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ก ำหนดกำรโครงกำรกำรจั ดกำรศึกษำระด บบ ณฑิตศึกษ ำต่อเนื่องจำกปริญญ ำตรีั(โครงกำร ๔+๑) 
 

ปีกำรศึกษำ 2561 
 

 

ล ำด บ ร ำยละเอยีด วั นที ่ หมำยเหตุ 

1 เปิดรับสมัครนิสิิตเข้าโครงการ 4+1 1-29 มิถิ นายน 2561 คูม่ิ อการเปิดรับสมิัครและ 
ใบสมัคร สามารถ 
Download ได้ที ่
http://grad.swu.ac.th/ 

2 สอบภาษาอิังกฤษทิั่วไป ส าหรับนิสิตเข้า 
รว่มโครงการฯ ที่ยงัไม่มิีผล SWU-SET 
ระดับ B1 

30 มิถิ นายน 2561 ประกาศห้องสอบที่ 
http://grad.swu.ac.th/ 

3 สอบสัมภาษณิ  หลักสูตร/สาขาจะก าหนด  

4 บัณฑิิตวิทยาลัยประกาศช ่อผูิ้ผ่านเกณฑ  
การพิิจารณา 

19 กรกฏาคม 2561 ประกาศผลที่ เว็บไซต  
http://grad.swu.ac.th/ 

5 ปฐมนิเทศนิสิตโครงการ 4+1 14 สิงหาคม 2561 บัณฑิิตวิทยาลัย 

6 เปิดเทอมนิสิตโครงการ 4+1 14 สิงหาคม 2561 บัณฑิิตวิทยาลัย 
 

 
คุณสมบ ตทิั ่วไปของนิสิตที่กำรจ ดก ำรศัึกษ ำระด บบ ณฑิตศึกษ ำต่อเนื่องจ ำกปรัิญญ ำตร ี(โครงก ำร ๔+๑) 

1. มีคิ ณสมบัติเป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด (ดังรายละเอิียดการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ) 
2. เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียนการศึกษา (GPA) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 
3. ผลการสอบภาษาอิังกฤษ SWU-SET ตัิ้งแต่ B1 ขึิ้นไป กรณิีถิ้านิิสิิตยิังไมิ่มิีผล SWU-SET ใหิ้สอบ 

ภาษาอิังกฤษทิั่วไป พร้อมกิับการรับสมัครนิิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศิึกษา รอบ 3 ปีการศิึกษา 2561 (ภาคตน้) ในวันที่ 
 30 มิถิ นายน 2561  

http://grad.swu.ac.th/
http://grad.swu.ac.th/
http://grad.swu.ac.th/
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จำนวนที่ร บเข้ำโครงกำร 
เพัื่อให้นิสิตเข้ำศึกษำในระด บบ ณฑิตศึกษำัปีกำรศึกษำ 2562 

 
ล ำดั บ คณะ/ส ำน ก/สถำบ น หล กสูตรระด ับบ ัณฑิตศึกษำ  จ ำนวนทีร่ั บ 

1 คณะเศรษฐศาสตร  1) หลกัสตูรศิิลปศาสตรมหาบัณฑิิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  
การจัดการ 

20 (แผน ข) 

2 คณะวิทยาศาสตร  2) หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาฟิสิกส  4 
3) หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวัสด ศาสตร  5 
4) - หลกัสตูรการศิึกษามหาบัณฑิิต สาขาวิชาฟิสิิกส  แบบ 
1 (ไม่ขอใบประกอาบวิิชาชิีพคริู) 

-  หลกัสตูรการศิึกษามหาบิัณฑิิต สาขาวิิชาฟิิสกิส  (ริับิวท.บ. สาขาวิชา
ฟิสิกส  

2 
 

 

2 

5) หลิักสิูตรการศิึกษามหาบิัณฑิิต สาขาวิิชาวิิทยาศาสตรศกึษา 10 

6) หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคม ี 2 
3 สถาบิันวิิจิัยพฤติิกรรม 

ศาสตร  
7) หลิักสิูตรวิิทยาศาสตรมาบิัณฑิิต สาขาวิิชาการวิิจิัย 
พฤตกิรรมศาสตร ประย กต  

20 

4 คณะสง้คมศาสตร  8) หล ักส ูต ร ศิ ล ปศาส ตร มหาบั ณฑ ิต ส าขา วิ ชาประวัติศาสตร  15 

9)หลิักสิูตรริัฐประศาสนศาสตรมหาบิัณฑิิต สาขานโยบาย 
และการจดัการสาธารณะ 

10 

10) หลิักสิูตรวิิทยาศาสตรมหาบิัณฑิิต สาขาวิิชาภูมิสารสนเทศ 10 

5 วิทยาลยันวิัตกรรมส ่อสาร 
สงัคม 

11) หลิักสิูตรศิิลปศาสตรมหาบิัณฑิิต สาขาวิิชาส ิ่อและ 
นวัตกรรมส อ่สาร 

10 

12) หลิักสิูตรศิิลปศาสตรมหาบิัณฑิิต สาขาวิิชาการ 
ออกแบบเพ อ่ธ รกิจ 

10 

6 คณะมน ษยศาสตร  13) หลิักสิูตรศ ิลปศาสตรมหาบั ณฑ ิต สาขาวิ ชา 
ภาษาอังกฤษ 

10 (แผน ข) 

