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โครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ 4+1) 

หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีพันธกิจที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นการพัฒนา

ศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับได้ใน

ระดับชาติและนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและ

พิจารณาเห็นว่านิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และศักยภาพใน

การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาได้ ดังนั้นจึงเห็นควรเพิ่มความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนโดยมี

การส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีศักยภาพทางวิชาการ มีเจตคติที่ดี และ

มีเป้าหมายในการที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในสาขาวิชาเดิม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสได้

เรียนบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาขณะศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ

กระตุ้นให้นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

 โดยหลักการจัดโครงการฯ นี้ไม่ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใหม่ เป็นการนำหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาที ่มีอยู ่เดิมมาบริหารจัดการให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพิ ่มโอกาสทาง

การศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้รับนิสิตตามแผนได้มากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการ

ภายใต้ข้อบังคับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางกรบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   

พ.ศ.2558 

วัตถุประสงค ์

 1.  เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถลงทะเบียน

รายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้ในขณะที่กำลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

2.  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

สามารถศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง และใช้ระยะเวลาในการศึกษาน้อยลง 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



2 
 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 
 1. นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ลงเรียนมาแล้วไม่น้อยกวา่ 6 ภาคการศึกษา หรือ
นิสิตปสีุดทา้ยของหลักสูตรนั้นๆ และลงทะเบียนเรียนรายวชิา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (นับคะแนนเฉลี่ยอย่างตำ่ 5 ภาคเรียน) ไมน่้อยกว่า 2.75 
 3. นิสิตต้องมีผลคะแนนการสอบสมิทธิภาพทางภาษาระดบัปรญิญาตรี (SWU-SET)ระดับB1 ณ วันที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการ 
 4. มีคุณสมบัติอื่นๆสอดคล้องกับประกาศการรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฯกรณีไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 5. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะต้องศึกษารายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ครบถ้วนตามโครงสร้าง
หลักสูตรก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิตได้ 

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนและการลงทะเบียน 
ระดับ-ชั้นป ี ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 

ป.ตรี ชั้นปี1-2-3 (ภาคเรียนที่1)   
ป.ตรี ชั้นปีที่3 ภาคเรียนที่ 2 และ
ภาคฤดูร้อน 

ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปรญิญาตรี (ยกเวน้ภาค
ฤดูร้อน) 

สมัครเข้าร่วมโครงการ/ประกาศผล/ 
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา-งวดที่ 1 (ไม่เกินเดือน
กันยายน) 

ป.ตรี ชั้นปีที่4 ภาคเรียนที่ 1 ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปรญิญาตร ี

ปฐมนิเทศ/เริ่มเรียนรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ป.ตรี ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปรญิญาตรี                        
จบการศึกษาระดับปริญญาตร ี

เรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

ป.ตรี ชั้นปีที่ 4 ภาคฤดูร้อน ขึ้นทะเบียนเป็นนสิิตบณัฑิตศึกษา และชำระคา่ขึ้นทะเบียน 1,700 บาท (ใช้จ่ายใน
การรับปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา)ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ-งวดที่2 
เรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา(ถ้ามี)/เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเรยีน
ระดับบณัฑติศึกษา 

บัณฑิตศึกษาชัน้ปีที่1ภาคเรียนที่ 1 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ-งวดที่ 3(ให้ดำเนินการช่วงเพิ่ม-ลดรายวิชา  )เรียน
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา/สอบโครงร่างปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์

บัณฑิตศึกษาชัน้ปีที่1ภาคเรียนที่ 2 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ-งวดที่ 4(ให้ดำเนินการช่วงเพิ่ม-ลดรายวิชา)        
เรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา/ทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์/เผยแพร่ผลงานฯ 

บัณฑิตศึกษาชัน้ปีที่1 ภาคฤดูร้อน สอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ์/สารนิพนธ์/เผยแพร่ผลงานฯ 
จบการศึกษาโดยมีคณุสมบัตรครบตามข้อบังคับฯ พ.ศ.2559 

