
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 

ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา  2565 

 

ภาควิชา หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (นอกเวลาราชการ)                                                               
หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต                         แผน ข   รหัสหลักสูตร 3 5 6 1 
 

1.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร  
  1.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไมต่ํากวา 2.50 จากระบบ 4 แตม หรือเทียบเทา 
  1.2  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาอ่ืน โดยไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 
2.75 จากระบบ 4 แตม หรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับเด็กปฐมวัยไมนอยกวา 1 ป หรือ 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาอ่ืน โดยไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 3.00 จากระบบ 
4 แตม หรือเทียบเทา 
  1.3  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (นอกเวลาราชการ)
พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาได 

 

2.  หลักฐานเพิ่มเติมในการสมัคร (แนบพรอมใบสมัคร) 
  2.1  ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(ฉบับจริง) หรือสําเนาใบแจงผลการสอบ CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS  ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุไมเกิน 2 ป นับ
จากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีระบุในรายละเอียดแนบทายประกาศ
การรับสมัครของแตละสาขาวิชา โดยมี คะแนน CU-TEP  ตั้งแต 45 หรือ TOEFL ตั้งแต 450 หรือ IELTS 4.0 * 
  2.2  สําหรับผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทามากอน  แลวจึงมาเรียนตอในระดับ
ปริญญาบัณฑิต หลักสูตร 2 ป ตองนําใบคะแนนรายวิชา (Transcript ) ในระดับอนุปริญญา/ เทียบเทา ประกอบการ
สมัครดวย 

 
3.  ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา (หลักสูตรนอกเวลาราชการ) 

  3.1  ผูสมัครบันทึกขอมูลการสมัคร ONLINE ทางอินเทอรเน็ต ไดจาก http://www.grad.chula.ac.th  
(เมนู: สมัครเรียน เลือก “ระบบรับสมัครเขาศึกษา”) ใหถูกตองและครบถวน   

  3.2  ผูสมัครชําระเงินคาสมัครสอบหลักสูตรนอกเวลาจํานวน 1,000 บาท โดย Download แบบฟอรม 
การชําระเงินไดที่ http://www.edu.chula.ac.th/node/843 เลือกแบบฟอรม “ชําระคาสมัครหลักสูตรนอกเวลา” 

  3.3  ผูสมัครสงใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครท้ังหมด พรอมสําเนาใบชําระเงินคาสมัครสอบมาที่ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (นอกเวลาราชการ) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 

*** คณะครุศาสตรจะถือเอาวันที่ ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตราเปนวันสมัคร ** 
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4.  กําหนดการสอบ 
 

รับสมัคร ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 - วันจันทรที่ 31 ตุลาคม 2565 
วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ทําการทดสอบ สถานที่สอบ 

สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 12 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
แจงใหทราบทาง เว็บไซต
http://www.edu.chula.ac.th 

 

หมายเหตุ:   * กรณีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 30 แตนอยกวา 38 หรือ TOEFL ตั้งแต 400 แตนอยกวา 425 หรือ 
IELTS ตั้งแต 3.00 แตนอยกวา 3.5  ตองเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 2 รายวิชา ทั้งนี้ตองสอบผาน
รายวิชาดังกลาว ใหไดกอนสําเร็จการศึกษา 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  ตองเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 1 รายวชิา ทัง้นี้ตองสอบผานรายวิชา
ดังกลาวใหไดกอนสําเร็จการศึกษา หรือ สอบใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต 45 หรือTOEFL ตั้งแต 450 หรือ 
IELTS ตั้งแต 4.0 กอนสําเร็จการศึกษา 
   

ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ดูรายละเอียดไดจากประกาศ 

เร่ือง การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่  http://www.atc.chula.ac.th  

(สงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ภายในกําหนดเวลาของวันสอบสัมภาษณ) 
 
 

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ    15   คน      
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ   วันศุกรที่ 11 พฤศจิกายน 2565 

แจงใหทราบทางเว็บไซต
http://www.edu.chula.ac.th 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา    วนัพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 

ปฐมนิเทศนิสิตใหม    วันเสารที่ 17 ธันวาคม 2565 

วันเปดเรียนภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2565  วันจันทรที่ 9 มกราคม 2566 

 

หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัคร ติดตอไดที่ 
อาจารย ดร.ณฐณิี เจียรกุล โทร.0-2218-2565-97 ตอ 8058 (ในเวลาราชการ) หรือ e-mail: nathinee.j@chula.ac.th 

หรือ เจาหนาท่ีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โทร. 02-218-2565-97 ตอ 8141, 02-218-2563 (ในเวลาราชการ) 
หรือ e-mail: rukanong.c@chula.ac.th 
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5. คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
5.1  คาธรรมเนียมการสมัครสอบ   1,000        บาท
5.2 คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1-4 ภาคการศึกษาละ 31,500        บาท  
5.3  คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 5 เปนตนไป ภาคการศึกษาละ         10,000       บาท              
      ตามประกาศจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ือง กําหนดอัตราการจัดเก็บเงินและ
อัตราการเบิกจายคาใชจายสาํหรับ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2560
5.4  คาเลาเรียน ภาคการศึกษาละ 24,500       บาท
      ตามประกาศจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ือง อัตราการเรียกเก็บเงินคาเลาเรียน
พ.ศ. 2562

(ลงนาม)  ……………………………………………………………

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนัฐษรณ จารุชัยนิวฒัน)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย
วันที่..............เดือน................................พ.ศ. ................

(ลงนาม)  ……………………………………………………………     

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนัฐษรณ จารุชัยนิวฒัน)
รักษาการแทนประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

วันท่ี..............เดือน................................พ.ศ. ................

(ลงนาม)  ……………………………………………………………           

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภัสรา  ชินวรรโณ)
หัวหนาภาควิชาหลักสูตร และการสอน

วันท่ี..............เดือน................................พ.ศ. ................

(ลงนาม) .....................................................................         พ   ฤทธิ์    
    (รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช  สุชีวะ)

       คณบดี
วันที่..............เดือน................................พ.ศ. ................

……………………………………………………………………………

ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่ 13/2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565