14) หลกัสตูรศิิลปศาสตรมหาบิัณฑิิต สาขาวิิชาสารสนเทศศึกษา 5 (แผน ข) 

15) หลิักสิูตรศ ิลปศาสตรมหาบั ณฑ ิต สาขาวิ ชาภาษาศาสตร  4 (แผน ก) 

7 คณะเภสชัศาสตร  16) หลกัสิูตรวิิทยาศาสตรมหาบิัณฑิิต สาขาวิิชาวิิทยาการเภสชัภัณฑ  10 

8 คณะศลิปกรรมศาสตร  17) หลิักสิูตรศิิลปศาสตรมหาบิัณฑิิต สาขาวิิชามาน ิษยด ิริยางควิทยา 5 

18) หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาศิลปศึกษา 4 
9 คณะวิศวกรรมศาสตร  19) หลิักสิูตรวิิศวกรรมศาสตรมหาบิัณฑิิต สาขาวิิชาวศิวกรรมไฟฟ้า 5 

10 คณะบริิหารธ ิรกิิจเพ อ่ 
สงัคม 

20) หลกัสตูรบริหารธ รกิจมหาบัณฑติ 
วิชาเอกการตลาด 

 

 

10 
วิชาเอกการจดัการ 10 

 รวม 183 
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รำยละเอียดกำรสม ครเข้ำร่วมโครงกำร 4+1 

คณะเศรษฐศำสตร์ 

1. หล กสูตรศิลปศำสตรมหำบ ณฑิตัสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ั(แผนัขัจ ำนวนั20ัคน) 
ร บนิสิตหล กสูตรปริญญำตรีัคือัเศรษฐศำสตรบ ณฑิต 
 
- คุณสมบ ติเฉพำะของผู้มีสิทธิสม ครัคือ (ระบุนอกเหนือจำกเกณฑ์กลำงที่มหำวิทยำล ยก ำหนดัคือั

GPA 2.75 และคะแนนัSWU-SET คือัB1) 
1. เป็นนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิติคณะเศรษฐศาสตร ิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. มีเกรดรายวิชาเศรษฐศาสตร มหภาคข้ันกลางิC+ และรายวิชาเศรษฐศาสตรจ ลภาคข้ันกลางิ

C+ 
 

- เอกสำรที่ใช้ในกำรสม ครเพิ่มเติมั 
1. ใบแสดงผลการเรียนิ5ิเทอมิ(ปีิ1ิถึงิปีิ3ิเทอมิ1) 
2. ใบแสดงคะแนนิSWU-SET  

 
- อำจำรย์ผู้ร บผิดชอบโครงกำรัปีกำรศึกษำั 2652ั (ระด บหล กสูตร) 
ค อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ิดร.ส วิมลิเฮงพัฒนา 
เบอร โทร 383- 563-6464 
อีเมลิ  suwimonh@g.swu.ac.th, nui_066@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:suwimonh@g.swu.ac.th
mailto:nui_066@yahoo.com
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คณะวิทยำศำสตร์ 

2. หล กสูตรวิทยำศำสตรมหำบ ณฑิตัสำขำวิชำฟิสิกส์ั(จ ำนวนั4ัคน) 
ร บนิสิตหล กสูตรปริญญำตรีัคือัวิทยำศำสตรบ ณฑิตัสำขำวิชำฟิสิกส์ 
 
-ัคุณสมบ ติเฉพำะของผู้มีสิทธิสม ครัคือ (ระบุนอกเหนือจำกเกณฑ์กลำงที่มหำวิทยำล ยก ำหนดัคือั
GPA 2.75 และคะแนนัSWU-SET คือัB1) 

1. เป็นนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิติสาขาวิชาฟิสิกส  
2. ต้องผ่านการเรียนรายวิชาิPY211 PY221 PY312 PY341 PY342 PY351 และิPY352 และ

ได้ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาดังกล่าวไม่ต่่ากว่าิ3.3 
 

- เอกสำรที่ใช้ในกำรสม ครเพิ่มเติมั 
1. ใบแสดงผลการเรียนิ5ิเทอมิ(ปีิ1ิถึงิปีิ3ิเทอมิ1) 
2. ใบแสดงคะแนนิSWU-SET  

 
- อำจำรย์ผู้ร บผิดชอบโครงกำรัปีกำรศึกษำั 2652ั (ระด บหล กสูตร) 
ค อ  ผศ.ดร.ปฏิภาณิอ ทยารัตน  
เบอร โทร 32-649-5333ิต่อิ18578 
อีเมลิ  patipan@g.swu.ac.th 
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3. หล กสูตรวิทยำศำสตรมหำบ ณฑิตัสำขำวิชำว สดุศำสตร์ั(จ ำนวนั6ัคน) 
ร บนิสิตหล กสูตรปริญญำตรีัคือัวิทยำศำสตรบ ณฑิตัสำขำวิชำฟิสิกส์/ัสำขำวิชำเคมีั 
 
-ัคุณสมบ ติเฉพำะของผู้มีสิทธิสม ครัคือ (ระบุนอกเหนือจำกเกณฑ์กลำงที่มหำวิทยำล ยก ำหนดัคือั
GPA 2.75 และคะแนนัSWU-SET คือัB1) 
 1.ิเป็นนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิติสาขาวิชาฟิสิกส /ิสาขาวิชาเคมี 