1.นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯหากไม่สำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อนของชั้นปที่1 ระดับบัณฑิตศึกษา และไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใน
โครงการนี้ จะต้องเปลี่ยนสภาพเป็นนิสิตระดับปริญญาโท แบบปกติ โดยนับระยะเวลาตั้งแต่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตศึกษา และให้เริ่ม
ลงทะเบียนรักษาสภาพนสิตตั้งแต่ชั้นปีท่ี2 ภาคเรียนท่ี 1 
2.กรณีนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ขอสละสิทธิ์หรือไม่สามารถศึกษาต่อจนจบระดับบัณฑิตศึกษาเงินท่ีชำระให้กับมหาวิทยาลัยทุกรายการ
จะไม่ได้รับคืนไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 
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กำหนดการโครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปรญิญาตรี  
(โครงการ 4+1) ปีการศึกษา 2563 

 

 

ล ำดับ รำยละเอยีด วันที ่ หมายเหตุ 

1 เปิดรับสมัครนิสิตเข้าโครงการ 4+1 1 เมษายน – 18 มิถุนายน 
2563 

คูมื่อการเปิดรับสมัครและ 
ใบสมัคร สามารถ 

Download ได้ที่ 

http://grad.swu.ac.th/ 

2 สอบภาษาอังกฤษท่ัวไป สำหรับนิสิตเข้า 
รว่มโครงการฯ ที่ยงัไม่มีผล SWU-SET 

ระดับ B1 

แจ้งให้ทราบภายหลัง ประกาศห้องสอบที่ 
http://grad.swu.ac.th/ 

3 บัณฑิตวิทยาลัยประกาศชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ 
การพิจารณา 

แจ้งให้ทราบภายหลัง ประกาศผลที่ เว็บไซต์ 
http://grad.swu.ac.th/ 

4 ปฐมนิเทศนิสิตโครงการ 4+1 แจ้งให้ทราบภายหลัง บัณฑิตวิทยาลัย 

5 เปิดเทอมนิสิตโครงการ 4+1 เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  

คุณสมบัตท่ัิวไปของนิสิตที่โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตร ี(โครงการ 4+1)  
1. มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด (ดังรายละเอียดการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ)  
2. เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียนการศึกษา (GPA) ตั้งแต ่2.75 ขึ้นไป   

3. ผลการสอบภาษาอังกฤษ SWU-SET ต้ังแต่ B1 ขึน้ไป กรณีถ้านิสิตยังไม่มีผล SWU-SET ให้ 
สอบภาษาอังกฤษท่ัวไป พร้อมกับผู้สมัครในการสอบคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปี
การศึกษา  2563  (ภาคต้น) กำหนดการสอบจะแจง้อีกครั้ง             

 

 

 

 

http://grad.swu.ac.th/
http://grad.swu.ac.th/
http://grad.swu.ac.th/
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จำนวนนิสิตที่รบัเข้าโครงการ 
เพ่ือให้นิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 
ลำดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รับ(จำนวน) 

1 คณะเศรษฐศาสตร ์ หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ 15 

2 คณะวิทยาศาสตร ์ หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคม ี 2 
    หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาฟิสิกส ์ 3 
    หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 5 

    หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 5 

    หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาฟิสิกส ์ 3 
    หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาคณิตศาสตร์ 10 

3 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต ์ 10 

4 คณะกายภาพบำบดั หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบำบดั 2 
5 คณะบริหารธรุกิจเพื่อสังคม วิชาเอกการตลาด 5 

    วิชาเอกการจัดการ 5 

6 คณะส้งคมศาสตร ์ หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร ์ 6 
    หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศ 10 
    หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายและการจดัการ

สาธารณะ 10 

    หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทางสังคม 15 
7 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม 
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 

15 
  หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ 10 

8 คณะมนุษยศาสตร ์ หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7 
    หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 5 
9 คณะเภสัชศาสตร ์ หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภณัฑ์ 10 

