
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2565 

ภาควิชา
สาขาวิชา    

หลักสูตรและการสอน
ประถมศึกษา  (นอกเวลาราชการ)

หลักสูตร  ครุศาสตรมหาบัณฑิต                     แผน ก แบบ ก 1 รหัสหลักสูตร

1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร แผน ก แบบ ก  เนนการทำวิทยานิพนธอยางเดียว 
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาที่เกี่ยวของกับการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการรับรอง

จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยไดแตมเฉลีย่สะสม ตลอดหลักสูตรไมต่ำกวา . 0 แตม 
จากระบบ 4 แตม และสำเร็จการศึกษาในแผนการเรียนที่มีการทำวิทยานิพนธ 

 มีประสบการณการทำงานดานการประถมศึกษา ไมนอยกวา  ป หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
นับถึ งวันป ด รับสมัคร ดู ตั วอย างหนั งสือรับรองประสบการณ การทำงาน ท่ี   

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์
สมัครเขาศึกษาได

2. หลักฐานการสมัครเพ่ิมเติม 
ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษฉบับจริง จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ทั้งนี้ ผลคะแนนตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขา
ศึกษาที่ระบุในรายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครของแตละสาขาวิชา หรือสำเนาใบแจงผลการสอบ หรือ 

*
สำหรับผูสมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา เทียบเทามากอน แลวจึงมาเรียนตอในระดับปริญญา

บัณฑิตหลักสูตร  ป ตองนำใบคะแนนรายวิชา ในระดับอนุปริญญา เทียบเทาประกอบการสมัครดวย
3. เอกสารแสดงประสบการณการสอนในระดับประถมศึกษา 
4. หนังสือรับรองการทำงานจากผูบังคับบัญชาหรืออาจารยที่เคยสอน  อยางนอย 2 ทาน ดูตัวอยางหนังสือรับรองทาง

เว็บไซต  

3.  การรับสมัคร
1. ผูสมัครบันทึกขอมูลการสมัคร ทางอินเตอรเน็ต ไดจาก

(เมนู สมัครเรียน  เลือก “ระบบรับสมัครเขาศึกษา”) ใหถูกตองและครบถวน
2. ผูสมัครชำระเงินคาสมัครสอบหลักสูตรนอกเวลาจำนวน 1,000 บาท โดย แบบฟอรมการชำระเงิน

ไดที ่   เลือกแบบฟอรม “ชำระคาสมัครหลักสูตรนอกเวลา”
 3. ผูสมัครสงใบสมัครพรอมหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด ทางไปรษณีย มาที่ 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา (นอกเวลาราชการ)  
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330

**  คณะครุศาสตรถือเอาวันที่  ที่ทำการไปรษณียตนทางประทับตราเปนวันสมัคร  **



4.  กำหนดการสอบ 

รับสมัครต้ังแตวันพฤหัสบดีท่ี  1 กันยายน 2565 วันจันทรที่ 31  ตุลาคม 2565
วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทำการทดสอบ สถานที่สอบ

1. วิชาเฉพาะสาขา วันเสารที่ 5 พฤศจิกายน 2565
เวลา  9.00 12.00 น.

หองสอบจะแจงใหทราบทาง

คณะครุศาสตร  จุฬาฯ
2. สอบสัมภาษณ วัน พฤศจิกายน 

เวลา น.
หองสอบจะแจงใหทราบทาง

คณะครุศาสตร  จุฬาฯ

หมายเหตุ  กรณีคะแนนสอบ  ตั้งแต 30 แตนอยกวา 38 หรือ ตั้งแต 400 แตนอยกวา 425 หรือ  
ตั้งแต 3.0  แตนอยกวา 3.5  ตองเรียนรายวิชาตามทีม่หาวิทยาลัยกำหนด 2 รายวิชา  ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชาดังกลาวใหได
กอนสำเร็จการศึกษา หรือ สอบใหมเพื่อใหไดคะแนน  ตั้งแต 45 หรือ ตั้งแต 450 หรือ ตั้งแต  
กอนสำเร็จการศึกษา

** กรณีคะแนนสอบ  ตั้งแต 38 แตนอยกวา 45 หรือ ตั้งแต 425 แตนอยกวา 450 หรือ  
ตั้งแต 3.5 แตนอยกวา 4.0 ตองเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 1 รายวิชา ท้ังน้ีตองสอบผานรายวิชาดังกลาวใหได
กอนสำเร็จการศึกษา หรือ สอบใหมเพื่อใหไดคะแนน  ตั้งแต 45 หรือ ตั้งแต 450 หรือ   ตั้งแต 4.0  
กอนสำเร็จการศึกษา

ผูทีไ่มมีผลสอบภาษาอังกฤษ  ดูรายละเอียดไดจากประกาศ  
เร่ือง   การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่  

จำนวนนิสิตที่คาดวาจะรับ        คน

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565        ที ่

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสมัภาษณ  วันศุกรที่ 11 พฤศจิกายน  2565                   ที่

ประกาศผลรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565          ที่

ปฐมนิเทศนิสิตใหม                    วันเสารที่ 17 ธันวาคม  2565                 ที่ คณะครุศาสตร  เวลา 8.00 16.00 น.

 เปดเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565       วันจันทรที่ 9  มกราคม  2566
                                 
กำหนดการเรียนการสอน วันศุกร  (ตั้งแตเวลา 17.00 น.)  และวันเสาร (ตั้งแตเวลา 08.00 น.)

หากผูสมัครมีขอสงสัยเก่ียวกับคณุสมบัติของผูสมัคร ติดตอไดที่
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยศวีร  สายฟา  โทร.0 2218 2565 ตอ 8134 ในเวลาราชการ 
หรือเจาหนาที่สาขาวิชาประถมศึกษา 0 2218 2565 ตอ 8141 หรือ 095 659 2962



คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ                  1,000 บาท

2. คาธรรมเนียมการศกึษา ภาคการศึกษาที่ 1 4 ภาคการศึกษาละ 31,500 บาท 
3. คาธรรมเนียมการศกึษา ภาคการศึกษาท่ี 5 เปนตนไป ภาคการศึกษาละ   10,000 บาท

ตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินและ
อัตราการเบิกจายคาใชจายสำหรับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ.2560

4. คาเลาเรียนตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,500 บาท
เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินคาเลาเรยีน พ.ศ.2562

(ลงนาม) ................................................ ..................
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยศวีร สายฟา)

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประถมศึกษา

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

      หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน

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

คณบดี

..................................................

ท้ังน้ี โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร คร้ังท่ี 13/2565 วันท่ี 11 สิงหาคม 2565




