
 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เร่ือง  การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 

TCAS รอบที่ 2 Quota 
------------------------------------- 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 2 Quota 
1. โครงการที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที ่1 - 17 มีนาคม 2564 

 1. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม หน้า 5 - 20 
 2. โครงการนักกีฬา หน้า 21 - 31 
 3. โครงการผู้มีทักษะพิเศษของคณะพลศึกษา หน้า 32 - 35 
 4. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม หน้า 36 - 41 
 5. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ หน้า 42 - 59 
 6. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หน้า 60 - 61 
 7. โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย” หน้า 62 - 104 
 8. โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 หน้า 105 - 134 
 9. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ หน้า 135 - 139 
 10. โครงการรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หน้า 140 - 147 
 11. โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ หน้า 148 
 12. โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย หน้า 149 - 152 
 13. โครงการ “โรงเรียนในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล” หน้า 153 - 180 
2. จ านวนที่จะรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ของแต่ละโครงการ 
3. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง คือ 

3.1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

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

4. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
4.1 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4.2 ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระท า

ความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ 
4.3 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากการกระท าผิดหรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบวัดความรู้เพ่ือ

สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
4.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมี

ต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
4.5 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
4.6 ในกรณีที่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการด าเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 
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4.7 ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ หรือรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัย จากการคัดเลือก TCAS 
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 

4.8 มีผลคะแนน GAT/PAT และ/หรือวิชาสามัญ ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบและเกณฑ์ขั้นต่ าที่หลักสูตร/สาขาวิชา/
วิชาเอก ก าหนด (เฉพาะสาขาวิชาที่ใช้คะแนน GAT/PAT ประจ าปีการศึกษา 2564 และ/หรือ วิชาสามัญ 
ประจ าปีการศึกษา 2564) 

ส าหรับคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย 
ประกาศฯ ของแต่ละโครงการ 

5. การสมัครเข้าเป็นนิสิต 
5.1 ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://admission.swu.ac.th ท าการลงทะเบียนผู้ใช้งาน

(สมัครครั้งเดียว)  เข้าสู่ระบบ (หากลงทะเบียนไว้แล้วข้ามไปข้อที่ 2) 
5.2 เลือก สมัครระดับปริญญาตรี 
5.3 เลือกประเภทการรับสมัคร  TCAS รอบที่ 2 โควตา 
5.4 ในการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 Quota ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น ยกเว้นโครงการ

นักกีฬา ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 3 สาขาวิชา ในโครงการเดียวกัน 
5.5 กรอกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง 

และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง) 
5.6 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ เฉพาะ 

ครบถ้วนทุกประการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศรับสมัครและรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ของโครงการ/
สาขาวิชา/ วิชาเอก ที่ประสงค์จะสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
ความเป็นจริง 

5.7 ค่าธรรมเนียม การสมัคร 600 บาท ผู้สมัครสามารถช าระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ภายใน วันที่  
18 มีนาคม 2564 การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
หากช าระเงินหลังจากวันที่ก าหนด จะถือเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน 
(เฉพาะโครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร) 
5.7.1 ให้ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินและช าระเงินผ่านธนาคารตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม 

การช าระเงินเท่านั้น 
5.7.2 หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือกโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก จะต้องท าการสมัครใหม่

และช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครครั้งใหม่ ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกโครงการ/
สาขาวิชา/วิชาเอก ให้เสร็จสิ้นภายในวันปิดรับสมัคร กรณีสมัครมากกว่า 1 ครั้ง มหาวิทยาลัย
จะถือข้อมูลครั้งหลังสุดที่มีการช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วเป็นส าคัญ และมหาวิทยาลัย
จะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ช าระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5.7.3 หากช าระเงินน้อยกว่าที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและถือเป็นโมฆะ 
และต้องช าระเงินใหม่ทั้งหมด กรณีท่ีช าระเงินมากกว่าที่ก าหนดหรือช าระค่าสมัครมากกว่า 1 ครั้ง 
มหาวิทยาลัยจะไม่คืนส่วนที่เกินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5.7.4 ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการช าระเงินและเก็บไว้เป็นหลักฐาน สามารถตรวจสอบสถานะ 
การช าระเงินได้หลังจากช าระเงินค่าสมัครไปแล้ว 3 วันท าการ (ไม่นับวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ
วันหยุดราชการ เช่น ช าระเงินวันจันทร์ ตรวจสอบสถานะการช าระเงินได้วันพฤหัสบดี  ช าระเงิน
วันอังคาร ตรวจสอบสถานะการช าระเงินได้วันศุกร์  ช าระเงินวันพุธ ตรวจสอบสถานะการช าระเงิน
ได้วันจันทร์  ช าระเงินวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ตรวจสอบสถานะการช าระเงินได้วันพุธ เป็นต้น) 
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- การพบเลขท่ีนั่งสอบหมายความว่าผู้สมัครมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้ารับการคัดเลือก
เนื่องจากได้ช าระเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

- ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบงานรับนิสิตใหม่  
อีกครั้งหนึ่งตามวันที่ก าหนด กรณีผู้สมัครไม่มีรายชื่อในประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ช าระไปแล้ว ดังนั้นก่อนการสมัครต้องศึกษารายละเอียด/
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง 

5.7.5 หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ แม้จะผ่าน
กระบวนการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินที่
ช าระไว้แล้วคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

6. เกณฑ์การคัดเลือก  เป็นไปตามทีแ่ต่ละโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด 

7. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบฯ 
7.1 การสอบข้อเขียน (เฉพาะสาขาที่ก าหนดให้มีการสอบข้อเขียน) 

เข้าสอบข้อเขียนจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรที่มี
รูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ และเอกสารหรือวัสดุอ่ืนๆ ตามที่แต่ละโครงการ/สาขาวิชา ก าหนดไว้ (ถ้าม)ี 

กรณีผู้เข้าสอบไม่น าบัตรประจ าตัวประชาชน ฯลฯ มาแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาต
ให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 

7.2 การสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ 
7.2.1 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือ 

บัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ พร้อมส าเนา และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
7.2.2 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.1 ส าหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ รบ.1 ส าหรับหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) หรือ ใบประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า พร้อมทั้ง
มีข้อความหรือเอกสารที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วต้องระบุคะแนนเฉลี่ย
สะสมทั้งหมด)  ส าหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งให้
ค านวณเฉพาะภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษา
ต่างประเทศพร้อมหนังสือรับรองจากโรงเรียนในวันสอบฯ (กรณีก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า ผู้สมัครจะต้องเตรียม ใบ ปพ.1 หรือ ใบ รบ.1 ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ให้พร้อม และจะต้องน าเอกสารดังกล่าวมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

7.2.3 ใบรายงานผลการสอบ GAT/PAT ประจ าปีการศึกษา 2564 และ/หรือใบรับรองผลการสอบ 
วิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามที่แต่ละโครงการ สาขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด (เฉพาะ
สาขาวิชาที่ใช้คะแนน GAT/PAT ประจ าปีการศึกษา 2564 และ/หรือ วิชาสามัญ ประจ าปี
การศึกษา 2564) 

7.2.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
7.2.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (เฉพาะกรณีท่ีชื่อ/นามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) 

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
7.2.6 เอกสารหรือวัสดุอ่ืนๆ ตามที่แต่ละโครงการ/สาขาวิชา ระบุ (ถ้ามี) (ดูในคุณสมบัติเฉพาะของ

แต่ละสาขาวิชา) 
กรณีผู้เข้าสอบไม่น าหลักฐานตามที่ โครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก ก าหนด มาแสดงในวันสอบ

จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 

 
 





-21- 
 

 
 

TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
                1.2 โครงการนักกีฬา 

การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 2 Quota 

1.2 โครงการนักกีฬา (รหสักลุ่มสาขา 099) 
------------------------------------- 

 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีทักษะด้านกีฬาประเภทต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือเข้า 
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รายละเอียดดังนี้  

รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 1 - 17 มีนาคม 2564 

1. คณะ / หลักสูตร /สาขาวิชา / วิชาเอก / จ านวนรับ 

ที ่ คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ชื่อย่อปริญญาและสาขาวิชา รหัส 
สาขาวิชา 

จ านวนรับ 
(คน) 

คณะพลศึกษา    
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย* วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา 

และการออกก าลังกาย) 
04121 8 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
2 สาขาวิชาผู้น านันทนาการ ศศ.บ. (ผู้น านันทนาการ) 04007 3 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต    
3 สาขาวิชาพลศึกษา กศ.บ. (พลศึกษา) 04101 20 
4 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา กศ.บ. (สุขศึกษาและพลศึกษา) 04100 2 

คณะกายภาพบ าบัด    
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
5 สาขาวิชากายภาพบ าบดั วท.บ. (กายภาพบ าบดั) 67001 1 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม    
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสตูร 2 ภาษา)    

6 วิชาเอกการจัดการธรุกิจไซเบอร ์ ศศ.บ. (นวัตกรรมสื่อสารสังคม) 30002 1 
 สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)    
7 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเทีย่ว ศศ.บ.  