10 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 5 
    หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 10 

11 วิทยาลัยอุตสาหกรรม
สร้างสรรค ์

หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ 10 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจดัตราสินค้าสร้างสรรค์  
(หลักสูตรนานาชาติ) 5 

12 บัณฑิตวิทยาลัย หลักสตูรวิศวกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์ 15 

รวม 198 
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คณะเศรษฐศาสตร์ 

1.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ (รับจำนวน 15คน)  

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ เศรษฐศาสตรบัณฑิต เป็นแบบแผน ข 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ 

GPA  2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1)  

1. เป็นนิสิตปี 4 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.  มีเกรดรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง C+ และรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคขั้นกลาง C+ 
ขึ้นไป สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ 6 หน่วยกิต 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (GPA 2.75 และคะแนน 

SWU-SET คือ B1) 

1. เป ็นนิส ิตป ี 4 หล ักส ูตรว ิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาว ิชาว ิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.  มีเกรดรายวิชา วศอ 304 การวิจัยการดำเนินการ หรือ วศอ 305 การวางแผนและการควบคุมการ
ผลิต C+ และรายวิชาวศอ 352 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณอุตสาหกรรม C+ ขึ้นไป สามารถเทียบ
โอนรายวิชาได้ 6 หน่วยกิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (GPA 2.75 และคะแนน SWU-

SET คือ B1) 

1. เป ็นนิส ิตป ี 4 หล ักส ูตรว ิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาว ิชาว ิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.  มีเกรดรายวิชา วศล 304 การวิจัยการดำเนินการ หรือ วศล 305 การวางแผนและการควบคุมการ
ผลิต C+ และรายวิชา วศล 306 การจำลองแบบโซ่อุปทาน หรือ วศล 307 การดำเนินงานและกลยุทธ์โซ่
อุปทาน C+ หรือและ วศล 303 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางโลจิสติกส์ C+ ขึ้นไป สามารถเทียบโอน
รายวิชาได้ 6 หน่วยกิต 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  ผ.ศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา 

เบอร์โทร 083-5636464 

อีเมล   suwimonh@g.swu.ac.th 

 

mailto:suwimonh@g.swu.ac.th
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คณะวิทยาศาสตร์ 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (จำนวน 2 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 1. เป็นนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 1.ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  ผศ.ดร.สุจิตรา ศรีสังข์ 

เบอร์โทร 085-0183131 

อีเมล   sujittras@g.swu.ac.th 
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3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (จำนวน 3 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ 1) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

2) การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 1. เป็นนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 2. ต้องผ่านการเรียนรายวิชา PY211 PY221 PY312 PY341 PY342 PY351 และ PY352 และได้ผล

การเรียนเฉลี่ยรายวิชาดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 3.0 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 3256  (ระดับหลักสูตร) 

คือ  รศ.ดร.สมัคร์ พิมานแพง, ผศ.ดร.สุพจน์ มุศิริ, ผศ.ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์ 

เบอร์โทร 026495000 ต่อ 18578 , 099-6542941 

อีเมล   samuk@g.swu.ac.th 
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4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (จำนวน 5 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ 1)  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์

2)  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 เป็นนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์/ สาขาวิชาเคมี 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 3256 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  ผ.ศ. ปณิธาน วนากมล 

เบอร์โทร 099 783 5151 

อีเมล   panitan@g.swu.ac.th 
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5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ (จำนวน 5 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ 1) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

2) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

เป็นนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา/ สาขาวิชาชีววิทยา 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  อ.ดร.ณัฏฐิกา  สุวรรณาศรัย 

เบอร์โทร 086 723 9088 

อีเมล   nuttika@g.swu.ac.th 
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6. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรสองภาษา รับจำนวน 3 คน)  

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ 1) การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

2) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

คือ GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.00  

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

เอกสารโครงร่างวิจัย ที่สนใจทำปริญญานิพนธ์ (mini-proposal) 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  ผศ.ดร. ศิริลักษณ์  เรืองรุ่งโรจน์ 

