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คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   
          สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์  /วิชาเอกการออกแบบเครื องประดับ 
          สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ  วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต   
          สาขาวิชาศิลปศึกษา 
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 หรือเทียบเท่า  
1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ 
- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา / วิชาเอก ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต ่ากว่า 2.00 
- หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต ่ากว่า 2.50 

1.3 เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นด้านศิลปกรรมในสาขาต่างๆ ที่มีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่
สมัครตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป หรือได้รับรางวัล/ผ่านการประกวดแข่งขันในระดับเขต ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ อันเป็นที่ยอมรับในศิลปกรรมสาขาต่างๆ 

2. คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก  
2.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

1) เป็นผู้มีประสบการณ์และทักษะพ้ืนฐานทางด้านศิลปะในเกณฑ์ดี 
2) เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
3) มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และมีผลงานด้าน

ศิลปะอ่ืนๆ จ านวน 10 ผลงาน 
2.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์/ วิชาเอกการออกแบบเครื องประดับ 

1) เป็นผู้มีประสบการณ์และทักษะพ้ืนฐานทางด้านศิลปะในเกณฑ์ดี 
2) เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะในส่วนของการออกแบบเครื่องประดับ 
3) มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านการออกแบบเครื่องประดับ และผลงานด้าน

ศิลปะอ่ืนๆ จ านวน 10 ผลงาน 
 2.3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ  วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 

1) เป็นผู้มีความสามารถทางทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย ได้แก่ โขน ละคร ร า ระบ า หรือการแสดงนาฏศิลป์ไทยอ่ืน  ๆ
ที่เกี่ยวข้อง 

2) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับสถานศึกษา หรือที่ได้รับความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวข้อง หรือ 

3) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ ไทยในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ หรือ 

4) เป็นผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

5) มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านนาฏศิลป์ และส่ง ซีดี/ดีวีดี บันทึกการ
เคลื่อนไหวลักษณะเต็มตัวของผู้สมัครในการร าเพลงแม่บทเล็ก ผู้สมัครต้องร่าคนเดียวเท่านั น 
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2.4  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา 
1) เป็นผู้มีความสามารถทางทักษะปฏิบัติศิลปะในเกณฑ์ดี 
2) เป็นผู้มีใจรักในวิชาชีพครู การสอน หรือการถ่ายทอดความรู้ 
3) เป็นผู้มีผลงานทางด้านศิลปะในระดับสถานศึกษา หรือที่ได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

ที่เกี่ยวข้อง หรือ 
4) เป็นผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านศิลปะในสถานศึกษาระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ หรือ 
5) มีแฟ้มสะสมผลงานที เกี ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านศิลปศึกษา และมีผลงานด้านศิลปะของ

ตนเอง                       

3. เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัครประวัติและผลงาน (Portfolio) 
ให้ผู้สมัครทุกคณะ วิทยาลัย/หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก จัดท าและส่งแฟ้มประวัติและผลงาน 

(Portfolio) ขนาด A4 โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) 
ได้อย่างอิสระ ผลงานที น่าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต้องอยู่ในระหว่างปี พ.ศ.2558-2563 

เอกสารที่แสดงภายใน Portfolio ประกอบด้วย  ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  รางวัลที่ได้รับ  
กิจกรรม/ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และตัวอย่างผลงานที่มีความสอดคล้องกับ สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร 

การส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ให้ผู้สมัคร ระบุชื อสาขาวิชา/วิชาเอก ที สมัคร มาที   
fofa@g.swu.ac.th ภายในวันที  15 มิถุนายน 2563 หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที ก่าหนดมหาวิทยาลัย
จะไม่รับพิจารณาใบสมัคร 

4. ก่าหนดการประกาศผล 
4.1  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ วันที่ 23 มิถุนายน 

2563 และสอบสัมภาษณ์ในวันเวลา ที่สาขาวิชาก าหนดในข้อที่ 5. 
       4.2  ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ http://admission.swu.ac.th   

5. เกณฑ์ที ใช้ในการคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก    
5.1 การสอบสัมภาษณ ์รูปแบบออนไลน์ (เฉพาะสาขาวิชาที่ก าหนด) ดังนี้ 
5.2 แฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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สาขาวิชา/วิชาเอก วิธีการคัดเลือก รายละเอียดการส่งเอกสาร 

-วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
-วิชาเอกการออกเครื่องประดับ 
 

1. คัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
2. การสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยวิธี Video Call 
ผ่านโปรแกรม Line ในวันที่  24 มิถุนายน 2563  
ตั้งแต่เวลา 9.00 น เป็นต้นไป 

ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ขนาด A4 พร้อมใส่หมายเลขโทรศัพท์, 
line id และอีเมล์ ทีเ่ป็น gmail  จัดท าในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่
เกิน 25 MB โดยตั งชื อไฟล์ “เลขที นั งสอบ(13หลัก)_ชื อ_นามสกุล_” 
มาท่ี e-mail : fofa@g.swu.ac.th  ระหว่างวันที่  9-15  มิถุนายน  2563   
น าเสนอข้อมูลต่อกรรมการ ดังนี้  
ประวัติส่วนตัว หลักฐานการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า (คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00)   รางวัลที่ได้รับ  
กิจกรรม/ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และตัวอย่างผลงานจ านวน 10 ชิ้น  

-สาขาวิชาศิลปศึกษา 1. คัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
2. ไม่มีการสัมภาษณ์ 
 

ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ขนาด A4 พร้อมใส่หมายเลขโทรศัพท์,  
line id และอีเมล์ ที่เป็น gmail  จัดท าในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่
เกิน 25 MB โดยตั งชื อไฟล์ “เลขที นั งสอบ(13หลัก)_ชื อ_นามสกุล_”มา
ที่ e-mail : fofa@g.swu.ac.th ระหว่างวันที่  9-15  มิถุนายน  2563 
น าเสนอข้อมูลต่อกรรมการ ดังนี้  
1. ผลงานหรือรางวัลหรือประกาศนียบัตรที่แสดงให้เห็นถึงทักษะ
ความสามารถทางด้านศิลปะและการออกแบบ  
2. ภาพกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษาพร้อมบรรยายใต้
ภาพอธิบายบทบาทของตนเองในการเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมนั้น        
3. เขียนความเรียง หัวข้อ “ครูศิลปะในศตวรรษที่ 21”  จ านวนไม่เกิน 3 
หน้า และ  
4. หลักฐานการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50) 
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หมายเหตุ 1. สามารถติดต่อสอบถามข้อมลูหรือปัญหาอื่นๆ ท่ีเกีย่วข้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก คณะศิลปกรรมศาสตร์  

   ผู้ประสานงาน นางศิรริัตน์ พรมนาง โทร. 086-840-4448 
2. สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกบัการสมคัรฯได้ที่ งานรับนสิิตใหม ่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา โทร. 064-8821193 

 

สาขาวิชา/วิชาเอก วิธีการคัดเลือก รายละเอียดการส่งเอกสาร 

-วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 
 

1. คัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
2. คัดเลือกจากการส่ง Video Clip 
3. การสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยวิธี Video Call 
โปรแกรม ZOOM ในวันที่  24 มิถุนายน 2563  
ตั้งแต่เวลา 9.00 น เป็นต้นไป  

1.ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ขนาด A4 พร้อมใส่หมายเลขโทรศัพท์, 
line id และอีเมล์ ที่เป็น gmail  จัดท าในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์ ขนาดไม่
เกิน 25 MB โดยตั งชื อไฟล์ “เลขที นั งสอบ(13หลัก)_ชื อ_นามสกุล_”
น าเสนอข้อมูลต่อกรรมการ ดังนี้ ประวัติส่วนตัว หลักฐานการจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
2.00)   รางวัลที่ได้รับ  กิจกรรม/ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
2. อัพโหลด Video Clip ที่เว็บไซต์ Youtube และส่ง Link มาทางอีเมล  
 
รายละเอียด Video Clip วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 
บันทึกการเคลื่อนไหวลักษณะเต็มตัวของผู้สมัครในการร าเพลงแม่บทเล็ก 
ผู้สมัครต้องร าคนเดียวเท่านั้น 
(ข้อ1. และ2.) ให้ส่งมาที่ e-mail : fofa@g.swu.ac.th 
ระหว่างวันที่  9-15  มิถุนายน  2563 
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