
รายละเอียดแนบทายประกาศฯ 

ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2565 
 

ภาควิชา หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร 
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 รหัสหลักสตูร 3 5 6 6 
หลักสตูร ครุศาสตรมหาบัณฑิต      
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ไดแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.5 จากระบบ 4 แตม 

 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาได 
 

หลักฐานเพ่ิมเติมในการสมัคร (แนบพรอมใบสมัคร) 
 1. สําเนาบัตรประชาชน / บัตรขาราชการ 
 2. ใบคะแนนรายวิชา (Transcript) 

 3. ใบปริญญาบัตร / หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูกําลังศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในปสุดทาย) 
 4. ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(ฉบับจริง) หรือสําเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุใชไดภายใน 2 ป นับถึงวันที่ประกาศผล
การสอบคัดเลือก ถาไมมีใหมาสอบตามกําหนดการสอบของศูนยทดสอบทางวิชาการฯ โดยมีเกณฑการรับเขาศึกษา คือ
ตองมีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 45 หรือ TOEFL ตั้งแต 450 หรือ IELTS ตั้งแต 4.0 ไมตองเรียนเพ่ิมเติม ในกรณีที่มีคะแนน
สอบ CU-TEP ตั้งแต 30 หรือ TOEFL ตั้งแต 400 หรือ IELTS ตั้งแต 3.0 รับเขาศึกษาอยางมีเง่ือนไข *  
 สําหรับผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทามากอน  แลวจึงมาเรียนตอในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร 2 ป  ผูสมัครตองนําใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเทา สงเปนเอกสารประกอบการ
สมัครดวย 
 

กําหนดการสอบ 
รับสมัคร ระหวางวันท่ี 1 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทําการทดสอบ สถานที่สอบ 
1. วิชาเฉพาะสาขา 
1) หลักสูตร 2) การสอน 

5 พฤศจิกายน 2565 

09.00 – 12.00 น. 
หองสอบจะแจงใหทราบทาง www.edu.chula.ac.th 

คณะครุศาสตร จุฬาฯ 
2. สอบสัมภาษณ ระหวางวันท่ี 12 พฤศจิกายน –  

15 พฤศจิกายน 2565 

(ตามกําหนดการของสาขาวิชา) 

หองสอบจะแจงใหทราบทาง www.edu.chula.ac.th 

คณะครุศาสตร จุฬาฯ 

 หมายเหตุ * กรณีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 30 แตนอยกวา 38 หรือ TOEFL ตั้งแต 400 แตนอยกวา 425 หรือ 
IELTS ตั้งแต 3.0 แตนอยกวา 3.5 ตองเรียนรายวิชาจํานวนอยางนอย 2 รายวิชา คือ รายวิชา 5500 503 Preparatory 

English for Graduate Students และเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงเพิ่มเติมอีกอยางนอย 1 รายวิชา คือ 5500 504 

English Pronunciation and Conversation  5500 505 Academic English Grammar  5500 506 Academic English 

Vocabulary  หรือ 5500 510 Skills in English for Graduates ทั้งน้ีตองสอบผานรายวิชาดังกลาวกอนสําเร็จการศึกษา 
หรือ สอบใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต 45 หรือ TOEFL ตั้งแต 450 หรือ IELTS ตั้งแต 4.0 กอนสําเร็จการศึกษา 
  * กรณีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 38 แตนอยกวา 45 หรือ TOEFL ตั้งแต 425 แตนอยกวา 450 หรือ 
IELTS ตั้งแต 3.5 แตนอยกวา 4.0 ตองเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงอยางนอย 1 รายวิชา คือ 5500 504 English 

Pronunciation and Conversation  5500 505 Academic English Grammar  5500 506 Academic English 



Vocabulary  หรือ 5500 510 Skills in English for Graduates ทั้งน้ีตองสอบผานรายวิชาดังกลาวกอนสําเร็จการศึกษา 
หรือ สอบใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต 45 หรือ TOEFL ตั้งแต 450 หรือ IELTS ตั้งแต 4.0 กอนสําเร็จการศึกษา

ผูสมัครที่ไมมผีลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดไดจากประกาศ
เรื่อง การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่ www.atc.chula.ac.th

จํานวนนิสิตท่ีคาดวาจะรับ 10*  คน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน 3  พฤศจิกายน  2565 ทีเ่ว็บไซด www.edu.chula.ac.th

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 11  พฤศจิกายน  2565 ทีเ่ว็บไซด www.edu.chula.ac.th

ประกาศผลการสอบคัดเลือก      24 พฤศจิกายน  2565 ทีเ่ว็บไซด www.edu.chula.ac.th

หากผูสมัครมีขอสงสัยเก่ียวกับคณุสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอไดที่ ผศ.ดร.วิชัย เสวกงาม
Email: wichai.s@chula.ac.th

* กรณีมีผูผานการสอบคัดเลือกนอยกวากําหนด  หลักสูตรจะไมเปดสอนแตจะรักษาสิทธ์ิของผูผานการสอบคดัเลือกไว
และสมทบในปการศึกษาถัดไปท่ีไดผูเรียนครบตามจํานวน

คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
1. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ   500  บาท
2. คาเลาเรยีน เปนไปตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เรื่อง  อัตราการเรียกเก็บเงินคาเลาเรียน และเงินเรยีกเก็บ

          ประเภทอ่ืน ๆ สําหรับนิสติ ภาคการศึกษาละ 24,500  บาท

ลงนาม....................................................................... ลงนาม....................................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชัย เสวกงาม) (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภสัรา  ชินวรรโณ)

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ลงนาม
(รองศาสตราจารย ดร.ศริิเดช  สุชีวะ)

คณบดี

ลงนาม

ทัง้นี ้โดยมตคิณะกรรมการบรหิารคณะครุศาสตร  ครัง้ที ่13/2565  วนัที ่11 สงิหาคม 2565


