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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ 
เรื่อง เกณฑ์รับสมัครคัดเลือกนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) 4 ปี 

เพื่อเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาเอกที่ 2 
ประจำปีการศึกษา 2564 

“รอบท่ี 1 การรับเข้าศึกษาของวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยและรอบโควตาความสามารถพิเศษ” 
_____________________________ 

 
การคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) 4 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 การรับเข้าศึกษาของวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยและรอบ
โควตาความสามารถพิเศษ โดยมีวิธีการรับสมัครและคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. กลุ่มวิชาเอกที่ 2 ที่เปิดรับสมัครและจำนวนรับ 
   หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย           

ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถเลือกกลุ่มวิชาเอกท่ี 2 จากวิชาเอกต่อไปนี้  
  1.1 วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย    
  1.2 วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย    
  1.3 วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   

  1.4 วิชาเอกการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา  
  1.5 วิชาเอกการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
  1.6 วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
 1.7 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา     
 
  2. วิธีการคัดเลือก 

    การคัดเลือกนิสิตเพ่ือเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาเอกท่ี 2 มีรายละเอียดดังนี้  
  2.1 พิจารณาจากผลคะแนนของการสัมภาษณ์ โดยผู ้สมัครต้องแสดงความรู ้ ความสามารถ        

เชิงประจักษ์ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาเอก และจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการด้วยตนเองตาม  
วัน เวลา และช่องทางที่กำหนด   
  2.2 พิจารณาจากผลคะแนนของหลักฐานที่แสดงความรู้ ความสามารถ  โดยผู้สมัครต้องแสดง
หลักฐานการรับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันความสามารถที่สถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น        
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เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ประกาศนียบัตรที่ได้รับรางวัล วุฒิบัตร หรือผลการทดสอบความรู้ ความสามารถ 
รวมทั้งภาพถ่ายที่แสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามเกณฑ์ที่แต่ละวิชาเอกกำหนด 
 สำหรับเกณฑ์การสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ            
ทีแ่ต่ละวิชาเอกกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
 
  3. หลักฐานประกอบการสมัคร   
      นิสิตผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกจะต้องกรอกข้อมูลการสมัครผ่านช่องทาง Google Form ที่กำหนด 
และแนบเอกสารหลักฐานประกอบ โดยจัดทำไฟล์ .pdf จำนวน 1 ไฟล์ ไม่เกิน 15 หน้า และขนาดไฟล์สูงสุด
ไม่เกินตามที่กำหนดไว้ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 ข้อมูลทีว่ิชาเอกระบุไว้อย่างครบถ้วน ตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครทีแ่ต่ละวิชาเอกกำหนด 
  3.2 แฟ้มสะสมผลงานที่สะท้อนถึงความรู้ ความสามารถในวิชาเอกที่ประสงค์จะเข้าศึกษาใน
วิชาเอกท่ี 2 จำนวน 10 หน้า (ไม่รวมปกหน้า ปกหลัง คำนำ สารบัญ) 
 

4. การส่งเอกสารหลักฐาน 
     นิสิตต้องกรอกข้อมูลที่วิชาเอกระบุให้ครบถ้วน และแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร     
ผ่านช่องทาง Google Form  ภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยตั้งชื่อไฟล์เอกสารที่แนบตามรายละเอียด ดังนี้ 
“เอกสารแนบการสมัครรอบที่ 1 ปี 64  _ชื่อวิชาเอกที่ 2 ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา_ชื่อ - นามสกุลของ
นิสิต”   
 
  ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์ 
   เอกสารแนบการสมัครรอบ 1 ปี 64_คอมพิวเตอร์ศึกษา_นายมุ่งมั่น  ขยันกิจ 
 
  5. ช่วงเวลาในการรับสมัคร การสอบสัมภาษณ์ และการตัดสินผลการคัดเลือก 
      5.1 ช่วงเวลาการรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก
นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) 4 ปี เพื่อเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาเอกที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ข้อ 4 
“รอบท่ี 1 การรับเข้าศึกษาของวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยและรอบโควตาความสามารถพิเศษ” คือ ระหว่างวันที่ 
15 - 19 กันยายน 2564 
     5.2 การสอบสัมภาษณ์ นิสิตสามารถติดตามรายละเอียดของวัน เวลา และช่องทางการสัมภาษณ์ 
จากการประกาศของวิชาเอกท่ีจะประกาศให้ทราบในภายหลัง  
      5.3 การตัดสินผลการคัดเลือก พิจารณาจากเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละวิชาเอก และการตัดสิน
ผลของคณะกรรมการการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ ้นสุด โดยนิสิตสามารถทราบผลการตัดสินได้ตามช่องทาง
ประกาศผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
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6. เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัครและการคัดเลือก 
     หากมีกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่) 4 ปี โดยการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด  
 

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 
 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง) 
           คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

rungtiwa
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ 

1. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (นิสิตจะต้องผ่านคุณสมบัติทุกข้อ) 
1. เป็นนิสิตในวิชาเอกการประถมศึกษา หรือ วิชาเอกการศึกษาพิเศษเท่านั้น 
2. นิสิตมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3. นิสิตจะต้องประเมินตนเองว่าเป็นผู้ที่มีความรัก เมตตา และอดทนที่จะทำงานเพื่อพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 2 - 6 ขวบ 
 