 
- เอกสำรที่ใช้ในกำรสม ครเพิ่มเติมั 

1. ใบแสดงผลการเรียนิ5ิเทอมิ(ปีิ1ิถึงิปีิ3ิเทอมิ1) 
2. ใบแสดงคะแนนิSWU-SET  

 
- อำจำรย์ผู้ร บผิดชอบโครงกำรัปีกำรศึกษำั 2652ั (ระด บหล กสูตร) 
ค อ  อ.ดร.ิปณิธานิวนากมล 
เบอร โทร 381-629-1331 
อีเมลิ  panitan@g.swu.ac.th 
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4. หล กสูตรกำรศึกษำมหำบ ณฑิตัสำขำวิชำฟิสิกส์ั(แบบไม่ขอร บใบประกอบวิชำชีพัจ ำนวนั2ัคน)ั 
ร บนิสิตหล กสูตรปริญญำตรีัคือักำรศึกษำบ ณฑิตัสำขำวิชำฟิสิกส์ั 
 
-ัคุณสมบ ติเฉพำะของผู้มีสิทธิสม ครัคือ (ระบุนอกเหนือจำกเกณฑ์กลำงที่มหำวิทยำล ยก ำหนดัคือั
GPA 2.75 และคะแนนัSWU-SET คือัB1) 

1. เป็นนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิติสาขาวิชาฟิสิกส  
 

- เอกสำรที่ใช้ในกำรสม ครเพิ่มเติมั 
1. ใบแสดงผลการเรียนิ7ิเทอมิ(ปีิ1ิถึงิปีิ4ิเทอมิ1) 
2. ใบแสดงคะแนนิSWU-SET  

 
- อำจำรย์ผู้ร บผิดชอบโครงกำรัปีกำรศึกษำั 2652ั (ระด บหล กสูตร) 
ค อ  รศ.ดร.พงษ แก้วิอ ดมสม ทรหิรัญ 
เบอร โทร 395-741-4861 
อีเมลิ  pongkaew@g.swu.ac.th 
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5. หล กสูตรกำรศึกษำมหำบ ณฑิตัสำขำวิชำวิทยำศำสตรศึกษำั(นอกเวลำรำชกำรั20ัคน) 
ร บนิสิตหล กสูตรปริญญำตรีัคือักำรศึกษำบ ณฑิตัสำขำวิชำฟิสิกส์/เคมี/คณิตศำสตร์ 
และวิทยำศำสตรบ ณฑิตัสำขำวิชำฟิสิกส์/เคมี/คณิตศำสตร์ 
 
-ัคุณสมบ ติเฉพำะของผู้มีสิทธิสม ครัคือ (ระบุนอกเหนือจำกเกณฑ์กลำงที่มหำวิทยำล ยก ำหนดัคือั
GPA 2.75 และคะแนนัSWU-SET คือัB1) 
 1. เป็นนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิติสาขาวิชาฟิสิกส /เคมี/คณิตศาสตร ิและวิทยาศาสตร
บัณฑิติสาขาวิชาฟิสิกส /เคมี/คณิตศาสตร  
 2.ิก่าลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ิ4ิ(หลักสูตริ4ิปี)ิหร อชั้นปีที่ิ5ิ(หลักสูตริ5ิปี)ิสาขา
วิทยาศาสตร ิคณะวิทยาศาสตร ิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิทั้งนี้การพิจารณาขึ้นอยู่กับด ลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
- เอกสำรที่ใช้ในกำรสม ครเพิ่มเติมั 

1. ใบแสดงผลการเรียนิ5ิเทอมิ(หลักสูตริ4ิปี)ิและใบแสดงผลการเรียนิ7ิเทอมิ(หลักสูตริ5ิ
ปี) 

2. ใบแสดงคะแนนิSWU-SET  
3. ส่าเนาหลักฐานการเปลี่ยนช ่อ/สก ลิ(ถ้ามี) 
4. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน 
5. หนังส อรับรองจากอาจารย ที่ปรึกษาิหร ออาจารย ผู้สอน 
6. แนวทางการวิจัยและอธิบายแนวทางการวิจัยโดยย่อิไม่เกินิ1ิหน้ากระดาษิA4 

 
1. อำจำรย์ผู้ร บผิดชอบโครงกำรัปีกำรศึกษำั 2652ั (ระด บหล กสูตร) 

ค อ  ผศ.ดร.จรรยาิดาสา 
เบอร โทร 32-649-5333ิต่อิ11341 
อีเมลิ  dahsahc@gmail.com 
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6. หล กสูตรวิทยำศำสตรมหำบ ณฑิตัสำขำวิชำเคมีั(จ ำนวนั2ัคน) 
ร บนิสิตหล กสูตรปริญญำตรีัคือัวิทยำศำสตรบ ณฑิตัสำขำวิชำเคมี 
 
-ัคุณสมบ ติเฉพำะของผู้มีสิทธิสม ครัคือ (ระบุนอกเหนือจำกเกณฑ์กลำงที่มหำวิทยำล ยก ำหนดัคือั
GPA 2.75 และคะแนนัSWU-SET คือัB1) 

1. เป็นนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิติสาขาวิชาเคมี 
 

- เอกสำรที่ใช้ในกำรสม ครเพิ่มเติมั 
1. ใบแสดงผลการเรียนิ5ิเทอมิ(ปีิ1ิถึงิปีิ3ิเทอมิ1) 
2. ใบแสดงคะแนนิSWU-SET  