(นวัตกรรมการสื่อสาร) 
30009 1 

8 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 30011 1 
คณะศึกษาศาสตร์    

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (เอกคู)่* *    
9 วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต กศ.บ. (การศึกษาตลอดชีวิต) 05106 1 
 รวม   38 

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

 คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรก าหนด 
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2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
2.1 มีอายุไม่เกิน 22 ปี  นับถึงวันปิดรับสมัคร 
2.2 มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดตาม ข้อ 3. เอกสารประกอบการสมัคร 
2.3 ผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านกีฬา ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ กรีฑา เซปัคตะกร้อ เทควันโด ฟุตซอล ฟุตบอล 

บาสเกตบอล มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยูโด เรือพาย ลีลาศ เปตอง เทนนิส ดาบสากล  ปันจักสีลัต  
หมากกระดาน วอลเลย์บอล ว่ายน้ า กอล์ฟ รักบี้ฟุตบอล ยูยิตสู โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

- เป็นนักกีฬาท่ีมีความสามารถระดับทีมชาติ หรือ มีความสามารถระดับเยาวชนทีมชาติ หรือ 
- ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือ 
- ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ กีฬาระดับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

หมายเหตุ : ประเภทกีฬานอกเหนือจากที่ระบไุว้แล้วข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติ และการพิจารณานั้นให้ถือเป็นที่สุด 

2.4 ส าหรับนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นจะต้องไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬามวยอาชีพมาก่อน 
2.5 ผู้สมัครดูประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 และผู้ทีผ่่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

เท่านั้น ให้เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีก าหนด 

3. เอกสารประกอบการสมัคร 
ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) iในรูปแบบ iPDFi1iไฟล์ iขนาดไม่ เกิน i25 iMBiโดยตั้ งช่ือไฟล์ เป็น 

“ชื่อ_นามสกุล_รหัสสาขาท่ีสมัคร” ในระบบรับสมัครฯ  https://admission.swu.ac.th  ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564  
ก่อนเวลา 23.00 น. โดยระบบรับสมัครฯ จะยึดไฟล์ PDF ที่ผู้สมัครอัพโหลดครั้งสุดท้ายเป็นส าคัญ  

ตามรูปแบบที่ก าหนด ดังน้ี 
1) รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 

(1) เป็นแฟ้มโชว์เอกสาร  ขนาด A4 
(2) หน้าปกของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ให้ระบุ ช่ือ นามสกุล /โครงการ/คณะ วิทยาลัย/สาขาวิชา/

วิชาเอก ที่สมัคร 
2) เนื้อหาในแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 

 ส่วนที่ 1 (1) ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
  (2) ประวัติส่วนตัวประกอบด้วย  ช่ือ นามสกุล / วัน เดือน ปีเกิด / อายุ / ที่อยู่ / หมายเลข
  โทรศัพทที่ติดต่อได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว / ช่ือและที่อยู่ของโรงเรียนที่ศึกษา / คะแนน
  เฉลี่ยสะสม และข้อมูลอืน่ๆ ท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการสมัคร 

 ส่วนที่ 2 หลักฐานการศึกษา ได้แก่ ส าเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ. 1:4) หรือส าเนา 
 ใบประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ช้ัน
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา (ถ้าส าเร็จ
 การศึกษาแล้วต้องระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

 ส่วนที่ 3 ส าเนาหลักฐานต่างๆ ที่แสดงความสามารถทางกีฬา / ผลงานให้ใส่ภาพผลงาน ที่ผ่านการ
 คัดเลือกแล้วว่าเป็นผลงานท่ีมีคุณภาพ แสดงออกถึง 

