
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1-2) และภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2566

ภาควิชา    หลักสตูรและการสอน คณะครุศาสตร
สาขาวิชา  การศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตร  ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต    แบบ 2.1  รหัสหลักสูตร แบบ 2.1 สำหรับผูสำเร็จปริญญาโท

1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร
 สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  โดยไดแตมเฉลีย่สะสมไมนอยกวา 3.50 จากระบบ 

4 แตม  และมีประสบการณการทำงานดานการศึกษาปฐมวัยไมนอยกวา 1 ป  หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต 

 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาอื่น  แบบมีการทำวิทยานิพนธ โดยไดแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.50 
จากระบบ 4 แตม  และมีประสบการณการทำงานดานการศึกษาปฐมวัยไมนอยกวา 2 ป หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  พิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมแลว
เห็นสมควรใหมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาได

2. หลักฐานการสมัครเพ่ิมเติม (แนบพรอมใบสมัคร)
ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ( ) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ฉบับจริง หรือสำเนาใบแจงผลการสอบ ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุไมเกิน ป นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวัน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ระบุในรายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครของแตละสาขาวิชา โดยมีคะแนน ตั้งแต 67
หรือ  ตั้งแต 525 หรือ  ตั้งแต 5.5 ในกรณีที่คะแนนสอบ  ตั้งแต 53 หรือ ตั้งแต 475 หรือ 
ตั้งแต 4.5 รับเขาศึกษาแตมีเงื่อนไข*

ใบแจงผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย  ของศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบ โดยมีคะแนนไมต่ำกวา

 หนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน  ฉบับ จากผูบังคับบัญชา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
อาจารยที่ปรึกษาวิชาการ ใสซองปดผนึกสงเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควชิาหลักสูตรและการสอน คณะครศุาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั

       4.  ขอมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย  เหตุผล  แรงจูงใจใน
การสมัครเขาศึกษา

   5.  ความคาดหวังในการเขาศึกษาตอในสาขาวิชาน้ี และแผนงานท่ีคาดวาจะทำหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาดุษฎีบณัฑติ  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

3. การรับสมัคร
 ผูสมคัรบันทึกขอมูลการสมัคร ทางอินเตอรเน็ต ไดที่

(เมนู สมัครเรียน  เลือก “ระบบรบัสมัครเขาศึกษา”) ใหถูกตองและครบถวน
 ผูสมคัรสงใบสมัครพรอมหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย มาที่ 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ในเวลาราชการ) 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท  แขวงวังใหม  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
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4 กำหนดการสอบ 
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1)
รับสมัครต้ังแตวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ 2566 -วันศุกรที่ 31 มีนาคม  2566

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทำการทดสอบ สถานที่สอบ
วิชาเฉพาะสาขา

(ขอเขียน)
วันเสารที่ 22 เมษายน  2566

เวลา .00-1 .00 น.
หองสอบจะแจงใหทราบทาง 

และทางอีเมล
. สอบสัมภาษณ วันศุกรที่ 5 พฤษภาคม 2566

เวลา  13.00-16.00  น.
หองสอบจะแจงใหทราบทาง 

และทางอีเมล

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566 (รอบท่ี 2)
รับสมัครต้ังแตวนัเสารที่ 1 เมษายน 2566 -วันอาทิตยที่ 30 เมษายน  2566

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทำการทดสอบ สถานที่สอบ
วิชาเฉพาะสาขา

(ขอเขียน)
วันเสารที่ 13 พฤษภาคม 2566

เวลา 13.00-16.00 น.
หองสอบจะแจงใหทราบทาง 

และ
ทางอีเมล

. สอบสัมภาษณ วันจันทรที่ 22 พฤษภาคม 2566
เวลา  13.00-16.00  น.

หองสอบจะแจงใหทราบทาง 

และทางอีเมล

ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา  2566
รับสมัครต้ังแตวันพฤหัสบดทีี่ 1 มิถุนายน 2566 -วันเสารที่ 30 กันยายน  2566

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทำการทดสอบ สถานที่สอบ
วิชาเฉพาะสาขา

(ขอเขียน)
วันเสารที่ 7 ตุลาคม  2566
เวลา 13.00-16.00 น.