เบอร์โทร 086 038 6145 

อีเมล   sirilukr@g.swu.ac.th 
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7. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (จำนวน 10 คน)  

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ 1) การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีสุดท้าย 

2) วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีสุดท้าย 

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 ผลการเรียนเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 3256 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  อ.ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์  

เบอร์โทร 0945596962  

อีเมล   rungfa@g.swu.ac.th  
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (จำนวน 10 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ นิสิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร 

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

  กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ชั้นปีที่ 4 

   

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา )Transcript( ในระดับปริญญาตรี )ปี 1- 3( 

2. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ /สกุล เฉพาะกรณีท่ีชื่อ/สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน  

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /สำเนาบัตรนิสิต  

4. หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยจำนวน 2 ฉบับ )หรือผู้รับรองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี) (แบบ อ.5 (  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร) 

 คือ  ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ 

เบอร์โทร 083 540 9799 

อีเมล   thasuk@g.swu.ac.th 
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คณะกายภาพบำบัด 

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (จำนวน 2 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 1.ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 2.ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  รศ.ดร.รัมภา  บุญสินสุข 

เบอร์โทร 089 666 1731 

อีเมล   rumpa@g.swu.ac.th 
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คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 

10. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาด และวิชาเอกการจัดการ (จำนวน 10 คน) 

 รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ 1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน ,วิชาเอกการตลาด ,

วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ ,สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ,

สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม 

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 1. เป็นนิสิตหลักสูตรคือ บริหารธุรกิจบัณฑิตทุกสาขาวิชา 

 2. การขอเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ต้องเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ วิชาแกน 

วิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกสอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่าสัญลักษณ์ B หรือค่าคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร)   

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาด) 

คือ  อาจารย์ ดร.ณัฐยา  ประดิษฐสุวรรณ 

เบอร์โทร 090-9705879 

อีเมลล์   pnattaya@gmail.com 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการจัดการ) 

คือ  อาจารย์ ดร.ไพบูลย์  อาชารุ่งโรจน์ 

เบอร์โทร 086-6009664 

อีเมลล์   apaiboon@hotmail.com 
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คณะสังคมศาสตร์ 

11. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (จำนวน 6 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ 1) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

    2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต 

    3) ศิลปศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา 

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

  เป็นนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร 

เบอร์โทร 026495000 ต่อ 15566, 089 663 8395 

อีเมล   sdabphet@g.swu.ac.th 
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12. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการจัดการสาธารณะ(จำนวน 10 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

เป็นนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 3256 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  ผศ.ดร.ปรีชญาน์ นักฟ้อน 

เบอร์โทร 081 552 4153 

อีเมล   bppreechaya@outlook.com 
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13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (นอกเวลาราชการ จำนวน 10 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

  เป็นนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ป1ี ถึง ปี 3 เทอม 1) 

2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

3. เรียงความโดยพิมพ์ลงในกระดาษ A4 ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษในหัวข้อ “งานวิจัยที่สนใจ”  

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2562(ระดับหลักสูตร) 

คือ  อ.ดร. สถาพร มนต์ประภัสสร 

เบอร์โทร 026495000 ต่อ 11765 , 081-938-7174 

อีเมล   satha13@hotmail.com 
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14.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม (จำนวน 15 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ รับนิสิตไม่จำกัดสาขาวิชา 

 

 คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 เป็นนิสิตไม่จำกัดสาขาวิชา 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  อ.ดร. ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย 

เบอร์โทร 086 376 9716 

อีเมล              tannikarn@hotmail.com 
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วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

15. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร (จำนวน 15 คน) 

รับนิสิตหลกัสูตรปริญญาตรี คือ ทุกหลักสูตร 

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 เป็นนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ทุกหลักสูตร 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

3. มีจดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (Recommend Letter) แบบ 0.5 โดยปิดผนึกกลับถึง

ฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

4. แฟ้มสะสมผลงา(Portfolio) ที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีสมัคร 

5. โครงร่างหัวข้อสำหรับการทำปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท (Proposal) ) ประกอบการสมัคร

และนำเสนอโครงร่างดังกล่าวในวันสอบสัมภาษณ์ 

 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563(ระดับหลักสูตร) 

คือ  อ.ดร. เสาวลักษณ์ พันธะบุตร 

เบอร์โทร 081 355 9355 

อีเมล   saowaluck@g.swu.ac.th 
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16. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ (จำนวน 10 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ  ทุกหลักสูตร 

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 เป็นนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ทุกหลักสูตร 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

3. มีจดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (Recommend Letter) แบบ 0.5 1 ฉบับ โดยปิดผนึก

กลับถึงฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

4. แฟ้มสะสมผลงาน )Portfolio) ที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีสมัคร 

5. โครงร ่างหัวข ้อสำหรับการทำปริญญานิพนธ์ /สารนิพนธ์ ระดับปริญญาโท )Proposal) ) 

ประกอบการสมัครและนำเสนอโครงร่างดังกล่าวในวันสอบสัมภาษณ์ 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  อ.ดร. เสาวลักษณ์ พันธะบุตร 

เบอร์โทร 081 355 9355 

อีเมล   saowaluck@g.swu.ac.th 
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คณะมนุษยศาสตร์ 

17. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (จำนวน 7 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ  1) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

    2) การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 เป็นนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

1. ใบแสดงผลการเรียน  

2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย 

เบอร์โทร 087 083 6200 

อีเมล   supapoy@yahoo.com 
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16. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (จำนวน 5 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ  นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชา 

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

1. ได้รับเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.75 นับถึง 5 ภาคการศึกษา (ปี 1 ถึงปี 3 ภาคเรียนที่ 1) 

2. มีคะแนนผลสอบวัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (SWU-SET) ระดับ B1 (เกณฑ์กลางที่

มหาวิทยาลัยกำหนด 

3. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ในระดับปริญญาตรี 

 2. ใบผลคะแนนผลสอบวัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (SWU-SET)  

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  รศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล 

เบอร์โทร 02 649 5000 ต่อ 16036 หรือ 081 441 4012 

อีเมล   siripornp@g.swu.ac.th 
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คณะเภสัชศาสตร์ 

19. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ (จำนวน 10 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ  เภสัชศาสตรบัณฑิต 

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

1. เป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 5 

GPA สะสม ไม่น้อยกว่า 2.75 

2. สามารถเทียบโอนรายวิชาตามเงื่อนไขของหลักสูตร ได้ไม่น้อยกว่า 4 รายวิชา 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 1. ใบแสดงผลการเรียน 9 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 5 เทอม 1) 

 2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 3. แบบขอเทียบโอนรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา  2563 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  รศ.ดร.วีรศักดิ์ สามี 

เบอร์โทร 037-395094-5 ต่อ 21626 

อีเมลล์   weerasak@g.swu.ac.th 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

20. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (จำนวน 5 คน)  

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ  วิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 เป็นนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  ผศ.ดร.คณิศร์ มาตรา 

เบอร์โทร 091 870 5816 

อีเมล   khanit@g.swu.ac.th 
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21.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (จำนวน10 คน)  

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และจะจบการศึกษาใน

เวลา 8 เทอมตามที่หลักสูตรกำหนด 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม )ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1(  

2. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงานวิศวกรรม 

3. แผนการทำวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา(Study plan) 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร)   

คือ  รศ.ดร.สุนิติ  สุภาพ 

เบอร์โทร 081 696 3623 

อีเมล   suniti@g.swu.ac.th 
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วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

22. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ (จำนวน 10 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ  1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม ,

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล และสาขาวิชานวัตกรรมสื่อสาร 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 1. แฟ้มประวัติและผลงานวิชาการ (Academic Portfolio) 

 2. สัมภาษณ์วิชาการ ที่เก่ียวข้องกับวิสัยทัศน์และฐานคิด 

  