- ความสามารถทางกีฬา 
- ความรู้  ทักษะใน หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก  ที่สมัคร  โดยมีจ านวนที่เหมาะสม 

ส่วนที่ 4 เกียรติประวัติ  ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล  การได้รับเกียรติบัตร วุฒิบัตร ฯลฯ ความสามารถทางการกีฬา  
 ความสามารถเกี่ยวกับ คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร  ความสามารถพิเศษอื่นๆ  
 รวมทั้งภาพถ่ายหรือข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือสาธารณประโยชน์ 

ส่วนที่ 5 ใบรับรองความสามารถทางการกีฬาของผู้สมัคร (แบบ ตรี.4) 
ส่วนที่ 6 ประวัติทางการกีฬาของผู้สมัคร (แบบ ตรี.5) 

หมายเหตุ : ผลงานที่น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร และหากส่งเอกสารเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 
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4. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสัมภาษณ์/สอบภาคปฏิบัต ิ
4.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 3 
4.2 หลักฐานที่แสดงความสามารถทางด้านกีฬา ความสามารถเกี่ยวกับ คณะ วิทยาลัย/ หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอกที่สมัคร 

และความสามารถพิเศษอื่นๆ 
4.3 ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน ใช้แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย

ตามรูปแบบของโรงพยาบาล (เฉพาะสาขาวิชากายภาพบ าบัด) 
4.4 ผลการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ทรวงอก (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสอบสัมภาษณ์) ที่ลงนามรับรองโดยแพทย์จากโรงพยาบาล 

ของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน (เฉพาะสาขาวิชากายภาพบ าบัด) 
4.5 เอกสารหรือวัสดุอื่นๆ ตามที่แต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก ระบุ (ถ้ามี) 

หากผู้เข้าสอบไม่น าหลักฐานที่แสดงว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก ก าหนดมาแสดงในวัน
สัมภาษณ/์ปฏิบัติ  จะถือว่าผู้เข้าสอบขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคร้ังนี้ 

5. เอกสารการรายงานตัว  
นอกจากเอกสารตามก าหนดการในตารางกิจกรรมการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตแล้ว ในวันเปิดภาคเรียนนิสิตใหม่จะต้องยื่น

หนังสือหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี กับฝ่ายวิชาการคณะกายภาพบ าบัด (เฉพาะสาขาวิชา
กายภาพบ าบัด) 

6. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก  

วัน  เดือน  ปี รายการ หมายเหตุ 

1 – 17 มีนาคม 2564 รับสมัคร 

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

2 - 3 พฤษภาคม 2564 ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน 
4 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
6 พฤษภาคม 2564 การสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ 
 08.00 – 08.30 น.        รายงานตัวเข้าสอบฯ 

 08.30 – 10.00 น.        สอบสัมภาษณ์ /สอบปฏิบัติ 
   เฉพาะสาขาวิชา 

 10.00 น. เป็นต้นไป      สอบภาคปฏิบัติทางด้านกีฬา1
ใช้ชุดกีฬาตามชนิดกีฬาท่ีระบุไว้ในแบบ ตรี.5  

10 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ ทปอ. 
 10 – 11 พฤษภาคม 2564 ยืนยันสิทธิ ์

24 – 28 พฤษภาคม 2564 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

ส าหรับคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย 

http://admission.swu.ac.th/
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TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
                1.2 โครงการนักกีฬา 

รายละเอียดแนบท้าย 
คณะพลศึกษา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

 1.1 ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร 
   นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 

 1.2 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ไม่น้อยกว่า 2.50 และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50 (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิด
คะแนนเฉลีย่สะสมทั้งหมด) 

 1.3 จะต้องมีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
( จ านวนหน่วยกิตนับถึงวันที่ส าเร็จการศึกษา)  

1.4 มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้น
ต่ า ดังนี ้

GAT วิชาสามัญ  
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์1 ฟิสิกส ์ เคมี ชีววิทยา 

ค่า
น้ าหนัก 
(%)  

เกณฑ ์
ขั้นต่ า 
(%)  

ค่า
น้ าหนัก 
(%)  

เกณฑ ์
ขั้นต่ า 
(%)  

ค่า
น้ าหนัก 
(%)  

เกณฑ ์
ขั้นต่ า 
(%)  

ค่า
น้ าหนัก 
(%)  