 

หมายเหตุ นิสิตที่มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพ่ือศึกษาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยต้องสมัครตามกระบวนการ 
รับเข้าและสอบสัมภาษณ์ด้วยกระบวนการกลุ่ม โดยการสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการในช่วง 
วันที่ 22 - 29 กันยายน 2564  ซึ่งวันสอบสัมภาษณ์ที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบภายหลัง 
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2. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (นิสิตจะต้องผ่านคุณสมบัติทุกข้อ) 

1. นิสิตผู้มี “ความรู้ ความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย” โดยสามารถแสดงความรู้ ความสามารถ  

ด้านภาษาไทยเชิงประจักษ์ในระดับดี และมีหลักฐานว่าได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันหรือ   

เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับเขตการศึกษาขึ้นไป ในขณะที่ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

2. นิสิตรักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู มีทักษะการสื่อสาร

เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครูภาษาไทย และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 

 

หมายเหตุ นิสิตที่มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพ่ือศึกษาวิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยต้องสมัครตาม 

กระบวนการรับเข้าและสอบสัมภาษณ์โดยคณาจารย์ประจำวิชาเอกการจัดการเรียนรู้

ภาษาไทย โดยการสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการในช่วงวันที่ 22- 29 กันยายน 2564   

ซึ่งวันสอบสัมภาษณ์ที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบภายหลัง 
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3. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

Qualification of the candidates 
1. Students with an exemption from SWU fundamental English courses due to 

the following standardized test results will be automatically eligible to enter 
the English major (Dual program). 
1.1 TOEFL (iBT) 65  Points , TOEFL (CBT) 183  Points, TOEFL (ITP) 550  Points 
1.2 IELTS 5.5 Points 
1.3 TOEIC 750 Points  

2. Students who have won or participated in one of the following 
competitions/activities in English will receive special consideration. 
2.1. Internships abroad (3 months) 
2.2. Exchange students abroad (3 months) 
2.3. Work abroad or work part time/full in an international company (3 months) 
2.4. Stay with host parents or had short term language course in another 

country (3 months) 
2.5. Work as a tour guide or tour guide assistant (100 hours) 
2.6. Work in a call center (50 hours) 
2.7. Work as a tutor or teacher assistant (150 hours) 
2.8. Stage performance (theatre act, stand up comedy, etc) (30 hours) 
2.9. Volunteer in any intentional charity work (United Nation, UNESCO, etc)    

(3 months) 
2.10. Emcee or masters of ceremony (At least 3 events -- 25 hours) 
2.11. Won any international competitions showing English language 

competence (3 competitions) 
 

Note:   Eligible candidates are required to submit the application form and be 
interviewed by English instruction lecturers. The interview date and time will 
be announced later. 
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4.  วิชาเอกการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (นิสิตจะต้องผ่านคุณสมบัติในข้อ 1-3 ทุกข้อ และผ่านคุณสมบัติ 
ในข้อ 5 -12 ข้อใดข้อหนึ่ง) 
1. นิสิตจะต้องเคารพและยึดมั่นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์    

          ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสถาบันหลักของประเทศทุกสถาบัน 
2. นิสิตเคยเข้าร่วมงานจิตอาสา และ/หรืองานบริการสังคม และ/หรืองานช่วยเหลือสังคมอ่ืนๆ   
3. นิสิตมีเจตคติท่ีดีและมีความสนใจในรายวิชาสังคมศึกษา และติดตามข่าวสารบ้านเมืองอย่าง 

สม่ำเสมอ  
4. นิสิตเป็นผู้สอบประโยคนักธรรม/ธรรมศึกษาชั้นเอกได้ 
5. นิสิตเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกรอบท่ี 1 โครงการสอบคัดเลือกผู้แทนเพ่ือเข้าอบรมภูมิศาสตร์ 

โอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
6. นิสิตเป็นผู้ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ รอบเจียระไนเพชร ในการแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ  

ในสาขาดังนี้ 
   (1) ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ 
   (2) เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ 
   (3) พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฏ 
   (4) หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฏ 

7. นิสิตเป็นเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดยเป็นสมาชิกในกลุ่มที่ได้รับรางวัลใน 
ระดับภาคขึ้นไป ในกิจกรรมดังนี้ 

   (1) กิจกรรมเพลงคุณธรรม 
   (2) กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
           *(3) กิจกรรมภาพยนต์สั้น 
           *(4) กิจกรรมละครคุณธรรม 
           *(5) กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ 

 (6) กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม 
 (7) กิจกรรมสวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย สวดบาลีแปลอังกฤษ) 

8. นิสิตเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งวิชาการของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม          
โดยได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบคำถาม หรือ รางวัลจากการแข่งขันโครงงาน หรือ 
รางวัลจากการแข่งขัน อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นรางวัลระดับภาคหรือระดับประเทศที่จัดโดย
หน่วยงานของรัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย (การแข่งขันใน
หน่วยงานซึ่งมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาให้ถือว่าเป็นการแข่งขันในระดับภาค) 
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9. นิสิตเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำในกิจกรรมของโรงเรียนที่มีผลงานเชิงประจักษ์ อย่างใด  
อย่างหนึ่ง ดังนี้  

   (1) ประธานนักเรียนหรือประธานสภานักเรียน หรือตำแหน่งอ่ืนใดที่มีฐานะเทียบเท่า  
   (2) หัวหน้ากิจกรรมหรือหัวหน้าคณะสีที่ได้รับรางวัล 
   (3) หัวหน้าชมรมหรือชุมนุมในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับสังคมศึกษา และมีสมาชิกในชมรม 

      มากกว่า 30 คน  
   (4) ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหรือหัวหน้ากิจกรรรมอ่ืนใดที่ได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์ 

10.  นิสิตเคยเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมหรือเข้าค่ายที่เก่ียวข้องกับสังคมศึกษา 
ในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ (พิจารณาจากหลักฐาน         
 เชิงประจักษ์) 

11.  นิสิตมีความสามารถอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับสังคมศึกษา โดยมีผลงานเชิงประจักษ์ในระดับ 
 ภูมิภาคหรือระดับประเทศข้ึนไป โดยส่งแฟ้มผลงานมาประกอบการพิจารณา  

 
หมายเหตุ 1) * คือ นิสิตจะต้องมีบทบาทเป็นผู้กำกับการแสดง ผู้จัด นักแสดงนำ ผู้เขียนบท หรือ  
    หัวหน้าฝ่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีหลักฐานและผลงานเชิงประจักษ์ 

 2) นิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพ่ือศึกษาวิชาเอกการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาต้องสมัครตาม 
กระบวนการรับเข้าและสอบสัมภาษณ์ด้วยกระบวนการกลุ่ม โดยการสอบสัมภาษณ์  
จะดำเนินการในช่วงวันที่ 22 - 29 กันยายน 2564  ซึ่งวันสอบสัมภาษณ์ที่แน่นอนจะ
ประกาศให้ทราบภายหลัง 
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5. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (นิสิตต้องผ่านคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง) 
1. นิสิตมีคะแนน O-net รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 90 คะแนน 
 ขึ้นไป หรือ 
2. นิสิตเคยได้รับรางวัลการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ระดับประเทศ (แนบหลักฐาน) หรือ 
3. นิสิตมีความสามารถท่ีเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ โดยมีผลงานเชิงประจักษ์ (ส่งแฟ้มสะสม 
 ผลงานมาประกอบการพิจารณา) 

 
หมายเหตุ นิสิตทีม่ีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพ่ือศึกษาวิชาเอกการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องสมัครตาม 

กระบวนการรับเข้าและสอบสัมภาษณ์โดยคณาจารย์ประจำวิชาเอกการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยการสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการในช่วงวันที่ 22 - 29 กันยายน 2564   
ซึ่งวันสอบสัมภาษณ์ที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบภายหลัง 
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6. วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (นิสิตต้องผ่านคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง) 

1. นิสิตมีคะแนน O-net รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ 50 คะแนน   

   ขึ้นไป หรือ 

2. นิสิตเคยได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ (แนบหลักฐาน) หรือ 

3. นิสิตมีความสามารถท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานเชิงประจักษ์ (ส่งแฟ้มสะสม  

  ผลงานมาประกอบการพิจารณา) 

 
หมายเหตุ นิสิตที่มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพ่ือศึกษาวิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องสมัครตาม 

กระบวนการรับเข้าและสอบสัมภาษณ์โดยคณาจารย์ประจำวิชาเอกวิทยาศาสตร์      
โดยการสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการในช่วงวันที่ 22 -29 กันยายน 2564 ซึ่งวันสอบ
สัมภาษณ์ที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบภายหลัง 
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7. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (นิสิตจะต้องผ่านคุณสมบัติในข้อ 1 และผ่านคุณสมบัติในข้อ 2 - 4 
ข้อใดข้อหนึ่ง) 
1. นิสิตต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

2. นิสิตเคยเป็นตัวแทนโรงเรียนหรือส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการทางด้าน 

 คอมพิวเตอร์ หรือประกวดโครงงานที่เก่ียวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือ 
3. นิสิตผ่านการอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์หรือเข้าค่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
 จากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือ 

4. นิสิตมีความสามารถอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ โดยมีผลงานเชิงประจักษ์ โดยส่งแฟ้ม 

 สะสมผลงานมาประกอบการพิจารณา  
 

หมายเหตุ  นิสิตทีม่ีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพ่ือศึกษาวิชาเอกการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ศึกษาต้อง 
สมัครตามกระบวนการรับเข้าและสอบสัมภาษณ์โดยคณาจารย์ประจำวิชาเอก
คอมพิวเตอร์ศึกษา โดยการสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการในช่วงวันที่ 22 - 29 กันยายน 
2564 ซึ่งวันสอบสัมภาษณ์ที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบภายหลัง 

 

 