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

  1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  อ.ดร.กรกลด คำสุข 

เบอร์โทร 096 795 9236 

อีเมล   koraklod@g.swu.ac.th 
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23. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดตราสินค้าสร้างสรรค์(หลักสูตรนานาชาติ) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ 1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม ,

สาขาวิชาภาพยนต์และสื่อดิจิทัล และสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ 

4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 1. สัมภาษณ์วิชาการ ที่เก่ียวข้องกับวิสัยทัศน์และฐานคิด 

 2. สัมภาษณ์ทางด้านภาษาอังกฤษ 

 3. แฟ้มประวัติและผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)  

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

 2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  ผศ.ดร.ขจีพร  วงศ์ปรีดี 

เบอร์โทร 090 509 1999 

อีเมล   kageeporn@g.swu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

24. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (จำนวน 15 คน) 

รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

เป็นนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม )ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1(  

2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET 

3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงานวิศวกรรม  

4. แผนการทำวิจัยไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (Study plan) 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 3256 (ระดับหลักสูตร)   

คือ  ดร. วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์ 

เบอร์โทร 02 649 5000 ต่อ 27051 

อีเมล   wongwit@g.swu.ac.th , theekapun@g.swu.ac.th 
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาและวิธีการจ่าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

สำหรับนิสิตโครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ ๔+๑) 

ลำดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

(บาท) 

แบ่งจ่าย/ภาคเรียน 

งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 

ป.ตรี ปี 4/1  ป.ตรี ปี 4/3 ป.โท/1 ป.โท/2 

1 คณะเศรษฐศาสตร์ 
1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การจัดการ 

195,000 48,750 48,750 48,750 48,750 

2 คณะวิทยาศาสตร์ 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

  3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

    
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุ
ศาสตร์ 

140,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

  
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุล
ชีววิทยาประยุกต์ 

120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

  
6) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(หลักสูตรสองภาษา) 

140,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

    7)  หลักสูตการศึกษามหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 140,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

3 
สถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ 
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 

4 คณะกายภาพบำบัด 
9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบำบัด 

140,000 35,000 35,000 35,000 35,000 
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ลำดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

(บาท) 

แบ่งจ่าย/ภาคเรียน 

งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 

ป.ตรี ปี 4/1  ป.ตรี ปี 4/3 ป.โท/1 ป.โท/2 

5 
คณะบริหารธุรกิจเพ่ือ

สังคม 
10) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอก
การตลาดและวิชาเอกการจัดการ 

130,000 32,500 32,500 32,500 32,500 

6 คณะสังคมศาสตร์ 
11) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ 

124,000 31,000 31,000 31,000 31,000 

  12)หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นโยบายและการจัดการสาธารณะ 

130,000 32,500 32,500 32,500 32,500 

  
13) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา      
ภูมิสารสนเทศ 

150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 

  
14) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
ทางสังคม 

130,000 32,500 32,500 32,500 32,500 

7 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม 
15) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและ
นวัตกรรมสื่อสาร 

220,000 55,000 55,000 55,000 55,000 

  
16) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบเพ่ือธุรกิจ 

220,000 55,000 55,000 55,000 55,000 
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ลำดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

(บาท) 

แบ่งจ่าย/ภาคเรียน 

งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 

ป.ตรี ปี 4/1  ป.ตรี ปี 4/3 ป.โท/1 ป.โท/2 

8 คณะมนุษยศาสตร์ 
17) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

106,000 26,500 26,500 26,500 26,500 

  
18) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ 

100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

9 คณะเภสัชศาสตร์ 
19) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการเภสัชภัณฑ์ 

140,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
20) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

  
21) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา 

120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

11 
วิทยาลัยอุตสาหกรรม

สร้างสรรค ์
22) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการออกแบบ 

220,000 55,000 55,000 55,000 55,000 

  
23) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดตราสินค้าสร้างสรรค์ 

360,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

12 บัณฑิตวิทยาลัย 
24) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 

100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
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