mobile :
Email :

………………………..………………

……………………………….
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TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

5. CHECKLIST

Please check you have enclosed the following documents with your application. All copied documents
must be signed and verified by the applicant.
For Thai Applicants :
 1. A certified true copy of academic record
 2. Statement of Purpose
 3. A certified true copy of application fee receipt
 4. A certified true copy of ID card
 5. A certified true copy of resident registration
 6. One 1-inch recent photograph
 7. A certified true copy of English Language Proficiency
 8. A certified true copy of SAT (optional)
 9. Financial statement of the guardian issued by banks or financial institutes
 10. A certified true copy of change of names/family Names (if any)
 11. Others…………………………………………………………..……..…………….………………………………..........
For Non-Thai Applicants :
 1. A certified true copy of academic record
 2. Statement of Purpose
 3. A certified true copy of application fee receipt
 4. A certified true copy of passport
 5. A certified true copy of resident registration
 6. One 1-inch recent photographs
 7. A certified true copy of English Language Proficiency
 8. A certified true copy of SAT (optional)
 9. Financial statement of the guardian issued by banks or financial institutes
 10. A certified true copy of change of names/family Names (if any)
 11. Others……………………………………………………………………..…….……………..……………………..........
DECLARATION: I confirm that the information given on this form is true, complete and accurate and no
information requested or other material information has been omitted. I have read the guide for application.
I undertake to be bound by the terms set out in it and I give my consent to the processing of my data by
Srinakharinwirot University. I accept that, if I do not fully comply with these requirements, the university shall
have the right to cancel my application and I shall have no claim against the university.

Applicant’s Signature……………………………………………………..……..Date…...………………………
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TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

รายละเอียดแนบท้าย
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา)
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้
คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3) หลักฐานแสดงความสามารถทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ (ถ้ามี ให้แสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

2. เอกสารที่ต้องนามาในวันสัมภาษณ์
2.1 เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4

2.2 ผลการทดสอบตาบอดสีตรวจโดยจักษุแพทย์จากสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หรือโรงพยาบาลของรัฐ
1)
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TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.2 โครงการ “ผู้พกิ าร”

การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 1
1.2 โครงการ “ผู้พิการ” (รหัสกลุ่มสาขา 054)
------------------------------------เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนผู้มีความบกพร่อง ได้แก่ ความบกพร่องทางการได้ยิน ความบกพร่อง
ทางการเคลื่อนไหว ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รายละเอียดดังนี้
รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561
1. คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / จานวนรับ
ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1 สาขาวิชาจิตวิทยา
คณะเศรษฐศาสตร์
2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)
3
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
4
5

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
รวม

ชื่อย่อปริญญาและ
สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

วท.บ. (จิตวิทยา)

01001

2

ศ.บ.

49001

1

ศศ.บ.
(นวัตกรรมสื่อสารสังคม)

30002

1

ศศ.บ.
(นวัตกรรมการสื่อสาร)

30010
30011

1
1
6

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลผูม้ ีความพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

3. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561
2) เป็นผู้พิการทางการได้ยิน สูญเสียการได้ยินระดับน้อย ที่ใช้เครื่องช่วยฟังจนสามารถได้ยินในระดับปกติและสามารถ
สื่อสารได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตประจาวัน
3) ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.30 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้
คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3) เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (มือสองข้างแข็งแรงสามารถเขียนหนังสือและใช้งานได้ดี) สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
อย่างไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตประจาวัน
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4) เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 แสดงความตั้งใจที่มาเรียน ให้แสดงมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
5) ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสือ่ สารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ และวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้
คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3) เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (บกพร่องทางด้านแขน หรือ ขา) ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจาวัน และไม่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา
4) ให้ผู้สมัครจัดทาแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ โดยต้องมีตัวอย่าง
ผลงานที่แสดงทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรม และรางวัลที่
ได้รับ จานวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4 (ไม่รวมปก) โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของ
แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่าง อิสระ ผลงานที่นาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง
นับจากปีที่สมัคร โดยให้ Upload ผ่านทางเว็บไซต์ http://cosci.swu.ac.th ในรูปแบบไฟล์ .pdf ขนาดไฟล์
ไม่เกิน 100MB ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ก่อนเวลา 24.00 น. (หากอับโหลดเสร็จสิ้นจะได้รับอีเมลตอบกลับ
จากทางระบบ) ทั้งนีใ้ ห้ผู้สมัคร ระบุชื่อโครงการ /สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัครด้วย หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่
กาหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
หมายเหตุ หากผูส้ มัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องนาเอกสาร หลักฐานตัวจริง และแฟ้มประวัติและ
ผลงาน (Portfolio) จานวน 1 เล่ม มาแสดงต่อคณะกรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคมขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ติดต่อสอบถามได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โทร. 0-2259-2343, 0-2649-5000 ต่อ 11269, 11270 ในวัน และเวลาราชการ หรือส่ง E-mail มาได้ที่
prcosciswu@gmail.com หรือ Facebook : COSCI SWU

4. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร
ประวัติและผลงาน (Portfolio)
ให้ผู้สมัครทุกคณะ วิทยาลัย/หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก จัดทาและส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) จานวน
เอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน
(Portfolio) ได้อย่างอิสระ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณี
ใดๆ ผลงานที่นาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร
เอกสารที่แสดงภายใน Portfolio ควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอด
จนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความสอดคล้องกับ คณะ วิทยาลัย/หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร
หมายเหตุ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องนาเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะ
กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์
การส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ให้ผู้สมัคร ระบุชื่อโครงการ/คณะ วิทยาลัย/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร ไว้ที่
หน้าซองจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ “แบบ EMS หรือ แบบลงทะเบียน” (เก็บหลักฐานการส่งไว้ใช้ในการสืบค้นข้อมูล) ไปที่
“งานรับนิสิตใหม่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110” ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 (ดูวันที่ที่ประทับตรา ณ ไปรษณียต์ ้นทางเป็น
สาคัญ) หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กาหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
(เฉพาะวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ และวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการ
นวัตกรรม ดูวิธีการจัดส่งเอกสาร และแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ทีค่ ุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา)
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5. เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
5.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 4
5.2 บัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
5.3 เอกสารหรือวัสดุอื่นๆ ตามทีแ่ ต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก ระบุ (ถ้ามี)
หากผู้เข้าสอบไม่นาหลักฐานตามที่ โครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก กาหนด มาแสดงในวันสอบจะถือว่าผู้สมัครขาด
คุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

6. เกณฑ์การคัดเลือก
6.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) *(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
6.2 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด

7. สถานทีส่ อบ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอินเทอร์เน็ตที่ http://admission.swu.ac.th
8. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
1 – 15 ธันวาคม 2561
11 มกราคม 2562
19 มกราคม 2562

รายการ

หมายเหตุ

รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ
มีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ (ขัน้ ที่ 1)
การสอบคัดเลือก (ขัน้ ที่ 2)

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

08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป

28 มกราคม 2562
30 - 31 มกราคม 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562
7 - 10 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing house
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
http://admission.swu.ac.th
http://istart.swu.ac.th
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การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 1
1.3 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม (รหัสกลุ่มสาขา 184)

-----------------------------------เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีทักษะความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่
ความโดดเด่นทางด้านการออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ ด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเว็บไซต์ ด้านธุรกิจออนไลน์
หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการธุรกิจไซเบอร์ ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ด้านการแสดง การกากับ
การแสดง หรือการเขียนบท ด้านการผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบฉาก
หรือการออกแบบอื่นๆ รายละเอียดดังนี้
วันรับสมัคร: ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561
1. คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / จานวนรับ
ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)
1
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมเี ดีย
2
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
3
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา)
4
วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
5
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
6
วิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)
7
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเทีย่ ว
8
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
9
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
รวม

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

ชื่อย่อปริญญาและ
สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

ศศ.บ.
(นวัตกรรมสื่อสารสังคม)

30001
30002
30003

20
10
10

ศศ.บ.
(ภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั )

30006
30008
30013

12
10
12

ศศ.บ.
(นวัตกรรมการสื่อสาร)

30009
30010
30011

14
3
9
100

2.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2561
2.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
2.3 จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ อย่างน้อย 1 ด้าน ดังนี้
2.3.1 เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นและมีความสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชา
ที่ ส มั ค ร ตั้ งแต่ ร ะดั บ สถานศึ ก ษาขึ้ น ไป หรือ ได้ รั บ รางวั ล /ผ่ านการประกวดแข่ งขั น ในระดั บ เขต การศึ ก ษา
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ อันเป็นที่ยอมรับในสาขาต่างๆ หรือ
2.3.2 เป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในระดับดี
ให้ ผู้ ส มั ค รแสดงผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอั ง กฤษ TOEFL, IELTS, CU-TEP, TOEIC หรื อ
SWU-SET มาใน แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
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3. คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก

3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1) เป็นผู้มีทักษะด้านการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ
หรือ เป็นผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ ในระดับเขตการศึกษา
ระดับจังหวัด ระดับภูมภิ าค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ
หรือ เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจรักด้านการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ
2) มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัตติ ามข้อ 1 และ/หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/
วิชาเอก และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ
3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
1) เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
2) มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติตามข้อ 1 และ/หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/
วิชาเอก และผลงานด้านธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการธุรกิจไซเบอร์
3.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
1) เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร อาทิ การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
เว็บไซต์ การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2) มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติตามข้อ 1 และ/หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/วิชาเอก
3.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
1) เป็นผู้มีความสามารถพิเศษและมีประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
หรือ เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลในการแข่งขัน
หรือ เป็นที่ยอมรับทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ในระดับเขตการศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ
ระดับนานาชาติ
หรือ เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจรักด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
2) มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
3.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
1) เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านการแสดง, การกากับการแสดง หรือการเขียนบท
หรือ เป็ นผู้ที่ เคยได้รับ รางวัลในการแข่งขัน หรือเป็นที่ ยอมรับทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทั ล, ด้านการแสดง
การกากับการแสดง หรือการเขียนบท ในระดับเขตการศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ
หรือ เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจรักด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
2) มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือด้านการแสดง
3.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
1) เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการวาด การออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบฉาก หรือการออกแบบอื่นๆ
หรือ เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันหรือเป็นที่ยอมรับที่สอดคล้องกับวิชาเอก ในระดับเขตการศึกษา ระดับจังหวัด
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ
หรือ เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจรักด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
2) มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านภาพยนตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
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3.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา) (ทุกวิชาเอก)
1) เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทั กษะการสื่อสารในรูป แบบต่างๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ หรือทั กษะที่
เกี่ยวเนื่องกับวิชาเอกที่สมัคร
หรือ เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจรักด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
2) มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผลงานผลิตสื่อ หรือ
ประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/วิชาเอก

4. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
ให้ผู้สมัครจัดทาแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) โดยต้องมีตัวอย่างผลงานที่แสดงทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร จานวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์
รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ ผลงานที่นาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปี
ย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร
เอกสารที่แสดงภายใน Portfolio ควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอด
จนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความสอดคล้องกับ สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร
การส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ให้ผู้สมัคร Upload ผ่านทางเว็บไซต์ http://cosci.swu.ac.th ในรูปแบบ
ไฟล์ .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100MB ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ก่อนเวลา 24.00 น. (หากอับโหลดเสร็จสิ้นจะได้รับ
อีเมลตอบกลับจากทางระบบ) ทั้งนี้ให้ผู้สมัคร ระบุชื่อโครงการ /สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัครด้วย หากส่งเอกสารเกินระยะ
เวลาที่กาหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
หมายเหตุ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องนาเอกสาร หลักฐานตัวจริง และแฟ้มประวัติ
และผลงาน (Portfolio) จานวน 1 เล่ม มาแสดงต่อคณะกรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ใน
การไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

5. เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์

5.1 เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4
5.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) จานวน 1 เล่ม
หากผู้เข้าสอบไม่นาหลักฐานตามที่ โครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก กาหนด มาแสดงในวันสอบจะถือว่าผู้สมัครขาด
คุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

6. เกณฑ์การคัดเลือก

6.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) *(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
6.2 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด

7. สถานทีส่ อบ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอินเทอร์เน็ตที่ http://admission.swu.ac.th
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8. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
1 – 15 ธันวาคม 2561
11 มกราคม 2562
19 มกราคม 2562

รายการ
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ
มีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ (ขั้นที่ 1)
การสอบคัดเลือก (ขัน้ ที่ 2)
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป

28 มกราคม 2562
30 - 31 มกราคม 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562
7 - 10 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานตัวเข้าสอบ
สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing house
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

หมายเหตุ

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

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

หมายเหตุ 1. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ติดต่อสอบถามได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โทร. 0-2259-2343, 0-2649-5000 ต่อ 11269, 11270 ในวัน และเวลาราชการ หรือส่ง E-mail มาได้ที่ prcosciswu@gmail.com
หรือ Facebook : COSCI SWU
2. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสอบฯ ติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับนิสิตใหม่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15665
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การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 1
1.4 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม (รหัสกลุ่มสาขา 178)
-----------------------------------เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีทักษะความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่
ความโดดเด่นทางด้านการเล่นเครื่องดนตรีไทย/เครื่องดนตรีสากล หรือการขับร้อง มีผลงานโดดเด่นทางด้านศิลปะ
และศิลปะประยุกต์ รายละเอียดดังนี้
รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561
1. คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / จานวนรับ
ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
1 สาขาวิ
1 ชาดุริยางคศาสตร์สากล
2
3
4
5
6
7
8
9

สาขาวิชาทัศนศิลป์*
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์
วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น
วิชาเอกออกแบบเครื่องประดับ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชานาฏศิลป์
สาขาวิชาศิลปศึกษา
รวม

ชื่อย่อปริญญาและ
สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

ศป.บ.
(ดุริยางคศาสตร์สากล)
ศป.บ. (ทัศนศิลป์)
ศป.บ.
(การออกแบบสื่อสาร)

10007

25

10015
10043

10
10

ศป.บ.
(การออกแบบทัศนศิลป์)

10044
10045
10046

20
20
20

กศ.บ. (ดนตรีศึกษา)
กศ.บ. (นาฏศิลป์)
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)

10048
10050
10051

25
10
10
150

*สาขาวิชาทัศนศิลป์ เริ่มเรียนกลุ่มวิชา (จิตรกรรม เซรามิกส์ ศิลปะจินตทัศน์) ในชั้นปีที่ 2

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 ส าเร็ จ การศึ กษาชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 6 หรื อเที ยบเท่ า หรื อก าลั งศึ กษาในชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 6 และจะส าเร็ จการศึ กษา
ในปีการศึกษา 2561
2.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ดังนี้
- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา / วิชาเอก ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
- หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.50
2.3 เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นด้านศิลปกรรมในสาขาต่างๆ ที่มีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัครตั้งแต่ ระดับ
สถานศึกษาขึ้นไป หรือได้รับรางวัล/ผ่านการประกวดแข่งขันในระดับเขต ระดับภูมิ ภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ
อันเป็นที่ยอมรับในศิลปกรรมสาขาต่างๆ

3. คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก
3.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
1) มีประสบการณ์การเล่นดนตรีหรือขับร้องในสถานศึกษาหรือสถาบันดนตรี หรือ
2) ผ่านการสอบเทียบเกรดทางดนตรี ของสถาบันทดสอบดนตรีต่างประเทศหรือในประเทศ หรือ
3) ผ่านการประกวดแข่งขันทางดนตรี การอบรมทางดนตรี การเข้าค่ายดนตรี หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี หรือ
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4) มีเกียรติบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร และ/หรือ รางวัล และ/หรือรูปภาพ ที่แสดงความสามารถทางดนตรี เช่น
การสอบมาตรฐาน (เกรด) ดนตรี, ถ้วยรางวัล, โล่รางวัล, ใบประกาศเกียรติคุณ, การแสดงดนตรี, การแข่งขันดนตรี เป็นต้น
5) มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านดุริยางคศาสตร์สากล และส่ง DVD / USB Flash Dive คลิปการ
บรรเลง หรือ ขับ ร้อ งเพลง ให้ เห็น หน้ าและตั วผู้ สมั คร จ านวน 2 เพลง ต่ างยุค สมั ยกั น หรือต่ างผู้ ป ระพั น ธ์ ตาม
มาตรฐานเพลงคลาสสิค หรือเพลงแจ๊ส (Standard Jazz / Blue)
- เพลงคลาสสิค เช่น ผลงานของ J.S. Bach, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van
Beethoven, Franz Schubert, Fredric Francois Chopin, Robert Schumann หรือผลงานของนักประพันธ์เพลง
ท่านอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเท่า
- เพลงแจ๊ส เช่น ผลงานของ Charlie Parker, Albert King, Freddie King, B. B. King หรือผลงานของนักประพันธ์เพลง
ท่านอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเท่า
3.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
1) เป็นผู้มีความสามารถทางทักษะปฏิบัติทัศนศิลป์ได้เป็นอย่างดี
2) เป็นผู้มผี ลงานการแสดงทางด้านทัศนศิลป์ในระดับสถานศึกษา หรือที่ได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชนที่เกี่ยวข้อง หรือ
3) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้ านทัศนศิลป์ ในระดับ จังหวัด ระดับเขต ระดับ ภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับ
นานาชาติ หรือ
4) เป็นผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านทัศนศิลป์ในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือ
ระดับนานาชาติ
5) เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจรักทางด้านศิลปะ
6) มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกีย่ วข้องกับประสบการณ์ทางด้านทัศนศิลป์ และผลงานด้านศิลปะ ไม่จากัดเทคนิค
จานวน 10 ผลงาน
3.3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
1) เป็นผู้มีประสบการณ์และทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะในเกณฑ์ดี
2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะในส่วนของการออกแบบสื่อสาร การออกแบบกราฟิก การออกแบบสิ่งพิมพ์
การออกแบบภาพเคลื่อนไหว การถ่ายภาพ เป็นต้น
3) มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกีย่ วข้องกับประสบการณ์ทางด้านการออกแบบสื่อสาร จานวน 10 ผลงาน
3.4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์
1) เป็นผู้มีประสบการณ์และทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะในเกณฑ์ดี
2) เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์
3) มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกีย่ วข้องกับประสบการณ์ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และมีผลงานด้านศิลปะอื่นๆ
จานวน 10 ผลงาน
3.5 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น
1) เป็นผู้มีประสบการณ์และทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะในเกณฑ์ดี
2) เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะในส่วนของการออกแบบแฟชั่น
3) มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกีย่ วข้องกับประสบการณ์ทางด้านการออกแบบแฟชั่น และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ
จานวน 10 ผลงาน
3.6 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ
1) เป็นผู้มีประสบการณ์และทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะในเกณฑ์ดี
2) เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะในส่วนของการออกแบบเครื่องประดับ
3) มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านการออกแบบเครื่องประดับ และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ
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3.7 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (กศ.บ.)
1) เป็นผู้มีความสามารถทางทักษะปฏิบัติเครื่องมือเอกดนตรีไทย/เครื่องมือเอกดนตรีสากล
2) เป็นผู้มีใจรักในวิชาชีพครู การสอน หรือการถ่ายทอดความรู้
3) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านดนตรี ในระดับสถานศึกษา หรือที่ได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชนที่เกี่ยวข้อง หรือ
4) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านดนตรีในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ หรือ
5) เป็นผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่ง ขันทางด้านดนตรีในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือ
ระดับนานาชาติ
6) เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจรักทางด้านศิลปวัฒนธรรม
7) มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านดนตรี และส่งซีดี/ดีวีดี บันทึกภาพการบรรเลงดนตรีเพลง
เดี่ยว โดยผู้สมัครเป็นผู้บรรเลงดนตรีด้วยเครื่องมือเอกของตัวเอง จานวน 1 เพลง และถ่ายคลิปวีดี โอ ในลักษณะให้
เห็นหน้าตัวเอง และเต็มตัวในขณะบรรเลงดนตรี
3.8 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
1) เป็นผู้มีความสามารถทางทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย ได้แก่ โขน ละคร รา ระบา หรือการแสดงนาฏศิลป์ไทยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2) เป็นผู้มผี ลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับสถานศึกษา หรือที่ได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชนที่เกี่ยวข้อง หรือ
3) เป็นผู้มผี ลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมภิ าค ระดับประเทศ หรือระดับ
นานาชาติ หรือ
4) เป็นผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ
หรือระดับนานาชาติ
5) มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกีย่ วข้องกับประสบการณ์ทางด้านนาฏศิลป์ และส่งซีดี/ดีวีดี บันทึกการเคลื่อนไหวลักษณะเต็ม
ตัวของผู้สมัครในการราเพลงแม่บทเล็ก ผู้สมัครต้องราคนเดียวเท่านั้น
3.9 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
1) เป็นผู้มีความสามารถทางทักษะปฏิบัติศลิ ปะในเกณฑ์ดี
2) เป็นผู้มีใจรักในวิชาชีพครู การสอน หรือการถ่ายทอดความรู้
3) เป็นผู้มผี ลงานทางด้านศิลปะในระดับสถานศึกษา หรือที่ได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
ที่เกี่ยวข้อง หรือ
4) เป็นผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านศิลปะในสถานศึกษาระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมภิ าค ระดับประเทศ
หรือระดับนานาชาติ หรือ
5) มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านศิลปศึกษา และมีผลงานด้านศิลปะของตนเอง จานวน 10 ผลงาน

4. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร
ประวัติและผลงาน (Portfolio)
ให้ผู้สมัครทุกคณะ วิทยาลัย/หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก จัดทาและส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) จานวน
เอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและ
ผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่
ว่ากรณีใดๆ ผลงานที่นาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องอยู่ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2561
เอกสารที่แสดงภายใน Portfolio ประกอบด้วย ประวัตสิ ่วนตัว ประวัติการศึกษา รางวัลทีไ่ ด้รับ กิจกรรม/ประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างผลงานที่มีความสอดคล้องกับ สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร
หมายเหตุ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องนาเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อคณะ
กรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์
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TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.4 โครงการทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม

การส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ให้ผู้สมัคร ระบุชื่อโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร ไว้ที่หน้าซอง
จดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ “แบบ EMS หรือ แบบลงทะเบียน” (เก็บหลักฐานการส่งไว้ใช้ในการสืบค้นข้อมูล) ไปที่
“งานรับนิสิตใหม่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110” ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 (ดูวันที่ที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทาง
เป็นสาคัญ) หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กาหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร

5. เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
5.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 4
5.2 รูปเดี่ยวของผู้สมัครในสถานที่ต่างๆ ขนาด 5”x7” จานวน 3 รูป (เฉพาะสาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร)
5.3 ให้นาต้นฉบับงานจริงมาพร้อมกับภาพถ่ายหรือสาเนา (เฉพาะวิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ)
หากผู้เข้าสอบไม่น าหลักฐานตามที่ โครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก กาหนด มาแสดงในวัน สอบจะถือว่าผู้สมั คร
ขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

6. เกณฑ์การคัดเลือก
6.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) *(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
6.2 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ทหี่ ลักสูตร/สาขาวิชากาหนด

7. สถานทีส่ อบ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอินเทอร์เน็ตที่ http://admission.swu.ac.th

.2

8. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
1 – 15 ธันวาคม 2561
11 มกราคม 2562
19 มกราคม 2562

รายการ
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ
มีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ (ขั้นที่ 1)
การสอบคัดเลือก (ขัน้ ที่ 2)
08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป

28 มกราคม 2562
30 - 31 มกราคม 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562
7 - 10 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานตัวเข้าสอบ
สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing house
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

หมายเหตุ

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

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

หมายเหตุ 1. หากมีข้อสงสัยเกีย่ วกับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจยั คณะศิลปกรรมศาสตร์
โทร. 0-2649-5496-7 หรือ 0-2649-5505 ต่อ 110, 122 และ 147
2. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสอบฯ ติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับนิสิตใหม่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15665
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TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.5 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 1
1.5 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (รหัสกลุ่มสาขา 212)

------------------------------------เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีประสบการณ์
และ/หรือ ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา ด้านการออกแบบ การผลิต การวิเคราะห์ การตลาด และการบริหาร
จัดการธุรกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ รายละเอียดดังนี้
รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561
1. คณะ / หลักสูตร /สาขาวิชา / จานวนรับ
ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1 สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา)
2

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา)

3

สาขาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (หลักสูตร 2 ภาษา)
รวม

ชื่อย่อปริญญาและ
สาขาวิชา

รหัสสาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

วท.บ.
(อัญมณีและเครื่องประดับ)

69001

6

ศศ.บ.
(ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์)
ศศ.บ. (แฟชั่น สิ่งทอ
และเครื่องตกแต่ง)

69002

15

69003

15
36

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2561
2.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
2.3 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคประจาตัว หรือความพิการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่า
เรียนและการประกอบอาชีพ

3. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร
ประวัติและผลงาน (Portfolio)
ให้ผู้สมัคร จัดทาและส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) จานวน เอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก)
โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ มหาวิทยาลัยขอสงวน
สิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ผลงานที่นาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
ต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร
เอกสารที่แสดงภายใน Portfolio ควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ความรู้ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม การ
กระทาความดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความสอดคล้องกับ
คณะ วิทยาลัย/หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร
หมายเหตุ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องนาเอกสาร ผลงานจริง หลักฐานตัวจริง มาแสดง
ต่อคณะกรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์
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TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.5 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