 
- อำจำรย์ผู้ร บผิดชอบโครงกำรัปีกำรศึกษำั 2652ั (ระด บหล กสูตร) 
ค อ  ผศ.ดร.ส จิตราิศรีสังข  
เบอร โทร 385-318-3131 
อีเมลิ  sujittras@g.swu.ac.th 
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สถำบ นวิจ ยพฤติกรรมศำสตร์ 

7. หล กสูตรวิทยำศำสตรมหำบ ณฑิตััสำขำวิชำกำรวิจ ยพฤติกรรมศำสตร์ประยุกต์ั(จ ำนวนั20ัคน) 
ร บนิสิตหล กสูตรปริญญำตรีัคือันิสิตระด บปริญญำตรีทุกหล กสูตร 
 
-ัคุณสมบ ติเฉพำะของผู้มีสิทธิสม ครัคือ (ระบุนอกเหนือจำกเกณฑ์กลำงที่มหำวิทยำล ยก ำหนดัคือั
GPA 2.75 และคะแนนัSWU-SET คือัB1) 
 1. เป็นนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีท กหลักสูตร 

 
- เอกสำรที่ใช้ในกำรสม ครเพิ่มเติมั 

1. ใบแสดงผลการเรียนิ5ิเทอมิ(หลักสูตริ4ิปี)ิ 
2. ใบแสดงคะแนนิSWU-SET  
3. ส่าเนาหลักฐานการเปลี่ยนช ่อ/สก ลิเฉพาะกรณีที่ช ่อ/สก ลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน 
4. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน/ส่าเนาบัตรนิสิต 
5. หนังส อรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยจ่านวนิ2ิฉบับิ(ผู้รับรองเป็นอาจารย ที่ปรึกษาิ

หร ออาจารย ผู้สอนในระดับปริญญาตรี)ิ(แบบิอ.5) 
  

- ผู้ร บผิดชอบโครงกำรัปีกำรศึกษำั 2652ั (ระด บหล กสูตร) 
ค อ  ผศ.ดร.ฐาศ กร ิจันประเสริฐ 
เบอร โทร 383-843-9799 
อีเมลิ  thasukbsri@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:thasukbsri@gmail.com
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คณะส งคมศำสตร์ 
8. หล กสูตรศิลปศำสตรมหำบ ณฑิตัสำขำวิชำประว ติศำสตร์ั(จ ำนวนั26ัคน) 

ร บนิสิตหล กสูตรปริญญำตรีัคือัศิลปศำสตรบ ณฑิตัสำขำวิชำประว ติศำสตร์ 
 
-ัคุณสมบ ติเฉพำะของผู้มีสิทธิสม ครัคือ (ระบุนอกเหนือจำกเกณฑ์กลำงที่มหำวิทยำล ยก ำหนดัคือั
GPA 2.75 และคะแนนัSWU-SET คือัB1) 

1. เป็นนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิติสาขาวิชาประวัติศาสตร  
 

- เอกสำรที่ใช้ในกำรสม ครเพิ่มเติมั 
1. ใบแสดงผลการเรียนิ5ิเทอมิ(ปีิ1ิถึงิปีิ3ิเทอมิ1) 
2. ใบแสดงคะแนนิSWU-SET  

 
- อำจำรย์ผู้ร บผิดชอบโครงกำรัปีกำรศึกษำั 2652ั (ระด บหล กสูตร) 
ค อ  ผศ.ดร.ศิริพริดาบเพชร 
เบอร โทร 32-649-5163, 089-663-8395 
อีเมลิ  sdabphet@g.swu.ac.th 
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9. หล กสูตรร ฐประศำสนศำสตรมหำบ ณฑิตัสำขำวิชำนโยบำยและกำรจ ดกำรสำธำรณะั(นอกเวลำ
รำชกำรั20ัคน) 
ร บนิสิตหล กสูตรปริญญำตรีัคือัร ฐประศำสนศำสตรบ ณฑิตั 
 
-ัคุณสมบ ติเฉพำะของผู้มีสิทธิสม ครัคือ (ระบุนอกเหนือจำกเกณฑ์กลำงที่มหำวิทยำล ยก ำหนดัคือั
GPA 2.75 และคะแนนัSWU-SET คือัB1) 

1. เป็นนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 

- เอกสำรที่ใช้ในกำรสม ครเพิ่มเติมั 
1. ใบแสดงผลการเรียนิ5ิเทอมิ(ปีิ1ิถึงิปีิ3ิเทอมิ1) 
2. ใบแสดงคะแนนิSWU-SET  

 
- อำจำรย์ผู้ร บผิดชอบโครงกำรัปีกำรศึกษำั 2652ั (ระด บหล กสูตร) 
ค อ  ผศ.ดร.ปรีชญาน ินักฟ้อน 
  อ.ดร.ิกัลยาิแซ่อ้ัง 
เบอร โทร 381-552-4153, 096-234-5636 
อีเมลิ  bppreechaya@outlook.com, kanlayanaka@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:bppreechaya@outlook.com
mailto:kanlayanaka@gmail.com
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10. หล กสูตรวิทยำศำสตรมหำบ ณฑิตัสำขำวิชำภูมิสำรสนเทศั(นอกเวลำรำชกำรัจ ำนวนั20ัคน) 
ร บนิสิตหล กสูตรปริญญำตรีัคือัวิทยำศำสตรบ ณฑิตัสำขำวิชำภูมิศำสตร์และภูมิสำรสนเทศ 
 
