ประกาศคณะศึกษาศาสตร
เรื่อง เกณฑรับสมัครคัดเลือกนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู) 4 ป เพื่อเขาศึกษาในกลุมวิชาเอกที่ 2
ประจําปการศึกษา 2562
“รอบที่ 2 การรับเขาศึกษาดวยผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา”
_____________________________
การคัดเลือกนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรการศึก ษาบัณฑิต (เอกคู) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโ รฒปก ารศึก ษา 2562 รอบที่ 2 การรับ เขาศึก ษาดวยผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา โดยมี
รายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือก ดังตอไปนี้
1. กลุมวิชาเอกที่ 2 ที่เปดรับสมัคร จํานวนรับและคุณสมบัติทั่วไปของนิสิต
1.1 กลุมวิชาเอกที่ 2 ที่เปดรับสมัครและจํานวนรับ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ในกลุมวิชาเอกที่ 2 เปดรับ
นิสิตเพื่อเขาศึกษาในรอบที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) การจัดการเรียนรูภาษาไทย
จํานวนรับ
21 คน
2) การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
จํานวนรับ
21 คน
3) การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
จํานวนรับ
21 คน
4) การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
จํานวนรับ
21 คน
5) การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
จํานวนรับ
21 คน
6) คอมพิวเตอรศึกษา
จํานวนรับ
23 คน
1.2 คุณสมบัติทั่วไปของนิสิต ใหเปนไปตามประกาศคณะศึกษาศาสตร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก
นิสิตหลัก สูตรการศึก ษาบัณฑิต (เอกคู ) 4 ป เพื่อเขาศึก ษาในกลุมวิชาเอกที่ 2 ประจําปก ารศึกษา 2562
ในขอ 2
2. วิธีการคัดเลือก
การคัดเลือกนิสิตเพื่อเขาศึกษาในกลุมวิชาเอกที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้
2.1 พิจารณาจากผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา โดยผูสมัครตองแสดงหลักฐานผล
คะแนนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ตามเกณฑที่แตล ะวิชาเอกกําหนดใหเ ปนไปตามรายละเอียดแนบทาย
ประกาศ
2.2 การพิจารณาคํานึงถึงสัดสวนตามแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและคํานึงถึง
ความตองการของนิสิต สัดสวนเปนไปตามประกาศคณะศึกษาศาสตร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนิสิตหลักสูตร
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การศึก ษาบัณฑิต (เอกคู) 4 ป เพื่อเขาศึกษาในกลุม วิชาเอกที่ 2 ประจําปการศึกษา 2562 ในขอ 3.2 (2)
และ (3)
3. หลักฐานประกอบการสมัคร
นิ สิ ต ผู ป ระสงค จ ะสมั ค รจะต อ งยื่ น เอกสารหลั ก ฐานประกอบการสมั ค รต อ คณะกรรมการใน
กลุมวิชาเอกที่ 2 ที่กําหนด ซึ่งหลักฐานประกอบการสมัครมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ใบสมัครรอบที่ 2 ที่กรอกขอมูลครบถวนสมบูรณตามที่หลักสูตรฯ ระบุไว พรอมมีลายมือ
ชื่อของอาจารยที่ปรึกษาวิชาเอกที่ 1 เพื่อรับรองวานิสิตมีคุณสมบัติที่สามารถสมัครเขารับการคัดเลือก
3.2 สําเนาเอกสารที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม 6 ภาคการศึกษา
3.3 สําเนาเอกสารที่แสดงผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปการศึกษา 2562 ของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) กรุณาขีดเสนใตสีแดงในวิชาที่ตองการใชผลการทดสอบ
4. การสงเอกสารหลักฐาน
เมื่อนิสิตกรอกใบสมัครและเตรียมเอกสารตามที่รายวิชาเอกกําหนดเรียบรอยแลว นิสิตจะตัองยื่น
ใบสมัครรอบที่ 2 ที่กรอกขอมูลครบถวนสมบูรณตามที่หลักสูตรฯ ระบุไว พรอมหลักฐานประกอบการสมัคร
ที่ฝายวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร
5. ชวงเวลาในการรับสมัคร การสอบสัมภาษณ และการตัดสินผลการคัดเลือก
5.1 ชวงเวลาในการรับสมัคร ระหวางวันที่ 16 - 20 กันยายน 2562
5.2 ชวงเวลาในการคัดเลือก รอบที่ 2 ระหวางวันที่ 23-27 กันยายน 2562
5.3 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 30 กันยายน 2562
6. เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัครและการคัดเลือก
หากมีกรณีที่ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศฯ ใหอยูในดุลพินิจ ของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู) 4 ป
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธศิริ สุเสารัจ)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
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รายละเอียดแนบทายประกาศฯ
1. เกณฑ ก ารคั ด เลื อ กสํา หรั บวิ ช าเอกการจั ด การเรีย นรู ภาษาไทย การจั ดการเรี ย นรูภ าษาอั ง กฤษ
และการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
นิสิตจะตองมีคะแนนของรายวิชาสามัญ ไมนอยกวาเกณฑที่วิชาเอกกําหนด ดังรายละเอียดตามตาราง 1
ตาราง 1 เกณฑก ารคัดเลือกโดยใชคะแนนของรายวิชาสามัญ สําหรับ วิชาเอกการจัดการเรียนรูภาษาไทย
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ และการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
เกณฑคะแนนของรายวิชาสามัญ (คะแนน)
ที่
วิชาเอกที่ 2
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
1 การจัดการเรียนรูภาษาไทย
60
2 การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
40
3 การจัดการเรียนรูสงั คมศึกษา
40
2. เกณฑการคัดเลือกสําหรับวิชาเอกการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร และ
คอมพิวเตอรศึกษา
นิสิตจะตองมีคะแนนของรายวิชาสามัญ รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไมนอยกวาเกณฑที่วิชาเอกกําหนด
โดยระบุใหชัดเจนเพียง 1 รายวิชาในใบสมัครฯ ดังรายละเอียดตามตาราง 2
ตาราง 2 เกณฑการคัดเลือกโดยใชคะแนนของรายวิชาสามัญ สําหรับวิชาเอกการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร และคอมพิวเตอรศึกษา
ที่

วิชาเอกที่ 2

1 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
2 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
3 คอมพิวเตอรศึกษา

เกณฑคะแนนของวิชาสามัญ (คะแนน)
คณิตศาสตร คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ชีววิทยา
1
2
ทั่วไป

26
26

30
31

40
-

30
-

เคมี

ฟสิกส

30
-

30
-
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ติดรูปขนาด
1.5”

ใบสมัครคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในกลุมวิชาเอกที่ 2 ประจําปการศึกษา 2562
รอบที่ 2 การรับเขาศึกษาดวยผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขาพเจา (นาย/นางสาว) .......................................................... นามสกุล............................................................
รหัสประจําตัวนิสิต........................................ ชั้นปท.ี่ ............วิชาเอกที่ 1.............................................................
เบอรโทรศัพทติดตอ..............................................................................................................................................
ประสงคเลือกเรียนวิชาเอก
ลําดับที่ 1 .............................. เปนวิชาเอกที่ 2 โดยใชคะแนนวิชาสามัญ วิชา ..............................
ลําดับที่ 2 .............................. เปนวิชาเอกที่ 2 โดยใชคะแนนวิชาสามัญ วิชา ..............................
ลงชื่อ..........................................................ผูสมัคร
(..........................................................)
วันที่ ......... เดือน ........................... พ.ศ............

ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................................
(..................................................................)
อาจารยที่ปรึกษาวิชาเอกที่ 1
............/........................../...........