การส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ให้ผู้สมัคร ระบุชื่อโครงการ/คณะ วิทยาลัย/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร ไว้ที่
หน้าซองจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ “แบบ EMS หรือ แบบลงทะเบียน” (เก็บหลักฐานการส่งไว้ใช้ในการสืบค้นข้อมูล) ไปที่
“งานรับนิ สิตใหม่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุ ขุมวิท 23 (ประสานมิ ตร) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110” ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 (ดูวันที่ที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็น
สาคัญ) หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กาหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร

4. เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 4
4.2 ผลการทดสอบตาบอดสีตรวจโดยจักษุแพทย์จากสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หรือโรงพยาบาลของรัฐ (เฉพาะสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา))
หากผู้เข้าสอบไม่นาหลักฐานตามที่ โครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก กาหนด มาแสดงในวันสอบจะถือว่าผู้สมัครขาด
คุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

5. เกณฑ์การคัดเลือก
5.1 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) *(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
5.2 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด

6. สถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอินเทอร์เน็ตที่ http://admission.swu.ac.th

7. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
1 – 15 ธันวาคม 2561
11 มกราคม 2562
19 มกราคม 2562

รายการ
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ
มีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ (ขั้นที่ 1)
การสอบคัดเลือก (ขั้นที่ 2)
08.00 – 08.30 น. รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

28 มกราคม 2562
30 - 31 มกราคม 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562
7 - 10 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing house
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

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

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
http://admission.swu.ac.th
http://istart.swu.ac.th
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การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 1
1.6 โครงการนักกีฬา (รหัสกลุ่มสาขา 099)

------------------------------------เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีทักษะด้านกีฬาประเภทต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อ
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รายละเอียดดังนี้
รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561
1. คณะ / หลักสูตร /สาขาวิชา / จานวนรับ
ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

คณะพลศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
1 สาขาวิชาพลศึกษา
รวม

ชื่อย่อปริญญาและ
สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

กศ.บ. (พลศึกษา)

04101

15
15

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 มีอายุไม่เกิน 22 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
2.2 ผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านกีฬา ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ กรีฑา เซปัคตะกร้อ เทควันโด ฟุตซอล ฟุตบอล
บาสเกตบอล มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยูโด ยูยิตสู เรือพาย ลีลาศ เปตอง เทนนิส ดาบสากล
ปัญจักสีลัต หมากกระดาน วอลเล่ย์บอล ว่ายน้า กอล์ฟ รักบี้ฟุตบอล โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
- เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถระดับทีมชาติ หรือ มีความสามารถระดับเยาวชนทีมชาติ หรือ
- ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือ
- ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ กีฬาระดับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
นอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้วข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ และการพิจารณานั้นให้ถือ
เป็นที่สุด
2.3 สาหรับนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นจะต้องไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬามวยอาชีพมาก่อน
2.4 ผู้สมัครดูป ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 มกราคม 2562 และผู้ที่มีรายชื่อมีสิท ธิ์สอบสัมภาษณ์
เท่านั้น ให้เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ทีก่ าหนด
2.5 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
2.5.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
1) สาเร็จการศึกษาชั้นมั ธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือเที ยบเท่ า หรือกาลั งศึ กษาในชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 และจะสาเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2561
2) ต้องมีคะแนนเฉลี่ ยสะสมตั้ งแต่ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ถึ งชั้ นมั ธยมศึกษาปี ที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้ น) รวม 5 ภาค
การศึ กษา ไม่ ต่ ากว่ า 2.00 และจะต้ องรั กษาระดั บผลการเรี ยนจนส าเร็ จการศึ กษาชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 6
(ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

3. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

3.1 ใบรับรองความสามารถทางการกีฬาของผู้สมัคร (แบบ ตรี.4)
3.2 ประวัติทางการกีฬาของผูส้ มัคร (แบบ ตรี.5)
3.3 ประวัตแิ ละผลงาน (Portfolio)
ให้ผู้สมัครทุกคณะ วิทยาลัย/หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก จัดทาและส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
จานวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้ม
ประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio)
แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ผลงานที่นาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร
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เอกสารที่แสดงภายใน Portfolio ควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ความรู้ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม
การกระทาความดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมทีเ่ ป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความ
สอดคล้องกับสาขาวิชา ที่สมัคร
หมายเหตุ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องนาเอกสาร หลักฐาน ผลงานต่างๆ ตัวจริง
มาแสดงต่อคณะกรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์
การจัดส่งเอกสาร และประวัติและผลงาน (Portfolio) ให้ผู้สมัคร ระบุชื่อโครงการ/คณะ /สาขาวิชา ที่สมัคร ไว้ที่
หน้าซองจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ “แบบ EMS หรือ แบบลงทะเบียน” (เก็บหลักฐานการส่งไว้ใช้ในการสืบค้นข้อมูล)
ไปที่ “งานรับนิสิตใหม่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110” ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 (ดูวันที่ที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์
ต้นทางเป็นสาคัญ) หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กาหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร

4. เอกสารที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์

4.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 4
4.2 หลักฐานที่แสดงความสามารถทางด้านกีฬา ความสามารถเกี่ยวกับ คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ที่สมัคร
และความสามารถพิเศษอื่นๆ
4.3 เอกสารหรือวัสดุอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ (ถ้ามี)
หากผู้เข้าสอบไม่นาหลักฐานตามที่ โครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก กาหนด มาแสดงในวันสอบจะถือว่าผู้สมัครขาด
คุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

5. เกณฑ์การคัดเลือก

5.1 ประวัติและผลงาน (Portfolio) *(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
5.2 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากาหนด

6. สถานที่สอบ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอินเทอร์เน็ตที่ http://admission.swu.ac.th
7. กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
1 – 15 ธันวาคม 2561
11 มกราคม 2562
19 มกราคม 2562

รายการ

หมายเหตุ

รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ
มีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ (ขั้นที่ 1)
การสอบคัดเลือก (ขัน้ ที่ 2)

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

08.00 – 08.30 น.
08.30 น. เป็นต้นไป

28 มกราคม 2562
30 - 31 มกราคม 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562
7 - 10 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานตัวเข้าสอบฯ
สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing house
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
http://admission.swu.ac.th
http://istart.swu.ac.th
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แบบ ตรี.4
ใบรับรองความสามารถทางการกีฬาของผู้สมัคร
หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก..........................................................................................................
ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว.....................................................................................................................................
ตาแหน่ ง...................................................................................................................... ..................................
ขอรับรองว่าผู้สมัครชื่อ นาย นาง นางสาว .......................................................................................................
มี ค วามสามารถทางการกี ฬ า ประเภท (ระบุ ).............................................................................................
โดยมีประสบการณ์ทางการกีฬาดังนี้ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. (.....) นักกีฬาทีมชาติ (ประเภทกีฬา..................................................................................พ.ศ. .................)
2. (.....) นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ (ประเภทกีฬา......................................................................พ.ศ. ................)
3. (.....) นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
(ประเภทกีฬา.............................................................................................................พ.ศ. ...............)
4. (.....) นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
(ประเภทกีฬา.............................................................................................................พ.ศ. ...............)
5. (.....) นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน
(ประเภทกีฬา.............................................................................................................พ.ศ. ...............)
6. (.....) นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่จัดโดยสมาคมกีฬา
(ประเภทกีฬา.............................................................................................................พ.ศ. ...............)
7. (.....) อื่นๆ ให้ระบุประเภทกีฬา รายการที่เข้าร่วมแข่งขัน และปีที่แข่งขัน..............................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... .....
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................................ผู้รับรอง
(..............................................................................)
วันที่.............เดือน....................................พ.ศ. ..................
สถานที่ติดต่อ.......................................................................................................................
โทรศัพท์......................................................... อีเมล.........................................................
หมายเหตุ 1. ผู้รับรองจะต้องเป็นบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรกีฬาที่นักเรียนเกี่ยวข้อง
2. ให้ประทับตราหน่วยงานหรือองค์กรกีฬาที่นักเรียนเกี่ยวข้องด้วย
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แบบ ตรี.5
ประวัติทางการกีฬาของผู้สมัคร
หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ........................................................................................................
1. ชื่อ – สกุล ของผู้สมัคร.....................................................................................................................อายุ.....................ปี
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก.....................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์..........................................................................โทรสาร...................................................................................
2. กาลังศึกษา/จบการศึกษา จากโรงเรียน............................................................................จังหวัด...................................
3. เริ่มเล่นกีฬาเมื่อ พ.ศ.......................................................................................................................................................
4. กีฬาที่ถนัด ได้แก่ (ระบุได้มากกว่า 1 ชนิด).....................................................................................................................
5. ประวัติการแข่งขันกีฬาตั้งแต่ต้น (ถ้าที่ว่างไม่พอให้เขียนต่อในด้านหลัง หรือเขียนเพิ่มในกระดาษ A4)
ที่

พ.ศ.