-ัคุณสมบ ติเฉพำะของผู้มีสิทธิสม ครัคือ (ระบุนอกเหนือจำกเกณฑ์กลำงที่มหำวิทยำล ยก ำหนดัคือั
GPA 2.75 และคะแนนัSWU-SET คือัB1) 

1. เป็นนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิติสาขาวิชาภูมิศาสตร และภูมิสารสนเทศ 
 

- เอกสำรที่ใช้ในกำรสม ครเพิ่มเติมั 
1. ใบแสดงผลการเรียนิ5ิเทอมิ(ปีิ1ิถึงิปีิ3ิเทอมิ1) 
2. ใบแสดงคะแนนิSWU-SET  
3. เรียงความโดยพิมพ ลงในกระดาษิA4 ไม่เกินิ1ิหน้ากระดาษในหัวข้อิ“งานวิจัยที่สนใจ” 

 
- อำจำรย์ผู้ร บผิดชอบโครงกำรัปีกำรศึกษำั 2652ั (ระด บหล กสูตร) 
ค อ  อ.ดร.ิสถาพริมนต ประภัสสร 
เบอร โทร 32-649-5333ิต่อิ15543ิ, 381-938-7174 
อีเมลิ  satha13@hotmail.com 
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วิทยำล ยนว ตกรรมสื่อสำรส งคม 

11. หล กสูตรศิลปศำสตรมหำบ ณฑิตัสำขำวิชำสื่อและนว ตกรรมสื่อสำรั(จ ำนวนั46ัคน) 
ร บนิสิตหล กสูตรปริญญำตรีัคือั 2)ัศิลปศำสตรบ ณฑิตัสำขำนว ตกรรมสื่อสำรส งคม 
    2)ัศิลปศำสตรบ ณฑิตัสำขำภำพยนตร์และสื่อดิจิต ล 
    3)ัศิลปศำสตรบ ณฑิตัสำขำนว ตกรรมกำรสื่อสำร 
 
-ัคุณสมบ ติเฉพำะของผู้มีสิทธิสม ครัคือ (ระบุนอกเหนือจำกเกณฑ์กลำงที่มหำวิทยำล ยก ำหนดัคือั
GPA 2.75 และคะแนนัSWU-SET คือัB1) 

1. เป็นนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิติสาขานวัตกรรมส ่อสารสังคม/สาขาภาพยนตร และส ่อดิจิตัล/
สาขานวัตกรรมการส ่อสาร 

 
- เอกสำรที่ใช้ในกำรสม ครเพิ่มเติมั 

1. ใบแสดงผลการเรียนิ5ิเทอมิ(ปีิ1ิถึงิปีิ3ิเทอมิ1) 
2. ใบแสดงคะแนนิSWU-SET  
3. มีจดหมายรับรองจากอาจารย ที่ปรึกษาิ(Recommend Letter) 1 ฉบับิโดยปิดผนึกกลับถึงฝ่าย

วิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมส ่อสารสังคม 
4. แฟ้มสะสมผลงานิ(Portfolio) ที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีสมัคร 
5. โครงร่างหัวข้อส่าหรับการท่าปริญญานิพนธ ระดับปริญญาโทิ(Proposal) )ิประกอบการสมัคร

และน่าเสนอโครงร่างดังกล่าวในวันสอบสัมภาษณ  
 

- อำจำรย์ผู้ร บผิดชอบโครงกำรัปีกำรศึกษำั 2652ั (ระด บหล กสูตร) 
ค อ  อ.ดร.ิเสาวลักษณ ิพันธะบ ตร 
เบอร โทร 381-355-9355 
อีเมลิ  saowaluck@g.swu.ac.th 
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12. หล กสูตรศิลปศำสตรมหำบ ณฑิตัสำขำวิชำกำรออกแบบธุรกิจั(จ ำนวนั20ัคน) 
ร บนิสิตหล กสูตรปริญญำตรีัคือั 2)ัศิลปศำสตรบ ณฑิตัสำขำนว ตกรรมสื่อสำรส งคม 
    2)ัศิลปศำสตรบ ณฑิตัสำขำภำพยนตร์และสื่อดิจิต ล 
    3)ัศิลปศำสตรบ ณฑิตัสำขำนว ตกรรมกำรสื่อสำร 
 
-ัคุณสมบ ติเฉพำะของผู้มีสิทธิสม ครัคือ (ระบุนอกเหนือจำกเกณฑ์กลำงที่มหำวิทยำล ยก ำหนดัคือั
GPA 2.75 และคะแนนัSWU-SET คือัB1) 
 1.ิเป็นนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิติสาขานวัตกรรมส ่อสารสังคม/สาขาภาพยนตร และส ่อดิจิตัล/
 สาขานวัตกรรมการส ่อสาร 

 
- เอกสำรที่ใช้ในกำรสม ครเพิ่มเติมั 

1. ใบแสดงผลการเรียนิ5ิเทอมิ(ปีิ1ิถึงิปีิ3ิเทอมิ1) 
2. ใบแสดงคะแนนิSWU-SET  
3. มีจดหมายรับรองจากอาจารย ที่ปรึกษาิ(Recommend Letter) 1 ฉบับิโดยปิดผนึกกลับถึง

ฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมส ่อสารสังคม 
4. แฟ้มสะสมผลงานิ(Portfolio) ที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีสมัคร 
5. โครงร่างหัวข้อส่าหรับการท่าปริญญานิพนธ ระดับปริญญาโทิ(Proposal) )ิประกอบการ

สมัครและน่าเสนอโครงร่างดังกล่าวในวันสอบสัมภาษณ  
 

- อำจำรย์ผู้ร บผิดชอบโครงกำรัปีกำรศึกษำั 2652ั (ระด บหล กสูตร) 
ค อ  อ.ดร.ิเสาวลักษณ ิพันธะบ ตร 
เบอร โทร 381-355-9355 
อีเมลิ  saowaluck@g.swu.ac.th 
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คณะมนุษยศำสตร์ 

13. หล กสูตรศิลปศำสตรมหำบ ณฑิตัสำขำวิชำภำษำอ งกฤษั(นอกเวลำรำชกำรัแผนัขัจ ำนวนั20ัคน) 
ร บนิสิตหล กสูตรปริญญำตรีัคือั 2)ัศิลปศำสตรบ ณฑิตัสำขำวิชำภำษำเพื่ออำชีพ/ภำษำอ งกฤษ 
    2)ักำรศึกษำบ ณฑิตัสำขำวิชำภำษำอ งกฤษ 
 
-ัคุณสมบ ติเฉพำะของผู้มีสิทธิสม ครัคือ (ระบุนอกเหนือจำกเกณฑ์กลำงที่มหำวิทยำล ยก ำหนดัคือั
GPA 2.75 และคะแนนัSWU-SET คือัB1) 

1. เป็นนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิติสาขาวิชาภาษาเพ ่ออาชีพ/ภาษาอังกฤษิและการศึกษา
บัณฑิติสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 
- เอกสำรที่ใช้ในกำรสม ครเพิ่มเติมั 

1. ใบแสดงผลการเรียนิ5ิเทอมิ(ปีิ1ิถึงิปีิ3ิเทอมิ1ิกรณีหลักสูตริ4ิปี)ิและิ7ิเทอมิ(ปีิ1ิถึงิ
ปีิ4ิเทอมิ1ิกรณีหลักสูตริ5ิปี) 

2. ใบแสดงคะแนนิSWU-SET  
 

- อำจำรย์ผู้ร บผิดชอบโครงกำรัปีกำรศึกษำั 2652ั (ระด บหล กสูตร) 
ค อ  ผศ.ดร.ส ภาภรณ ิยิ้มวิลัย 
เบอร โทร 387-383-6233 
อีเมลิ  supapoy@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:supapoy@yahoo.com
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14. หล กสูตรศิลปศำสตรมหำบ ณฑิตัสำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำั(นอกเวลำรำชกำรัแผนัขัจ ำนวนั6ัคน) 

ร บนิสิตหล กสูตรปริญญำตรีัคือั 2)ัศิลปศำสตรบ ณฑิตัสำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ 
    2)ัวิทยำศำสตรบ ณฑิตัสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ 
 
-ัคุณสมบ ติเฉพำะของผู้มีสิทธิสม ครัคือ (ระบุนอกเหนือจำกเกณฑ์กลำงที่มหำวิทยำล ยก ำหนดัคือั
GPA 2.75 และคะแนนัSWU-SET คือัB1) 

 1.ิเป็นนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิติสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาิและวิทยาศาสตรบัณฑิติ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร  
 

- เอกสำรที่ใช้ในกำรสม ครเพิ่มเติมั 
1. ใบแสดงผลการเรียนิ5ิเทอมิ(ปีิ1ิถึงิปีิ3ิเทอมิ1) 
2. ใบแสดงคะแนนิSWU-SET  

 
- อำจำรย์ผู้ร บผิดชอบโครงกำรัปีกำรศึกษำั 2652ั (ระด บหล กสูตร) 
ค อ  ผศ.ดร.แววตาิเตชาทวีวรรณ 
เบอร โทร 386-533-7418 
อีเมลิ  walta@g.swu.ac.th 
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15. หล กสูตรศิลปศำสตรมหำบ ณฑิตัสำขำวิชำภำษำศำสตร์ั(นอกเวลำรำชกำรัแผนักัจ ำนวนั4ัคน) 
ร บนิสิตหล กสูตรปริญญำตรีัคือั ปริญญำตรีจำกคณะมนุษยศำสตร์ัที่เรียนวิชำโทด้ำนภำษำศำสตร์ 
 
-ัคุณสมบ ติเฉพำะของผู้มีสิทธิสม ครัคือ (ระบุนอกเหนือจำกเกณฑ์กลำงที่มหำวิทยำล ยก ำหนดัคือั
GPA 2.75 และคะแนนัSWU-SET คือัB1) 
 1.ิเป็นนิสิตปริญญาตรีจากคณะมน ษยศาสตร ิที่เรียนวิชาโทด้านภาษาศาสตร  