เกณฑ์
ขั้นต่ า
(%)  

ค่า
น้ าหนัก 
(%)  

เกณฑ์
ขั้นต่ า
(%)  

ค่า
น้ าหนัก 
(%)  

เกณฑ์
ขั้นต่ า
(%)  

ค่า
น้ าหนัก 
(%)  

เกณฑ์
ขั้นต่ า
(%)  

ค่า
น้ าหนัก 
(%)  

เกณฑ ์
ขั้นต่ า
(%)  

20 - 10 - 10 - 15 - 10 - 10 - 10 - 15 - 
2. เกณฑ์การคัดเลือก 

2.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
2.2 คะแนนสอบ GAT และ วิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ า

ที่หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกก าหนด (ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio และ เกณฑ์คะแนนสอบ GAT และ วิชา
สามัญ ประจ าปีการศึกษา 2564 มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ) 

2.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชาก าหนด 
2.4 การสอบภาคปฏิบัติทางด้านกีฬา ตามชนิดกีฬาท่ีระบุจะใช้ในการสอบภาคปฏิบัติในแบบ ตรี 5  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาผู้น านันทนาการ 
1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

1.1 ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร
นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2563 

1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้ 
 - โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ย

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

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

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

1.3 มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ า 
ดังนี ้

GAT วิชาสามัญ  
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

ค่าน้ าหนัก 
(%) 

เกณฑข์ั้นต่ า 
(%) 

ค่าน้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ์ขั้นต่ า 
(%) 

ค่าน้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ์ขั้นต่ า 
(%) 

ค่าน้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ์ขั้นต่ า  
(%) 

30 - 25 - 25 - 20 - 
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TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
                1.2 โครงการนักกีฬา 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
2.2 คะแนนสอบ GAT และ วิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ าที่

หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกก าหนด (ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio และ เกณฑ์คะแนนสอบ GAT และ วิชา
สามัญ ประจ าปีการศึกษา 2564 มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ) 

2.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชาก าหนด 
2.4 การสอบภาคปฏิบัติทางด้านกีฬา ตามชนิดกีฬาท่ีระบุจะใช้ในการสอบภาคปฏิบัติในแบบ ตรี 5  

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา 
1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

1.1 ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร
นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2563 

1.2 ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ  
2. เกณฑ์การคัดเลือก 

2.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ) 
2.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชาก าหนด 
2.4 การสอบภาคปฏิบัติทางด้านกีฬา ตามชนิดกีฬาท่ีระบุจะใช้ในการสอบภาคปฏิบัติในแบบ ตรี 5  

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

1.1 ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร
ตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 

1.2 มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ าหนักร้อยละ และ
เกณฑ์ขั้นต่ า ดังนี ้ 

GAT PAT 5 วิชาสามัญ  
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

ค่าน้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ์ขั้นต่ า 
(%) 

ค่าน้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ์ขั้นต่ า 
(%) 

ค่าน้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ์ขั้นต่ า 
(%) 

ค่าน้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ์ขั้นต่ า 
(%) 

ค่าน้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ์ขั้นต่ า 
(%) 

30 - 30 30 15 - 15 - 10 - 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
2.2 คะแนนสอบ GAT และ วิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ า

ที่หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกก าหนด (ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio และ เกณฑ์คะแนนสอบ GAT/PAT และ 
วิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2564 มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ) 

2.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชาก าหนด 
2.4 การสอบภาคปฏิบัติทางด้านกีฬา ตามชนิดกีฬาท่ีระบุจะใช้ในการสอบภาคปฏิบัติในแบบ ตรี 5  
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TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
                1.2 โครงการนักกีฬา 

รายละเอียดแนบท้าย 
คณะกายภาพบ าบัด  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบ าบัด 
1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

1.1 ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร
นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 

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

ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.50 และจะต้องรักษาระดับ
ผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

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

1.3 มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ า 
ดังนี ้

GAT PAT2 วิชาสามัญ  
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส ์ ชีววิทยา 

ค่าน้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ์ 
ขั้นต่ า(%)  

ค่าน้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ์ 
ขั้นต่ า(%)  

ค่าน้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ์ 
ขั้นต่ า(%)  

ค่าน้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ์ 
ขั้นต่ า(%)  

ค่าน้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ์ 
ขั้นต่ า(%)  

ค่าน้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ์ 
ขั้นต่ า(%)  