รายการแข่งขัน

ประเภทกีฬา

ผลการแข่งขัน

(ระบุลาดับที่หรือสถิติ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6. เหตุผลที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก
........................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................................................................
7. ความสามารถพิเศษอื่นๆ.................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..…………………....................................................
8. กีฬาที่จะใช้ในการสอบภาคปฏิบัติ (โปรดระบุเพียง 1 ชนิด)……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………….....................................................

ลงชื่อ................................................................................ผู้สมัคร
วันที่............เดือน....................................พ.ศ. ...................
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การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 1
1.7 โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา (รหัสกลุ่มสาขา 182)

------------------------------------โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพ ทั้ง
ทางด้านความรู้ในวิชาการควบคู่กับทางด้านภาษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในระดับนานาชาติ รายละเอียดดังนี้
รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561
1 คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / จานวนรับ
ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
(หลักสูตร 2 ภาษา)
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2. สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมเี ดีย
3.
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
4.
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
5.
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
6.
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
7.
วิชาเอกการแสดงและกากับการแสดงภาพยนตร์
8.
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเทีย่ ว
9.
10. วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
11. วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
12. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2 ภาษา)
13. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2 ภาษา)
รวม

ชื่อย่อปริญญาและ
สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

วท.บ.
(สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
และผลิตภัณฑ์การเกษตร)

71003

1

69001

2

30001
30002
30003

2
2
2

ศศ.บ.
(ภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั )

30006
30008
30013

2
2
2

ศศ.บ.
(นวัตกรรมการสื่อสาร)

30009
30010
30011

3
3
3

09015

30

09018

20

วท.บ.
(อัญมณีและครื่องประดับ)

ศศ.บ.
(นวัตกรรมสื่อสารสังคม)

วศ.บ.
(วิศวกรรมโลจิสติกส์)
วศ.บ.
(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

74
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1.7 โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา

2 คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2561 โดยจาแนกรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สาเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
รวม 5 ภาคการศึกษา ตามที่สาขาวิชากาหนดในคุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้ว
ให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
กลุ่มที่ 2 ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
1) จากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ได้รบั การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
- เอกสารการจบการศึกษา (Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion)
จากโรงเรียน เช่น IB Diploma หรือ A Level Diploma หรือ High School Diploma เป็นต้น และ
- เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) จากโรงเรียน
2) จากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ไม่ได้รบั การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
หรือจากหลักสูตรนานาชาติในต่างประเทศ ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
- เอกสารการจบการศึกษา (Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion)
เช่น IB Diploma หรือ A Level Diploma หรือ High School Diploma เป็นต้น และ
- เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) จากโรงเรียน และ
- ใบเทียบวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ในกรณีที่มี ก่อนประกาศระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วย
การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560) (ถ้ามี)
กลุ่มที่ 3 ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
1) ในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
- ใบรับรองจากโรงเรียน และ
- ใบ Predicted grade
2) ในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ไม่ได้รบั การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
หรือจากหลักสูตรนานาชาติในต่างประเทศ ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
- ใบรับรองจากโรงเรียน และ
- ผลการสอบการเทียบวุฒิต่างๆ ให้เป็นไปตาม เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Thai University Central
Admission System : TCAS) ประจาปีการศึกษา 2562

3 คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา)
3.1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ดังนี้
กลุ่มที่ 1
1) ศึกษาในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนน
เฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
2) มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนที่ 1)
รวม 5 ภาคการศึกษา เฉลี่ยไม่ต่ากว่า B หรือ 3.00 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) รวม 5 ภาค
การศึกษา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.00 (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนน
เฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
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1.7 โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา

