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ข�อมูลการรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1/2562 ภาคต�น (รอบท่ี 3)  

 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู�มีสิทธิ์สมัคร  คือ 

คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษาท่ัวไป 
1. มีคุณสมบัติท่ัวไปตามข�อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว!าด�วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต  ศึกษาศาสตรบัณฑิต และการศึกษาบัณฑิต 

ในสาขาคณิตศาสตร2 คณิตศาสตรศึกษา การสอนคณิตศาสตร2 หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับคณิตศาสตร2 
3. ผ!านการคัดเลือกเข�าศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร2  

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษาในโครงการ 4+1   
1. เป9นนิสิตชั้นป;ท่ี 5 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร2 ของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีมีผลการเรียน GPA มากกว!า 2.75  และคะแนน SWU-SET ระดับ B1  
2. ผ!านการคัดเลือกเข�าศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร2  

ตามโครงการ 4+1 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2. เอกสารท่ีใช�ในสมัคร 

2.1 สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี 
2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / บัตรประจําตัวข�าราชการหรือพนักงาน 
2.3 สําเนาใบหลักฐานกรเปลี่ยนชื่อ / สกุล  หรือสําเนาใบทะเบียนสมรส เฉพาะกรณีท่ีชื่อ / สกุล  ใน

เอกสารการสมัครไม!ตรงกัน 
2.4 หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยในท�ายประกาศฯ จํานวน 2 ฉบับ (ผู�รับรองต�องเป9น

อาจารย2ท่ีปรึกษา  หรืออาจารย2ผู�สอนในระดับปริญาญาตรี)  (แบบ อ.5) 

คณะวิทยาศาสตร9 
หลักสูตร 

การศึกษามหาบัณฑิต 
(กศ.ม.) 

สาขาวิชา 
คณิตศาสตร9 

รหัสสาขา 
95010 

รหัสกลุ=ม 
107 

เวลาเรียน 

ในเวลา
ราชการ 

นอกเวลา
ราชการ 

ในเวลา
ราชการ/
นอกเวลา
ราชการ 

จํานวนรับ 10 15 -- 

ค=าสมัคร 800 800 -- 

แผนการเรียน ก ก -- 
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2.5 ใบรับรองของผู�บังคับบัญชาตามท่ีระบุ  ในข�อ 1 ตามแบบของมหาวิทยาลัยในท�ายประกาศ  (แบบ 
อ.6  ถ�ามี) 

2.6 ใบรับรองของความรู�ภาษาอังกฤษ (ถ�ามี)  ให�ใช�ใบแจ�งผลสอบ TOEFL ท่ีมีคะแนนผลการสอบไม!ต่ํา
กว!า 450 คะแนน หรือ 133 คะแนน (computer based)  หรือ IELTS ไม!ต่ํากว!า 5.50   
หรือ iBT ไม!ต่ํากว!า 46   หรือ TOEIC ไม!ต่ํากว!า 435  และผลสอบมีอายุไม!เกิน 2 ป; นับถึงวันเปgด
เรียน ในกรณีท่ีมีเอกสารข�อนี้จะได�รับการยกเว�นไม!ต�องสอบวิชาภาษาอังกฤษท่ัวไป 

2.7 ผู�สมัครต�องส!งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย2แบบลงทะเบียน  
  ถึง  งานรับนิสิตการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร2  คณะวิทยาศาสตร2   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
10110  ภายในวันสุดท�ายของการเปgดรับสมัคร  มิฉะนั้นจะถือว!ามีคุณสมบัติไม!ครบถ�วน 

 

3. รายละเอียดของวิชาท่ีจะสอบคัดเลือก 

3.1 สอบภาษาอังกฤษท่ัวไป  

รายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาเพียงพอท่ีจะวัดความเข�าใจและความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการศึกษาค�นคว�า 

3.2 สอบข�อเขียนวิชาเฉพาะสาขา (3 ชั่วโมง) 

เน�น ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ (1) การวิเคราะห2เชิงคณิตศาสตร2 (Mathematical Analysis)   
(2) พีชคณิต (Algebra)  (3) เรขาคณิต (Geometry)  (4) คณิตศาสตร2ดีสครีต (Discrete 
Mathematics)  และ (5) คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education) 

3.3 สอบสัมภาษณ9วิชาการ   

เน�น ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ (1) การวิเคราะห2เชิงคณิตศาสตร2 (Mathematical Analysis)   
(2) พีชคณิต (Algebra)  (3) เรขาคณิต (Geometry)  (4) คณิตศาสตร2ดีสครีต (Discrete 
Mathematics)  และ (5) คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education) 

และหัวข�อวิจัยท่ีสนใจ  
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4. กําหนดการเก่ียวกับการสอบ (ใช�ดินสอ 2B ยางลบ และปากกา) 

วัน เดือน ปD รายการ สถานท่ี 

29  มิถุนายน  2562 09.00 - 12.00 น.   สอบภาษาอังกฤษท่ัวไป 

ดูท่ี  http://grad.swu.ac.th 
และ http://adminssion.swu.ac.th 

 13.30 – 16.30 น.  สอบข�อเขียน 

30  มิถุนายน  2562 09.00 - 12.00 น.   สอบสัมภาษณ2วิชาการ 

12  กรกฎาคม  2562 ประกาศผลการสอบ 

19 – 20  กรกฎาคม  2562 รายงานตัวเข�าเป9นนิสติ 

 
หมายเหตุ  

1. ถ�าผู�สมัครมีข�อสงสัยเก่ียวกับข�อมูลหรือปsญหาอ่ืนๆ ท่ีไม!ระบุไว�ในระเบียบการฯ ให�ติดต!อ  
อาจารย2 ดร. รุ!งฟuา จันท2จารุภรณ2   E-mail : rungfa@g.swu.ac.th เบอร2โทร : 081-806-7520  

2. ผู�สมัครจะต�องชําระเงินภายใน 1 วันทําการ  หลังจากบันทึกข�อมูลการสมัครและให�ดูเลขท่ีนั่งสอบภายใน 
3 วัน 

3. ผู�สมัครท่ีสมัครวันสุดท�าย จะต�องชําระเงินให�เสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง 
 
 