20 - 30 - 10 - 10 - 10 - 20 - 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
2.2 คะแนนสอบ GAT และ วิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ า

ที่หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกก าหนด (ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio และ เกณฑ์คะแนนสอบ GAT/PAT และ 
วิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2564 มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ) 

2.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชาก าหนด 
2.4 การสอบภาคปฏิบัติทางด้านกีฬา ตามชนิดกีฬาท่ีระบุจะใช้ในการสอบภาคปฏิบัติในแบบ ตรี 5  
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TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
                1.2 โครงการนักกีฬา 

รายละเอียดแนบท้าย 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 

1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1.1 ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตร

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

1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังน้ี 
 - โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ : มีคะแนนเฉลี่ย

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

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

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

1.3 มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2564  และ/หรือ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2563 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด ดังนี ้

GAT 

วิชาสามัญ  
ภาษาอังกฤษ *เลือกสอบ 

คณิตศาสตร์ 1 หรือ 
คณิตศาสตร์ 2 

ค่าน้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ์ขั้นต่ า 
(%) 

ค่าน้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ์ขั้นต่ า 
(%) 

ค่าน้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ์ขั้นต่ า 
(%) 

50 - 30 - 20 - 

หมายเหตุ *ส าหรับผู้สมัครที่จบก่อนปีการศึกษา 2563 ที่เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2 จะต้องเลือกสมัครสอบวิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 
โดย สทศ. จะด าเนินการเปิดระบบสมัครสอบให้โดยเฉพาะ ทั้งนี้ผู้สมัครที่จบในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยจะใช้คะแนน O-NET 
คณิตศาสตร์ มาแทนวิชาคณิตศาสตร์ 2  

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
2.2 คะแนนสอบ GAT และ วิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ าที่

หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกก าหนด (ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio และ เกณฑ์คะแนนสอบ GAT และ วิชาสามัญ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ) 

2.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชาก าหนด 
2.4 การสอบภาคปฏิบัติทางด้านกีฬา ตามชนิดกีฬาท่ีระบุจะใช้ในการสอบภาคปฏิบัติในแบบ ตรี 5  
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TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
                1.2 โครงการนักกีฬา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือการท่องเท่ียว 
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา) วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือการจัดการนวัตกรรม 

1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
1.1 ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียน หลักสูตร

นานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะ ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 

1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังน้ี 
 - โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ยสะสม

ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับ
ผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษา (ถ้าส าเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

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

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

 1.3 มีผลการสอบ GAT และวิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ า 
ดังนี ้

GAT วิชาสามัญ  
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ค่าน้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ ์
ขั้นต่ า (%) 

ค่าน้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ ์
ขั้นต่ า (%) 

ค่าน้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ ์
ขั้นต่ า (%) 

50 - 20 - 30 - 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
2.2 คะแนนสอบ GAT และ วิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ าที่

หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกก าหนด (ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio และ เกณฑ์คะแนนสอบ GAT และ วิชาสามัญ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ) 

2.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชาก าหนด 
2.4 การสอบภาคปฏิบัติทางด้านกีฬา ตามชนิดกีฬาท่ีระบุจะใช้ในการสอบภาคปฏิบัติในแบบ ตรี 5  
2.5 การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ  

 

** หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกบั หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ติดต่อสอบถามได้ที ่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11268 , 11269, 11270 ในวัน และเวลาราชการ หรือส่ง E-mail  
มาได้ที่ prcosciswu@gmail.com หรือ Facebook : COSCI SWU 

mailto:prcosciswu@gmail.com%20หรือ
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TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
                1.2 โครงการนักกีฬา 

รายละเอียดแนบท้าย 
คณะศึกษาศาสตร์ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่)*  สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 

1. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
 1.1 ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา ในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียน 
  หลักสูตรนานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะ 
  ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
 1.2 มีผลการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ าหนักร้อยละ   
 และเกณฑ์ขั้นต่ า ดังนี ้

GAT PAT5 วิชาสามัญ  
ภาษาอังกฤษ 

ค่าน้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ์ขั้นต่ า 
(%) 

ค่าน้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ์ขั้นต่ า 
(%) 

ค่าน้ าหนัก 
(%) 

เกณฑ์ขั้นต่ า 
(%) 

