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

ภาควิชา    หลักสูตรและการสอน        คณะครุศาสตร
สาขาวิชา  ประถมศึกษา (ในเวลาราชการ)
หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต  รหัสหลักสูตร  แผน ก  แบบ  ก2 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ  

1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร
1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา โดยไดแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 

จากระบบ แตม หรือ ถาไดแตมเฉลี่ยตลอดหลักสตูรไมถึง ตองมีประสบการณการทำงาน ดานการประถมศึกษาไมนอยกวา
ป หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต นับถึงวันปดรับสมัคร หรือ

2.  สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาอื่น ไดแตมเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 3 จากระบบ แตม และมี
ประสบการณการทำงานดานการประถมศึกษาไมนอยกวา 

2. หลักฐานการสมัครเพ่ิมเติม 
ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ ( ) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) 

ทั้งนี้ ผลคะแนนตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ระบุ
ในรายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครของแตละสาขาวิชา หรือสำเนาใบแจงผลการสอบ ตั้งแต 45 หรือ  
ตั้งแต 450 หรือ ตั้งแต 4.0*

สำหรับผูสมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา เทียบเทามากอน แลวจึงมาเรียนตอในระดับปริญญาบัณฑิต
หลักสูตร ป ตองนำใบคะแนนรายวิชา ในระดับอนุปริญญา เทียบเทาสงเปนเอกสารประกอบการสมัครดวย

3. การรับสมัคร
 ผูสมคัรบันทึกขอมูลการสมัคร ทางอินเตอรเน็ต ไดจาก

(เมนู สมัครเรียน เลือก “ระบบรบัสมัครเขาศึกษา”) ใหถูกตองและครบถวน
 ผูสมัครสงใบสมัครพรอมหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย มาที่ 

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

4. กำหนดการสอบ
ภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1)
รับสมัครต้ังแตวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ 2566 วันศุกรที่ 31 มีนาคม  2566

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทำการทดสอบ สถานที่สอบ
วิชาเฉพาะสาขา

(ขอเขียน)
วันเสารที่ 22 เมษายน  2566

เวลา 9.00 12.00 น.
หองสอบจะแจงใหทราบทาง 

และทางอีเมล
. สอบสัมภาษณ วันอังคารท่ี 2 พฤษภาคม 2566

เวลา  9.00 12.00  น.
หองสอบจะแจงใหทราบทาง 

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

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทำการทดสอบ สถานที่สอบ
วิชาเฉพาะสาขา

(ขอเขียน)
วันเสารที่ 13 พฤษภาคม 2566

เวลา 9.00 12.00 น.
หองสอบจะแจงใหทราบทาง 

และทางอีเมล
. สอบสัมภาษณ วันจันทรที่ 22 พฤษภาคม 2566

เวลา  9.00 12.00  น.
หองสอบจะแจงใหทราบทาง 

และทางอีเมล

ภาคการศกึษาปลาย ปการศึกษา  2566
รับสมัครต้ังแตวันพฤหัสบดทีี่ 1 มิถุนายน 2566 วันเสารที่ 30 กันยายน  2566

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทำการทดสอบ สถานที่สอบ
วิชาเฉพาะสาขา

(ขอเขียน)
วันเสารที่ 7 ตุลาคม  2566

เวลา 9.00 12.00 น.
หองสอบจะแจงใหทราบทาง 

และทางอีเมล
. สอบสัมภาษณ วันจันทรที่ 16 ตุลาคม 2566

เวลา  9.00 12.00  น.
หองสอบจะแจงใหทราบทาง 

และทางอีเมล

หมายเหตุ  กรณีคะแนนสอบ  ตั้งแต 30 แตนอยกวา 38 หรือ ตั้งแต 400 แตนอยกวา 425 หรือ  
ตั้งแต 3.0  แตนอยกวา 3.5  ตองเรียนรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 2 รายวิชา  ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชาดังกลาวใหได
กอนสอบวิทยานิพนธ 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 ทั้งนี้ตองสอบผานรายวชิาดังกลาวใหไดกอนสอบ
วิทยานิพนธ หรือ สอบใหมเพื่อใหไดคะแนน  ตั้งแต 45 หรือ ตั้งแต 450 หรือ   ตั้งแต 4.0  กอนสอบ
วิทยานิพนธ

ผูทีไ่มมีผลสอบภาษาอังกฤษ  ดูรายละเอียดไดจากประกาศ  
เร่ือง  การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมคัรไดที่  



จำนวนนิสิตทีค่าดวาจะรับ    5    คน

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน วันศุกรท่ี 7 เมษายน 2566 ท่ี 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันศุกรท่ี 28 เมษายน 2566 ท่ี 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเ์ขาศึกษา 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 วนัจันทรที่  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

หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครติดตอที่
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยศวีร สายฟา โทร ตอ ในเวลาราชการ 

หรือเจาหนาท่ีสาขาวิชาประถมศึกษา 02 218 2565 ตอ 8141 

คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ                                                            500 บาท

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

     ภาคการศึกษาละ



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

            ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาประถมศึกษา

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

      หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ทั้งนี้   โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร    ครั้งท่ี วันท่ี

  (ลงนาม) ........................................................................ 
     รองศาสตราจารย ดร.ศิรเิดช สุชีวะ

    คณบดี

ม)))))))

1/2566             12 มกราคม 2566