กลุ่มที่ 2
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้ งแต่ เกรด 10 ถึง เกรด 12 (เที ยบเท่าชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมั ธยมศึ กษาปี ที่ 6)
ไม่ต่ากว่า 2.50 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือเทียบเท่า
2) มีผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เฉลี่ยตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 12 ไม่ต่ากว่า C
กลุ่มที่ 3
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้ งแต่ เกรด 10 ถึง เกรด 12 (เที ยบเท่าชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมั ธยมศึ กษาปี ที่ 6)
ไม่ต่ากว่า 2.50 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือเทียบเท่า
2) มีผลสอบ International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) หรือ General Certificate
of Secondary Education (GCSE) หรือ GCE “O” level ในรายวิชา Biology, Chemistry, Physics,
Mathematics ไม่ต่ากว่า C
3.1.2 ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) เทียบเท่าคะแนน TOEFL ไม่ต่ากว่า 450 (Paper-based
Test: PBT) หรือ ไม่ต่ากว่า 45 คะแนน (Internet-based Test: IBT) หรือ ไม่ต่ากว่า 133 คะแนน (Computer
-based Test: CBT) หรือ ผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 4.5 หรือ CU-TEP ไม่ต่ากว่า 60 คะแนน
3.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2 ภาษา)
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ ภาคการเรียนที่ 1 ของเกรด 12 (เทียบเท่าระดับชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ ภาคการเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ากว่า 3.00
จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือ เทียบเท่า (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
2) มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน (Paperbased Test: PBT) หรือ ไม่ต่ากว่า 60 คะแนน (Internet-based Test: IBT) หรือ TOEIC ไม่ต่ากว่า 500
คะแนน หรือ ผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0
3.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2 ภาษา)
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ ภาคการเรียนที่ 1 ของเกรด 12 (เทียบเท่าระดับชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ ภาคการเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ากว่า 2.50
จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือ เทียบเท่า (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา)
3.4.1 มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาขาวิชา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สาเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือเทียบเท่า
(ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
กลุ่มที่ 2 ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
1) จากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
- เอกสารการจบการศึกษา (Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion)
จากโรงเรียน เช่น IB Diploma หรือ A Level Diploma หรือ High School Diploma เป็นต้น และ
- เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) จากโรงเรียน
2) จากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ไม่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) หรือจากหลักสูตรนานาชาติในต่างประเทศ ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
- เอกสารการจบการศึกษา ( Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion)
เช่น IB Diploma หรือ A Level Diploma หรือ High School Diploma เป็นต้น และ
- เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) จากโรงเรียน และ
- ใบเทียบวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ในกรณีที่มี ก่อนประกาศระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิ
การศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2560) (ถ้ามี)
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กลุ่มที่ 3 ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
1) ในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
- ใบรับรองจากโรงเรียน และ
- ใบ Predicted grade
2) ในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ไม่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) หรือจากหลักสูตรนานาชาติในต่างประเทศ ต้องมีเอกสาร
ดังต่อไปนี้
- ใบรับรองจากโรงเรียน และ
- ผลการสอบการเทียบวุฒิต่างๆ ตามระบบที่เรียนอยู่ เช่น
1. มีผลสอบ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE ‘O’ Level ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา โดยแต่ละ
รายวิชาได้ไม่ต่ากว่า C (เฉพาะผู้ที่ได้ผลก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2561) หรือ
2. มีผลการสอบ GED 5 รายวิชา มีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน แต่ละรายวิชา
ต้องได้อย่างน้อย 410 คะแนน หรือ
3. มีผลการสอบ NCEA จานวนไม่ต่ากว่า 80 หน่วยกิต ประกอบด้วย
- วิชาใน level 2 หรือสูงกว่า จานวนไม่ต่ากว่า 60 หน่วยกิต และ
- วิชาใน level 1 หรือสูงกว่า จานวน ไม่ต่ากว่า 20 หน่วยกิต หรือ
4. มีผล IB Certificate ต้องสอบผ่านอย่างน้อย 5 วิชา ไม่ซ้ากัน และแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ากว่า 2
3.4.2 มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน (Paperbased Test: PBT) หรือ ไม่ต่ากว่า 150 คะแนน (The Computer-based Test: CBT) หรือ ไม่ต่ากว่า 61
คะแนน (Internet-based Test: IBT) หรือ ผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 หรือ CU-TEP ไม่ต่ากว่า 60 คะแนน
3.4.3 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังกียจ โรคประจาตัว หรือความพิการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาเล่าเรียนและการประกอบอาชีพ
3.4.4 หากมีความสามารถทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา) สาขานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา) ทุกวิชาเอก
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ ภาคการเรียนที่ 1 ของเกรด 12 (เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ ภาคการเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ากว่า 2.50 จากระบบ
คะแนนเต็ม 4 หรือ เทียบเท่า (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
2) มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL ไม่ต่ากว่า 470 คะแนน (Paper-based
Test: PBT) หรือ ไม่ต่ากว่า 55 คะแนน (Internet-based Test: IBT) หรือ TOEIC ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือ
ผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 4.5 หรือ CU-TEP ไม่ต่ากว่า 60 คะแนน
3) ให้ผู้สมัครจัดทาแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ที่แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถ โดยต้องมีตัวอย่าง
ผลงานที่แสดงทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรม และรางวัลที่
ได้รับ จานวนเอกสาร ไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4 (ไม่รวมปก) โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของ
แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ ผลงานที่นาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปี
ย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร โดยให้ Upload ผ่านทางเว็บไซต์ http://cosci.swu.ac.th ในรูปแบบไฟล์ .pdf
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100MB ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ก่อนเวลา 24.00 น. (หากอับโหลดเสร็จสิ้นจะได้รับ
อีเมลตอบกลับจากทางระบบ) ทั้งนี้ให้ผู้สมัคร ระบุชื่อโครงการ /สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัครด้วย หากส่งเอกสาร
เกินระยะเวลาที่กาหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
หมายเหตุ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องนาเอกสาร หลักฐานตัวจริง และแฟ้ม
ประวัติและผลงาน (Portfolio) จานวน 1 เล่ม มาแสดงต่อคณะกรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัคร
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ติดต่อสอบถามได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม โทร. 0-2259-2343, 0-2649-5000 ต่อ 11269, 11270 ในวัน และเวลาราชการ หรือส่ง E-mail มาได้
ที่ prcosciswu@gmail.com หรือ Facebook : COSCI SWU
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4.1 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Financial statement) ของผู้ปกครอง ย้อนหลัง 6 เดือน
4.2 สาเนาหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครสอบ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ (เอกสารฉบับจริง
ให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน)
4.3 เอกสาร/หลักฐานการศึกษา
 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา แนบหลักฐานการศึกษา ดังนี้
1) เอกสารการจบการศึกษา (ประกาศนียบัตร ( Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion))
จากโรงเรียน และ
2) สาเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ. 1:4) หรือเอกกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุ
คะแนนเฉลีย่ สะสมทั้งหมดจากโรงเรียน และ
3) ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL หรือ ผลสอบ IELTS หรือ CU-TEP หรือ
TOEIC หรือ SWU-SET และ
4) ใบเทียบวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ทีร่ ับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ในกรณีที่มี ก่อนประกาศระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยการ
ปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560) (ถ้ามี)
 สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ แนบหลักฐานการศึกษา ดังนี้
1) ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนว่ากาลังศึกษาอยู่และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และ
2) ใบผลคะแนนคาดการณ์ (Predicted grade) (เฉพาะผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติหรือหลักสูตร
นานาชาติ) และ
3) สาเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ. 1:4) ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา หรือ เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript)
จากโรงเรียน ตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ ภาคการเรียนที่ 1 ของเกรด 12 (เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ ภาคการเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) และ
4) ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL หรือ ผลสอบ IELTS หรือ CU-TEP
หรือ TOEIC หรือ SWU-SET หรือ CU-TEP
 สาหรับผู้ที่ใช้ผลการสอบเทียบวุฒิการศึกษา แนบหลักฐานการศึกษา ดังนี้
1) สาเนาผลสอบ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE ‘O’ Level หรือ
2) สาเนาผลการสอบ GED หรือ
3) สาเนาประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) และหนังสือรับรองระดับ
จานวนวิชาและจานวนหน่วยกิจของแต่ละวิชาจาก NZQA หรือ
4) สาเนาประกาศนียบัตร IB (IB Certificate) หรือ เอกสารเทียบเท่าอื่นๆ และ
5) ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL หรือ ผลสอบ IELTS หรือ CU-TEP
หรือ TOEIC หรือ SWU-SET หรือ CU-TEP
4.4 ประวัติและผลงาน (Portfolio)
ให้ผู้สมัครทุกคณะ วิทยาลัย/หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก จัดทาและส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) จานวน
เอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและ
ผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัคร
ไม่ว่ากรณีใดๆ ผลงานที่นาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร
เอกสารที่แสดงภายใน Portfolio ควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ความรู้ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม
การกระทาความดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อ ส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความ
สอดคล้องกับ คณะ วิทยาลัย/หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร
หมายเหตุ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องนาเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อ
คณะกรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์
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การจัดส่งเอกสาร และแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ให้ผู้สมัคร ระบุชื่อโครงการ/คณะ วิทยาลัย/สาขาวิชา/
วิชาเอก ที่สมัคร ไว้ที่หน้าซองจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ “แบบ EMS หรือ แบบลงทะเบียน” (เก็บหลักฐานการส่งไว้
ใช้ในการสืบค้นข้อมูล) ไปที่ “งานรับนิสิตใหม่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท
23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110” ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 (ดูวันที่ที่ประทับตรา
ณ ไปรษณียต์ ้นทางเป็นสาคัญ) หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กาหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
(เฉพาะสาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา)
และสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา) ดูวิธีการจัดส่งเอกสาร และแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
ทีค่ ุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา)

5 เอกสารทีต่ ้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์

5.1 เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4
5.2 ผลการทดสอบตาบอดสีตรวจโดยจักษุแพทย์จากสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หรือโรงพยาบาลของรัฐ (เฉพาะสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา))
5.3 ผลการทดสอบตาบอดสีตรวจโดยจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา))
5.4 โครงงานวิทยาศาสตร์หรือเอกสารแสดงประสบการณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้ดาเนินการในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ถ้ามี) (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา))
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ชื่อโครงงาน
5. วิธีทดลอง
2. ที่มา/ ความสาคัญ/ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
6. ผลการทดลองและวิจารณ์
3. สมมติฐาน
7. สรุปผลการทดลอง
4. วัตถุประสงค์
8. เอกสารอ้างอิง
5.5 เอกสารหรือวัสดุอื่นๆ ตามที่แต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก ระบุ (ถ้ามี)

6 เกณฑ์การคัดเลือก

6.1 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร ตามที่สาขาวิชา/วิชาเอก กาหนด
6.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) *(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
6.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก กาหนด

7 สถานที่สอบ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอินเทอร์เน็ตที่ http://admission.swu.ac.th
8 กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
1 – 15 ธันวาคม 2561
11 มกราคม 2562
19 มกราคม 2562

รายการ
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ
มีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ (ขัน้ ที่ 1)
การสอบคัดเลือก (ขัน้ ที่ 2)

08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป

28 มกราคม 2562
30 - 31 มกราคม 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562
7 - 10 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing house
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

หมายเหตุ

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

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
http://admission.swu.ac.th
http://istart.swu.ac.th
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การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 1
1.8 โครงการหลักสูตรนานาชาติ (รหัสกลุ่มสาขา 006)

------------------------------------โครงการหลักสูตรนานาชาติ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพ ทั้งทางด้านความรู้ใน
วิชาการควบคู่กับทางด้านภาษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในระดับนานาชาติ รายละเอียดดังนี้
รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561
1 คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / จานวนรับ
ที่

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
1 สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
2 สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
3 สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
(หลักสูตรนานาชาติ)
4

สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเศรษฐศาสตร์
5 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
6 สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย
(หลักสูตรนานาชาติ)
7

สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ)
รวม

2 คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

ชื่อย่อปริญญาและ
สาขาวิชา

รหัส
สาขาวิชา

จานวนรับ
(คน)

ศศ.บ. (ภาษาเพื่ออาชีพ)
ศศ.บ.
(ภาษาเพื่อการสื่อสาร)

01124
01125

60
20

ศศ.บ.
(ภาษาและการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม )
ศศ.บ. (การจัดการ
ภาคบริการและการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน)

70007

30

70008

30

B.Econ

49002

10

วศ.บ.
(วิศวกรรมคอนเสิรต์
และมัลติมเี ดีย)
วศ.บ.
(วิศวกรรมปิโตรเลียม
และก๊าซธรรมชาติ)