 
- เอกสำรที่ใช้ในกำรสม ครเพิ่มเติมั 

1. ใบแสดงผลการเรียนิ5ิเทอมิ(ปีิ1ิถึงิปีิ3ิเทอมิ1) 
2. ใบแสดงคะแนนิSWU-SET  

 
- อำจำรย์ผู้ร บผิดชอบโครงกำรัปีกำรศึกษำั 2652ั (ระด บหล กสูตร) 
ค อ  ผศ.ดร.นันทนาิวงษ ไทย 
เบอร โทร 394-926-5649 
อีเมลิ  nuntanaw@g.swu.ac.th 
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คณะเภส ชศำสตร ์

16. หล กสูตรวิทยำศำสตรมหำบ ณฑิตัสำขำวิชำวิทยำกำรเภส ชภ ณฑ์ั(แผนักัจ ำนวนั20ัคน) 
ร บนิสิตหล กสูตรปริญญำตรีัคือั เภส ชศำสตรบ ณฑิต 
 
- คุณสมบ ติเฉพำะของผู้มีสิทธิสม ครัคือ (ระบุนอกเหนือจำกเกณฑ์กลำงที่มหำวิทยำล ยก ำหนดัคือั

GPA 2.75 และคะแนนัSWU-SET คือัB1) 
1. เป็นนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
2. เป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร ิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิที่ก่าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ิ4ิ

GPA สะสมิไม่น้อยกว่าิ2.75 
3. สามารถเทียบโอนรายวิชาตามเง ่อนไขของหลักสูตริได้ไม่น้อยกว่าิ 4ิรายวิชา  

 

- เอกสำรที่ใช้ในกำรสม ครเพิ่มเติมั 
1. ใบแสดงผลการเรียนิ9ิเทอมิ(ปีิ1ิถึงิปีิ5ิเทอมิ1) 
2. ใบแสดงคะแนนิSWU-SET  
3. แบบขอเทียบโอนรายวิชาิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิติสาขาวิชาวิทยาการเภสัชภณัฑ  

 

- อำจำรย์ผู้ร บผิดชอบโครงกำรัปีกำรศึกษำั 2652ั (ระด บหล กสูตร) 
ค อ  รศ .ดร.วีระศักดิัิสามี  

เบอร โทร 337-395394-5ิ ต่อิ21626 

อีเมลล ิ  weerasak@g.swu.ac.th 
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คณะศิลปกรรมศำสตร์ 

17. หล กสูตรศิลปศำสตรมหำบ ณฑิตัสำขำวิชำมำนุษยดุริยำงควิทยำั(จ ำนวนั6ัคน) 
ร บนิสิตหล กสูตรปริญญำตรีัคือั กำรศกึษำบ ณฑิต สัำขำวิชำดนตรีศึกษำ 
 
-ัคุณสมบ ติเฉพำะของผู้มีสิทธิสม ครัคือ (ระบุนอกเหนือจำกเกณฑ์กลำงที่มหำวิทยำล ยก ำหนดัคือั
GPA 2.75 และคะแนนัSWU-SET คือัB1) 
 1. เป็นนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิติสาขาวิชาดนตรีศึกษา 

 
- เอกสำรที่ใช้ในกำรสม ครเพิ่มเติมั 

1. ใบแสดงผลการเรียนิ7ิเทอมิ(ปีิ1ิถึงิปีิ4ิเทอมิ1) 
2. ใบแสดงคะแนนิSWU-SET  

 
- อำจำรย์ผู้ร บผิดชอบโครงกำรัปีกำรศึกษำั 2652ั (ระด บหล กสูตร) 
ค อ  อ.ดร.ิส รศักดิัิจ่านงค สาร 
เบอร โทร 394-341-7189 
อีเมลิ  temanbkk@hotmail.com 
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18. หล กสูตรกำรศึกษำมหำบ ณฑิตัสำขำวิชำศิลปศึกษำั(จ ำนวนั4ัคน) 
ร บนิสิตหล กสูตรปริญญำตรีัคือั ศิลปกรรมศำสตรบ ณฑิต สัำชำศลิปะกำรแสดง (วิชำเอกนำฏศิลปไ์ทย/
นำฏศิลป์สำกล) 
 
-ัคุณสมบ ติเฉพำะของผู้มีสิทธิสม ครัคือ (ระบุนอกเหนือจำกเกณฑ์กลำงที่มหำวิทยำล ยก ำหนดัคือั
GPA 2.75 และคะแนนัSWU-SET คือัB1) 

 1.ิเป็นนิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิติสาชาศิลปะการแสดงิ(วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย/
นาฏศิลป์สากล) 
 

- เอกสำรที่ใช้ในกำรสม ครเพิ่มเติมั 
1. ใบแสดงผลการเรียนิ7ิเทอมิ(ปีิ1ิถึงิปีิ3ิเทอมิ1) 
2. ใบแสดงคะแนนิSWU-SET  

 
- อำจำรย์ผู้ร บผิดชอบโครงกำรัปีกำรศึกษำั 2652ั (ระด บหล กสูตร) 
ค อ  ผศ.ดร.ปิยวดีิมากพอ 
เบอร โทร 399-428-3695 
อีเมลิ  ohpiya@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ohpiya@gmail.com


21 
 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
19. หล กสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบ ณฑิตัสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (จ ำนวนั6ัคน)ั 

ร บนิสิตหล กสูตรปริญญำตรีัคือั วิศวกรรมบ ณฑิต สัำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ/วิศวกรรมชีวภำพกำรแพทย์/
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
-ัคุณสมบ ติเฉพำะของผู้มีสิทธิสม ครัคือ (ระบุนอกเหนือจำกเกณฑ์กลำงที่มหำวิทยำล ยก ำหนดัคือั
GPA 2.75 และคะแนนัSWU-SET คือัB1) 