45 40 45 40 10 35 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 
2.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
2.2 คะแนนสอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ าหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ า

ที่หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกก าหนด  
 *(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก Portfolio และ เกณฑ์คะแนนสอบ GAT/PAT ประจ าปีการศึกษา 2564 และ วิชาสามัญ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ) 
2.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชาก าหนด 
2.4 การสอบภาคปฏิบัติทางด้านกีฬา ตามชนิดกีฬาท่ีระบุจะใช้ในการสอบภาคปฏิบัติในแบบ ตรี 5 

หมายเหตุ* หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู)่ ให้เลือกจับคู่วิชาเอกในกลุ่มวิชาเอกที่ 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ช้ันปีท่ี 1   
 โดยมีเง่ือนไขตามที่คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรก าหนด 
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TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
                1.2 โครงการนักกีฬา 

แบบ ตรี.4 
ใบรับรองความสามารถทางการกีฬาของผู้สมัคร 

หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก.............................................................................................................................. 

ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว............................................................................................................................. ........ 
ต าแหน่ง............................................................................................................................. ........................... 
ขอรับรองว่าผู้สมัครช่ือ นาย  นาง  นางสาว ............................................... ........................................................ 
มีความสามารถทางการกีฬา ประเภท (ระบุ ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
โดยมีประสบการณ์ทางการกีฬาดังนี้ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1. (.....)  นักกีฬาทีมชาติ (ประเภทกีฬา..................................................................................พ.ศ. .................) 
2. (.....)  นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ (ประเภทกีฬา......................................................................พ.ศ. ................) 
3. (.....)  นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  

(ประเภทกีฬา.............................................................................................................พ.ศ. ...............) 
4. (.....)  นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  

(ประเภทกีฬา.............................................................................................................พ.ศ. ...............) 
5. (.....)  นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน  

(ประเภทกีฬา.............................................................................................................พ.ศ. ...............) 
6. (.....)  นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่จัดโดยสมาคมกีฬา  

(ประเภทกีฬา.............................................................................................................พ.ศ. ...............) 
7. (.....)  อื่นๆ ให้ระบุประเภทกีฬา  รายการที่เข้าร่วมแข่งขัน  และปีที่แข่งขัน .............................................. 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ......................................................................ผู้รบัรอง 
(..............................................................................) 

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

สถานท่ีติดต่อ....................................................................................................................... 

โทรศัพท.์........................................................ อีเมล......................................................... 

หมายเหตุ 1. ผู้รับรองจะต้องเป็นบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรกีฬาท่ีนกัเรียนเกี่ยวข้อง 
2. ให้ประทับตราหน่วยงานหรือองค์กรกีฬาที่นักเรียนเกี่ยวขอ้งด้วย 
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แบบ ตรี.5 
ประวัติทางการกีฬาของผู้สมัคร 

หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ........................................................................................................................................................ 

1. ช่ือ – สกุล ของผู้สมัคร..................................................................................................................................อาย.ุ....................ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………….......................…......................…………………………………………… 
โทรศัพท.์.............................................................. ID Line......................................................................................................... 

2. ก าลังศึกษา/จบการศึกษา จากโรงเรียน...................................................................................................................................... 
จังหวัด................................................................................................... เริ่มเล่นกีฬาเมื่อ พ.ศ. ................................................. 

3. กีฬาท่ีถนัด ได้แก่ (ระบไุดม้ากกว่า 1 ชนิด)................................................................................................................................. 

4. ประวัติการแข่งขันกีฬาตั้งแต่ต้น (ถ้าท่ีว่างไม่พอให้เขียนต่อในด้านหลัง หรือเขียนเพิ่มในกระดาษ A4) 

ที ่ พ.ศ. รายการแข่งขัน ประเภทกีฬา ผลการแข่งขัน 
(ระบุล าดับที่หรือสถิต)ิ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

5. เหตุผลที่สมัครเข้าเรยีนในหลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก
...................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................……….…….. 

6. ความสามารถพิเศษอื่นๆ.............................................................………..…………………................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 

7. กีฬาท่ีใช้ในการพิจารณาสมัครเข้าศึกษาครั้งนี้ (โปรดระบุเพยีง 1 ชนิด) ได้แก่ …………….……………............................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

ลงช่ือ................................................................................ผูส้มัคร 
วันท่ี............เดือน....................................พ.ศ. ................... 