09019

20

09020

30
200

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2561 โดยจาแนกรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สาเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ตามที่สาขาวิชากาหนดในคุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้มสี ิทธิ์สมัคร
(ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
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กลุ่มที่ 2 ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
1) จากหลัก สู ตรนานาชาติ ในประเทศไทย ที่ ได้ รับ การรับ รองจากส านัก งานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
- เอกสารการจบการศึกษา (Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion) จากโรงเรียน เช่น
IB Diploma หรือ A Level Diploma หรือ High School Diploma เป็นต้น และ
- เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) จากโรงเรียน
2) จากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ไม่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) หรือจากหลักสูตรนานาชาติในต่างประเทศ ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
- เอกสารการจบการศึกษา (Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion)
เช่น IB Diploma หรือ A Level Diploma หรือ High School Diploma เป็นต้น และ
- เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) จากโรงเรียน และ
- ใบเทียบวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ในกรณีที่มี ก่อนประกาศระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560) (ถ้ามี)
กลุ่มที่ 3 ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
1) ในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
- ใบรับรองจากโรงเรียน และ
- ใบ Predicted grade
2) ในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ที่ไม่ได้ รับ การรับ รองจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) หรือจากหลักสูตรนานาชาติในต่างประเทศ ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
- ใบรับรองจากโรงเรียน และ
- ผลการสอบการเทียบวุฒิต่างๆ ให้เป็นไปตาม เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Thai University Central
Admission System : TCAS) ประจาปีการศึกษา 2562

3. คุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
กลุ่มที่ 1 ผู้สาเร็จการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ากว่า 2.50
(ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) หรือ
2) มีผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา หรือ GCE “O”Level ไม่ตากว่
่ า C หรือ
3) มีผลการสอบ GED หรือ High School Diploma อย่างน้อย 410 คะแนนในแต่ละวิชา และได้คะแนนรวม
5 วิชา ตั้งแต่ 2,250 คะแนน ทั้งนี้จะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
4) มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 61 คะแนนขึ้นไป
(Internet-based Test: IBT) หรือ ตั้งแต่ 173 คะแนนขึ้นไป (Computer-based Test: CBT) หรือ ผลสอบ
IELTS ที่ระดับคะแนน 5.0 ขึ้นไป หรือ TOEIC ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรือ SWU-SET ไม่ต่ากว่า 65 ทั้งนี้ผล
คะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์
กลุ่มที่ 2 ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือกาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร
นานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศและจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ 12 ไม่ต่ากว่า 2.0 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือ
เทียบเท่า (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) หรือ
2) ผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา หรือ GCE “O”Level ไม่ตากว่
่ า C หรือ
3) มีผลการสอบ GED หรือ High School Diploma อย่างน้อย 410 คะแนนในแต่ละวิชา และได้คะแนนรวม
5 วิชา ตั้งแต่ 2,250 คะแนน ทั้งนี้จะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
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4) มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 61 คะแนนขึ้นไป
(Internet-based Test: IBT) หรือ ตั้งแต่ 173 คะแนนขึ้นไป (Computer-based Test: CBT) หรือ ผลสอบ
IELTS ที่ระดับคะแนน 5.0 ขึ้นไป หรือ TOEIC ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรือ SWU-SET ไม่ต่ากว่า 65 ทั้งนี้ผล
คะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์
3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
กลุ่มที่ 1 ผู้สาเร็จการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาในชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสาเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ากว่า 2.75
(ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) หรือ
2) มีผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา หรือ GCE “O”Level ไม่ต่ากว่า C หรือ
3) มีผลการสอบ GED หรือ High School Diploma อย่างน้อย 410 คะแนนในแต่ละวิชา และได้คะแนนรวม
5 วิชา ตั้งแต่ 2,250 คะแนน ทั้งนี้จะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
4) มี ผ ลการทดสอบความสามารถทางภาษาอั งกฤษเที ย บเท่ า คะแนน TOEFL ตั้ งแต่ 61 คะแนนขึ้ นไป
(Internet-based Test: IBT) หรื อ ตั้ งแต่ 173 คะแนนขึ้ นไป (Computer-based Test: CBT) หรือ ผลสอบ
IELTS ที่ระดับคะแนน 5.0 ขึ้นไป หรือ CU-TEP ไม่ต่ากว่า 60
กลุ่มที่ 2 ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือกาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร
นานาชาติในประเทศไทยหรือต่างประเทศและจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ 12 ไม่ต่ากว่า 2.0 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือ
เทียบเท่า (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) หรือ
2) ผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา หรือ GCE “O”Level ไม่ต่ากว่า C หรือ
3) มีผลการสอบ GED หรือ High School Diploma อย่างน้อย 410 คะแนนในแต่ละวิชา และได้คะแนนรวม
5 วิชา ตั้งแต่ 2,250 คะแนน ทั้งนี้จะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
4) มีผ ลการทดสอบความสามารถทางภาษาอั งกฤษเที ยบเท่ าคะแนน TOEFL ตั้ งแต่ 500 คะแนนขึ้น ไป
(Paper-based Test: PBT) หรื อ ตั้ งแต่ 61 คะแนน (Internet-based Test: IBT) หรื อ ตั้ งแต่ 173 คะแนน
(The Computer-based Test: CBT) หรือ ผลสอบ IELTS ที่ระดับคะแนน 5.0 ขึ้นไป หรือ CU-TEP ไม่ต่ากว่า 60
ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์
3.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ ภาคการเรียนที่ 1 ของเกรด 12 (เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ ภาคการเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบคะแนนเต็ม
4 หรือ เทียบเท่า (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
2) ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, SWU-SET เป็น
ต้น ให้ผู้สมัครยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวัน
สอบสัมภาษณ์
3) มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ หรือ ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาคการศึก ษา
หรือ มีความสามารถที่โดดเด่นด้านการศึกษา โดยเข้าร่วมการแข่งขัน และ/หรือได้รับรางวัลด้านความสามารถนั้นๆ
ทั้งนี้ไม่นับรวมถึงรางวัลการคัดลายมือ
4) ให้ ผู้สมัครจัดท า Presentation Clip เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 2 นาที
โดยให้ Upload ผ่านช่องทาง www.youtube.com และแจ้ง URL มาที่ อีเมล: swu.htm2019@gmail.com
5) เป็นนักเรียนที่มีความสนใจศึกษาในด้านการจัดการภาคบริการ การท่องเที่ยว การโรงแรม การบริการในสายการบิน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความเป็นนานาชาติ
6) ไม่มีปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการศึกษาภาคสนาม ทั้งในและต่างประเทศ
7) หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Financial statement) ของผู้ปกครอง ย้อนหลัง 6 เดือน
หมายเหตุ: ให้แสดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
3.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ ภาคการเรียนที่ 1 ของเกรด 12 (เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ ภาคการเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบคะแนนเต็ม
4 หรือ เทียบเท่า (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
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2) ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, SWU-SET เป็น
ต้น ให้ผู้สมัครยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวัน
สอบสัมภาษณ์
3) มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ หรือ ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
หรือ มีความสามารถที่โดดเด่นด้านการศึกษา โดยเข้าร่วมการแข่งขัน และ/หรือได้รับรางวัลด้านความสามารถนั้นๆ
ทั้งนี้ไม่นับรวมถึงรางวัลการคัดลายมือ
4) ให้ผู้สมัครจัดทา Presentation Clip เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและผลงาน เป็ นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 2 นาที
โดยให้ Upload ผ่านช่องทาง www.youtube.com และแจ้ง URL มาที่ อีเมล: swu.lic2019@gmail.com
5) เรี ย งความในหั วข้ อ “Why do you apply for Bachelor of Arts in Language and Intercultural Communication
at Srinakharinwirot University? And why should you be accepted into the program?” พิ มพ์ เป็ นภาษาอั งกฤษ
ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 หรือ 500-600 คา โดยใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12
6) มีสุขภาพแข็งแรง มีความสนใจศึกษาต่อในด้านภาษาและการสื่อสาร
7) หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Financial statement) ของผู้ปกครอง ย้อนหลัง 6 เดือน
หมายเหตุ: ให้แสดงผลงาน/เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดมาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
3.5 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ ภาคการเรียนที่ 1 ของเกรด 12 (เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ ภาคการเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ากว่า 2.50 จากระบบคะแนนเต็ม
4 หรือ เทียบเท่า (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
2) มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL ไม่ต่ากว่า 477 คะแนน (Paper-based
Test: PBT) หรือ ไม่ต่ากว่า 53 คะแนน (Internet-based Test: IBT) หรือ TOEIC ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรือ
ผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 4.5 หรือ Other English Proficiency Certificate
หมายเหตุ: ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ก่อนเปิดภาค
การศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียนปรับพื้นฐาน 8,000 บาท
3.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ ภาคการเรียนที่ 1 ของเกรด 12 (เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ ภาคการเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ากว่า 2.50 จากระบบ
คะแนนเต็ม 4 หรือ เทียบเท่า (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
2) มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมี
อายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์
3.7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ ภาคการเรียนที่ 1 ของเกรด 12 (เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ ภาคการเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ากว่า 2.50 จากระบบ
คะแนนเต็ม 4 หรือ เทียบเท่า (ถ้าสาเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
2) มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน IELTS ไม่ต่ากว่า 5.0 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมี
อายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์