 1. เป็นนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิติสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมชีวภาพการแพทย /
วิศวกรรมคอมพิวเตอรี 
 

- เอกสำรที่ใช้ในกำรสม ครเพิ่มเติมั 
1. ใบแสดงผลการเรียนิ5ิเทอมิ(ปีิ1ิถึงิปีิ3ิเทอมิ1) 
2. ใบแสดงคะแนนิSWU-SET  

 
- อำจำรย์ผู้ร บผิดชอบโครงกำรัปีกำรศึกษำั 2652ั  (ระด บหล กสูตร) 
ค อ  ผศ.ดร.ก่าพลิวรดิษฐ  
เบอร โทร 399-428-3695 
อีเมลิ  ohpiya@gmail.com 
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คณะบริหำรธุรกิจเพื่อส งคม 

20. หล กสูตรบริหำรธุรกิจมหำบ ณฑิต วิชำเอกกำรตลำดัและวิชำเอกกำรจ ดกำร (จ ำนวนั20:10ัคน) 

  ร บนิสิตหล กสูตรปริญญำตรีัคือับริหำรธุรกิจบ ณฑิตัสำขำวิชำกำรตลำด/ธุรกิจระหว่ำงประเทศัและ
บ ญชีบ ณฑิต 

 -ัคุณสมบ ติเฉพำะของผู้มีสิทธิสม ครัคือ (ระบุนอกเหนือจำกเกณฑ์กลำงที่มหำวิทยำล ยก ำหนดัคือั
GPA 2.75 และคะแนนัSWU-SET คือัB1) 

 1. เป็นนิสิตหลักสูตรค อิบริหารธ รกิจบัณฑิติสาขาวิชาการตลาด/ธ รกิจระหว่างประเทศิและ
บัญชีบัณฑิต 

2.ิการขอเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิติต้องเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะิได้แก่ิวิชา
แกนิวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเล อกสอบไล่ได้ไม่ต่่ากว่าสัญลักษณ ิB หร อค่าคะแนนิ3.00 หร อ
เทียบเท่า 

 
-ิเอกสำรที่ใช้ในกำรสม ครเพิ่มเติมั 

1.ิใบแสดงผลการเรียนิ5ิเทอมิ(ปีิ1ิถึงิปีิ3ิเทอมิ1) 
2.ิใบแสดงคะแนนิSWU-SET  

 
-ิอำจำรย์ผู้ร บผิดชอบโครงกำรัปีกำรศึกษำั2652ั(ระด บหล กสูตร)ัั 

 หล กสูตรบริหำรธุรกิจมหำบ ณฑิตั(วิชำเอกกำรตลำด) 
ค อ  อาจารย ิดร.ณัฐยาิิประดิษฐส วรรณ 
เบอร โทร 393-9735879 
อีเมลล ิ  pnattaya@gmail.com 
 

 หล กสูตรบริหำรธุรกิจมหำบ ณฑิตั(วิชำเอกกำรจ ดกำร) 
ค อ  อาจารย ิดร.ไพบูลย ิิอาชาร ่งโรจน  
เบอร โทร 086-6009664 
อีเมลล ิ  apaiboon@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:pnattaya@gmail.com
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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 สาขาวิชาฟิสิกส์ 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุ
ศาสตร์

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

4) -  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
แบบ 1 (ไม่ขอใบประกอาบวิชาชีพครู)

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

    -   หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(รับ วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์)

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

5) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยา
ศาสตรศึกษา

171,000 42,750 42,750 42,750 42,750

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000

3
สถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์
7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

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

4 คณะส้งคมศาสตร์
8) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์

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

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
ส าหรับนิสิตโครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเน่ืองจากปริญญาตรี (โครงการ ๔+๑)

แบ่งจ่าย/ภาคเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 (บาท)
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาคณะ/ส านัก/สถาบันล าดับ
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งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4
ป.ตรี ปี 4/1 ป.ตรี ปี 4/3 ป.โท/1 ป.โท/2

แบ่งจ่าย/ภาคเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 (บาท)
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาคณะ/ส านัก/สถาบันล าดับ

9)หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นโยบายและการจัดการสาธารณะ

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

10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิสารสนเทศ

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

5
วิทยาลัยนวัตกรรม

ส่ือสารสังคม
11) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ือและ
นวัตกรรมส่ือสาร

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

12) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบเพ่ือธุรกิจ

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

6 คณะมนุษยศาสตร์
13) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

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

14) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา

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

15) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์

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

7 คณะเภสัชศาสตร์
16) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการเภสัชภัณฑ์

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

8 คณะศิลปกรรมศาสตร์
17) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษย
ดุริยางควิทยา

175,000 43,750 43,750 43,750 43,750

18) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปศึกษา

152,000 38,000 38,000 38,000 38,000

24



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

แบ่งจ่าย/ภาคเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 (บาท)
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาคณะ/ส านัก/สถาบันล าดับ

9 คณะวิศวกรรมศาสตร์
19) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

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

10
คณะบริหารธุรกิจเพ่ือ

สังคม
20) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอก
การตลาดและวิชาเอกการจัดการ

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