หองสอบจะแจงใหทราบทาง 
และ

ทางอีเมล
. สอบสัมภาษณ วันจันทรที่ 16 ตุลาคม 2566

เวลา  13.00-16.00  น.
หองสอบจะแจงใหทราบทาง 

และทางอีเมล

หมายเหตุ  กรณีคะแนนสอบ  ตั้งแต 30 แตนอยกวา 38 หรือ ตั้งแต 400 แตนอยกวา 425 หรือ  ตั้งแต 
3.0  แตนอยกวา 3.5  ตองเรียนรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 2 รายวิชา  ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชาดังกลาวใหไดกอนสอบ
วิทยานิพนธ หรือ สอบใหมเพื่อใหไดคะแนน  ตั้งแต 45 หรือ ตั้งแต 450 หรือ 
ตั้งแต  กอนสอบวิทยานิพนธ

** กรณีคะแนนสอบ  ตั้งแต 38 แตนอยกวา 45 หรือ ตั้งแต 425 แตนอยกวา 450 หรือ  ตั้งแต 
3.5 แตนอยกวา 4.0 ตองเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 1 รายวิชา ท้ังน้ีตองสอบผานรายวชิาดังกลาวใหไดกอนสอบ
วิทยานิพนธ หรือ สอบใหมเพื่อใหไดคะแนน  ตั้งแต 45 หรือ ตั้งแต 450 หรือ   ตั้งแต 4.0   กอนสอบ
วิทยานิพนธ



ผูสมัครจะตองมีคะแนนการทดสอบวิชาพ้ืนฐานการวิจัย และถายังไมไดทดสอบ จะตองสมัครและเขาสอบ
ตามเวลาที่กำหนด กรณีที่คะแนนไมถึง  จะตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการวิจัย 1 รายวิชา เพ่ิมเติม ภายใน 2 ภาคการศึกษา 
(สมัครออนไลนทาง ที่ ติดตอสอบถามท่ีศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนา
การศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เบอรโทรศัพท ตอ 7200)

ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ  ดูรายละเอียดไดจากประกาศ  
เร่ืองการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่  

จำนวนนิสิตที่คาดวาจะรับ 5  คน
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1)

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน วันศุกรท่ี 7 เมษายน 2566 ท่ี 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันศุกรท่ี 28 เมษายน 2566 ท่ี 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันพุธท่ี 31 พฤษภาคม 2566 ท่ี 

ปฐมนิเทศนิสิตใหม วันเสารท่ี 8  กรกฎาคม 2566 ท่ีคณะครุศาสตร  เวลา 08.00-16.00 น.

วันเปดภาคเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา  2566 วันจันทรที่  7  สิงหาคม  2566
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566 (รอบท่ี 2)

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน วันศุกรท่ี 5 พฤษภาคม 2566 ท่ี 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤษภาคม 2566 ท่ี 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันพุธท่ี 31 พฤษภาคม 2566 ท่ี 

ปฐมนิเทศนิสิตใหม วันเสารท่ี 8  กรกฎาคม 2566 ท่ีคณะครุศาสตร  เวลา 08.00-16.00 น.

วันเปดภาคเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา  2566 วันจันทรที่  7  สิงหาคม  2566
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2566 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน วันพฤหัสบดีท่ี 5 ตุลาคม 2566 ท่ี 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี 12 ตุลาคม 2566 ท่ี 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันอังคารท่ี 31 ตุลาคม 2566 ท่ี 

ปฐมนิเทศนิสิตใหม วันเสารท่ี 16 ธันวาคม 2566 ท่ีคณะครุศาสตร  เวลา 08.00-16.00 น.

วันเปดภาคเรียนภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา  2566   เดือนมกราคม  2567
 

หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอไดที่ 
อาจารย ดร อุไรวาส ธำรงอรรถ โทร ตอ 8052 หรือ 081-612-0404 ในเวลาราชการ  

หรือเจาหนาที่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 02-218-2565 ตอ 8141 



คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ                      500 บาท

2. คาเลาเรียนตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,500 บาท
เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินคาเลาเรยีน พ.ศ.2562
ภาคการศึกษาละ

ลงนาม …………………………………………………………………..
(รองศาสตราจารย ดร.ศศิลักษณ  ขยันกิจ)

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑติ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

................/............./.............

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

หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
................/............./.............

ทั้งนี้   โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร        ครั้งท่ี             วันท่ี 
    

             
(ลงนาม) ...................................................................... 

   รองศาสตราจารย ดร.ศริิเดช สุชีวะ
                         คณบดี

……..………/…….………../………………

.................................................
สตราจารย ดร.อาภสัรา  ชินวรร
นาภาควิชาหลักสูตรและการสอออออออออออออออออออออออออออออออนนนนนน
...................................................................../............................................................../////////////////////////////////////////...................................................
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