4 เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

4.1 ใบสมัครภาษาอังกฤษ ตามแบบของมหาวิทยาลัย แบบตรี 6.1 (B 6.1)
4.2 เรียงความในหัวข้อ “Why do you apply for Bachelor of Arts in Language and Intercultural Communication
at Srinakharinwirot University? And why should you be accepted into the program?” พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 หรือ 500-600 คา โดยใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12 (เฉพาะสาขา
วิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ))
4.3 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Financial statement) ของผู้ปกครอง ย้อนหลัง 6 เดือน
4.4 สาเนาหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครสอบ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ (เอกสารฉบับจริงให้ผู้สมัคร
เก็บไว้เป็นหลักฐาน)
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4.5 เอกสาร/หลักฐานการศึกษา
 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษา แนบหลักฐานการศึกษา ดังนี้
1) เอกสารการจบการศึกษา (ประกาศนียบัตร ( Diploma หรือ Certificate of Secondary School Completion))
จากโรงเรียน และ
2) สาเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ. 1:4) หรือเอกกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุ
คะแนนเฉลีย่ สะสมทั้งหมดจากโรงเรียน และ
3) ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL หรือ ผลสอบ IELTS หรือ CU-TEP หรือ
TOEIC หรือ SWU-SET และ
4) ใบเทียบวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ทีร่ ับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ในกรณีที่มี ก่อนประกาศระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยการ
ปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560) (ถ้ามี)
 สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ แนบหลักฐานการศึกษา ดังนี้
1) ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนว่ากาลังศึกษาอยู่และจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และ
2) ใบผลคะแนนคาดการณ์ (Predicted grade) (เฉพาะผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติหรือหลักสูตร
นานาชาติ) และ
3) สาเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ. 1:4) ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา หรือ เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript)
จากโรงเรียน ตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ ภาคการเรียนที่ 1 ของเกรด 12 (เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ ภาคการเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) และ
4) ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL หรือ ผลสอบ IELTS หรือ CU-TEP
หรือ TOEIC หรือ SWU-SET หรือ CU-TEP
 สาหรับผู้ที่ใช้ผลการสอบเทียบวุฒิการศึกษา แนบหลักฐานการศึกษา ดังนี้
1) สาเนาผลสอบ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE ‘O’ Level หรือ
2) สาเนาผลการสอบ GED หรือ
3) สาเนาประกาศนียบัตร NCEA level 2 ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) และหนังสือรับรองระดับ
จานวนวิชาและจานวนหน่วยกิจของแต่ละวิชาจาก NZQA หรือ
4) สาเนาประกาศนียบัตร IB (IB Certificate) หรือ เอกสารเทียบเท่าอื่นๆ และ
5) ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL หรือ ผลสอบ IELTS หรือ CU-TEP
หรือ TOEIC หรือ SWU-SET หรือ CU-TEP
4.6 ประวัติและผลงาน (Portfolio)
ให้ผู้สมัครทุกคณะ วิทยาลัย/หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก จัดทาและส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) จานวน
เอกสาร ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและ
ผลงาน (Portfolio) ได้อย่างอิสระ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนประวัติและผลงาน (Portfolio) แก่ผู้สมัคร
ไม่ว่ากรณีใดๆ ผลงานที่นาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร
เอกสารที่แสดงภายใน Portfolio ควรเป็นเอกสารที่แสดงตัวตน ความรู้ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม
การกระทาความดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อ ส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความ
สอดคล้องกับ คณะ วิทยาลัย/หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร
หมายเหตุ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องนาเอกสาร หลักฐานตัวจริง มาแสดงต่อ
คณะกรรมการฯในวันสอบสัมภาษณ์
การจัดส่งเอกสาร และแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ให้ผู้สมัคร ระบุชื่อโครงการ/คณะ วิทยาลัย/สาขาวิชา/
วิชาเอก ที่สมัคร ไว้ที่หน้าซองจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ “แบบ EMS หรือ แบบลงทะเบียน” (เก็บหลักฐานการส่งไว้ใช้
ในการสืบค้นข้อมูล) ไปที่ “งานรับนิสิตใหม่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23
(ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110” ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 (ดูวันที่ที่ประทับตรา
ณ ไปรษณียต์ ้นทางเป็นสาคัญ) หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กาหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
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5 เอกสารทีต่ ้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์

5.1 เอกสารตามประกาศฯ ข้อ 7 หน้า 4
5.2 เอกสารหรือวัสดุอื่นๆ ตามที่แต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก ระบุ (ถ้ามี)

6 เกณฑ์การคัดเลือก

6.1 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูม้ ีสิทธิ์สมัคร ตามที่สาขาวิชา/วิชาเอก กาหนด
6.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) *(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio เท่านั้น มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
6.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก กาหนด

7 สถานที่สอบ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอินเทอร์เน็ตที่ http://admission.swu.ac.th
8 กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
วัน เดือน ปี
1 – 15 ธันวาคม 2561
11 มกราคม 2562
19 มกราคม 2562

รายการ
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ
มีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ (ขัน้ ที่ 1)
การสอบคัดเลือก (ขัน้ ที่ 2)

08.00 – 08.30 น.
09.00 น. เป็นต้นไป

28 มกราคม 2562
30 - 31 มกราคม 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562
7 - 10 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing house
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

หมายเหตุ

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

ทางเว็บไซต์ ทปอ.
http://admission.swu.ac.th
http://istart.swu.ac.th
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แบบตรี 6.1 (B 6.1)
Application Number

1 inch
Photograph

SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
APPLICATION FORM
Please write in black CAPITAL letters.
1. PERSONAL INFORMATION
Title:
…………………………
I.D./Passport Number
Gender:
Male

Female

First name:
…………………………………………………………………….
Date of Birth: (day/month/year)
………..…../……………………………..../…………………
Age
……..……Years………..….Months…………..Days

Permanent address

Correspondence address (If different from above)

Contact information

Home Phone :
Mobile :
Email :

Family name:
………………………………………..…………….

Nationality ……………….……………………
Religion …………………………………………
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2. EDUCATIONAL BACKGROUND

Academic institutions attended since age of 16 and qualifications obtained or entered for
Institution
Dates of
Qualifications awarded and Qualifications expected
(School/College/Other Higher attendance
grades/class of honours
(given date)
Education)
(Month/Year)

3. ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY

Please fill in the information of English Language Proficiency you have already obtained.
TOEFL: ………….……… /IELTS: ……….……….… /SWU-SET: …….……………. /TOEIC: ….….….……….. /Other: ……………………..
Date of Examination : Day..…..…....Month………....…………….Year……..……..……
Date of Test Report : Day…....…....Month……..…..…………….Year………..…..……

4. GUARDIAN INFORMATION
Title :
………………….………
Age :
………………………….
Permanent address

 FATHER

First name :

 OTHER

Family name :

………………………………………….………………………. …………………………………………..…………….
Nationality:
Occupation :
Monthly income :
…………………………………………..

Correspondence address (If different from above)

Contact information

 MOTHER

Home Phone :
Mobile :
Email :

………………………..………………

……………………………….
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5. CHECKLIST

Please check you have enclosed the following documents with your application. All copied documents
must be signed and verified by the applicant.
For Thai Applicants :
 1. A certified true copy of academic record
 2. Statement of Purpose
 3. A certified true copy of application fee receipt
 4. A certified true copy of ID card
 5. A certified true copy of resident registration
 6. One 1-inch recent photograph
 7. A certified true copy of English Language Proficiency
 8. A certified true copy of SAT (optional)
 9. Financial statement of the guardian issued by banks or financial institutes
 10. A certified true copy of change of names/family Names (if any)
 11. Others…………………………………………………………..……..…………….………………………………..........
For Non-Thai Applicants :
 1. A certified true copy of academic record
 2. Statement of Purpose
 3. A certified true copy of application fee receipt
 4. A certified true copy of passport
 5. A certified true copy of resident registration
 6. One 1-inch recent photographs
 7. A certified true copy of English Language Proficiency
 8. A certified true copy of SAT (optional)
 9. Financial statement of the guardian issued by banks or financial institutes
 10. A certified true copy of change of names/family Names (if any)
 11. Others……………………………………………………………………..…….……………..……………………..........
DECLARATION: I confirm that the information given on this form is true, complete and accurate and no
information requested or other material information has been omitted. I have read the guide for application.
I undertake to be bound by the terms set out in it and I give my consent to the processing of my data by
Srinakharinwirot University. I accept that, if I do not fully comply with these requirements, the university shall
have the right to cancel my application and I shall have no claim against the university.

Applicant’s Signature……………………………………………………..……..Date…...………………………

