
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 
ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  2566  (รอบท่ี 1-2)  และ 

ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2566 

ภาควิชา หลักสตูรและการสอน                          คณะครุศาสตร   
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (นอกเวลาราชการ)   

หลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต รหัสหลักสูตร แบบ 2.1 สำหรับผูสำเร็จปริญญาโท 

1. คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัคร
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  โดยไดแตมเฉล่ียสะสมไมนอย

กวา 3.50 จากระบบ 4 แตม  และมีประสบการณการทำงานดานการศึกษาปฐมวัยไมนอยกวา 1 ป หลังจากสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  

1.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาอ่ืน แบบมีการทำวิทยานิพนธ โดยไดแตมเฉลี่ย
สะสมไมนอยกวา 3.50 จากระบบ 4 แตม และมีประสบการณการทำงานดานการศึกษาปฐมวัยไมนอยกวา 2 ป 
หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (นอกเวลาราชการ) 
พิจารณาคุณสมบัติการรับสมัครเพิ่มเติมแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาได 

2. หลักฐานการสมัครเพ่ิมเติม (แนบพรอมใบสมัคร)
2.1  ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแห งจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) หรือสำเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันรายงานผล
คะแนนการทดสอบถึงวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ระบุในรายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครของ 
แตละสาขาวิชา โดยมีคะแนน CU-TEP ตั้งแต 67 หรือ TOEFL ตั้งแต 525 หรือ IELTS ตั้งแต 5.5 ในกรณีที่คะแนนสอบ 
ตั้งแต 53 หรือ TOEFL ตั้งแต 475 หรือ IELTS ตั้งแต 4.5 รับเขาศึกษาแบบมีเง่ือนไข *    

2.2  ใบแจงผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
และวิชาชีพ คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบโดยมี
คะแนนไมต่ำกวา T50 ** 

2.3  หนังสือรับรองคุณวุฒิ  (Recommendation) จำนวน 3 ฉบับ จากผูบังคับบัญชา อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ ใสซองปดผนึกสง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (ดูตัวอยางหนังสือรับรองทางเว็บไซต http://www.grad.chula.ac.th) 

2.4  ขอมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย เหตุผล แรงจูงใจใน 
การสมัครเขาศึกษา  

2.5  ความคาดหวังในการเขาศึกษาตอในสาขาวิชานี้ และแผนงานที่คาดวาจะทำหลังจากสำเร็จการศึกษาใน 
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
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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 *** 
 
4.   กำหนดการสอบ 

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) 
รับสมัครตั้งแต วันที่ 1 กุมภาพันธ 2566 - 31 มีนาคม 2566 

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ทำการทดสอบ สถานที่สอบ 

1. วิชาเฉพาะสาขา 
    (ขอเขียน) 

วันเสารที่ 22 เมษายน 2566 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 
แจงใหทราบทาง เว็บไซต 

https://www.register.gradchula.com/login 

หรือ “อีเมล” ที่แจงไวในใบสมคัร 
2. สอบสัมภาษณ วันศุกรที่ 5 พฤษภาคม 2566 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
แจงใหทราบทาง เว็บไซต 

https://www.register.gradchula.com/login 

หรือ “อีเมล” ที่แจงไวในใบสมคัร 
 

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) 
รับสมัครตั้งแต วันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 เมษายน 2566 

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ทำการทดสอบ สถานที่สอบ 

1. วิชาเฉพาะสาขา 
    (ขอเขียน) 

วันเสารที่ 13 พฤษภาคม 2566 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 
แจงใหทราบทาง เว็บไซต 

https://www.register.gradchula.com/login 

หรือ “อีเมล” ที่แจงไวในใบสมัคร 
2. สอบสัมภาษณ วันจันทรที่ 22 พฤษภาคม 2566 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
แจงใหทราบทาง เว็บไซต 

https://www.register.gradchula.com/login 

หรือ “อีเมล” ที่แจงไวในใบสมคัร 
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ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2566  
รับสมัครตั้งแต วันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 กันยายน 2566 

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ทำการทดสอบ สถานที่สอบ 

1. วิชาเฉพาะสาขา 
    (ขอเขียน) 

วันเสารที่ 7 ตุลาคม 2566 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 
แจงใหทราบทาง เว็บไซต 

https://www.register.gradchula.com/login 

หรือ “อีเมล” ที่แจงไวในใบสมัคร 
2. สอบสัมภาษณ วันจันทรที่ 16 ตุลาคม 2566 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
แจงใหทราบทาง เว็บไซต 

https://www.register.gradchula.com/login 

หรือ “อีเมล” ที่แจงไวในใบสมคัร 

หมายเหตุ :  * กรณีคะแนน CU-TEP  นอยกวา 60 หรือ TOFEL นอยกวา 500 หรือ IELTS นอยกวา 5.0 ตองเรียน 
5500 532 Academic English for Graduate Studies และ 5500 560 Thesis Writing ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชา
ดังกลาว กอนสอบวิทยานิพนธ 
  * กรณีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 60 แตนอยกวา 67 หรือ TOFEL ตั้งแต 500 แตนอยกวา 525 หรือ
IELTS ตั้งแต 5.0 แตนอยกวา 5.5 ตองเรียน 5500 560 Thesis Writing และสอบผานรายวิชาดังกลาวใหไดกอน 
สอบวิทยานิพนธ หรือสอบใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต 67 หรือ TOFEL 525 หรือ IELTS ตั้งแต 5.5  
กอนสอบวิทยานิพนธ 
  ** ผูสมัครจะตองมีคะแนนการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) และถายังไมไดทดสอบ จะตอง
สมัครและเขาสอบตามเวลาท่ีกำหนด กรณีที่คะแนนไมถึง T50 จะตองเรียนรายวิชาพื้นฐานการวิจัย 1 รายวิชา 
เพิ่มเติม ภายใน 2 ภาคการศึกษา (สมัครออนไลนทางเว็บไซต http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter สามารถ
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ ศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เบอรโทรศัพท 0-2218-2565-97 ตอ 7200) 
 

ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ดูรายละเอียดไดจากประกาศ 

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

(สงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ทีส่าขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภายในวันท่ีสอบวิชาเฉพาะสาขา) 

 

จำนวนนิสิตที่คาดวาจะรับ    10   คน      
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน วันศุกรที่ 7 เมษายน 2566 แจงใหทราบทาง เว็บไซต 
https://www.register.gradchula.com/login  

หรือ “อีเมล” ท่ีแจงไวในใบสมัคร 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสมัภาษณ      วันศุกรที่ 28 เมษายน 2566 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา    วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 

วันปฐมนิเทศนิสิตใหม    วันเสารที่ 8 กรกฎาคม 2566  

วันเปดเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566  วันจันทรที่ 7 สิงหาคม 2566 

 



- 4 - 
 
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน วันศุกรที ่5 พฤษภาคม 2566 แจงใหทราบทาง เว็บไซต 
https://www.register.gradchula.com/login  

หรือ “อีเมล” ท่ีแจงไวในใบสมัคร 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสมัภาษณ      วันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤษภาคม 2566 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา    วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 

วันปฐมนิเทศนิสิตใหม    วันเสารที่ 8 กรกฎาคม 2566  

วันเปดเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566  วันจันทรที่ 7 สิงหาคม 2566 

ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2566  
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน วันพฤหัสบดีที ่5 ตุลาคม 2566 แจงใหทราบทาง เว็บไซต 

https://www.register.gradchula.com/login  

หรือ “อีเมล” ท่ีแจงไวในใบสมัคร 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสมัภาษณ      วันพฤหัสบดีท่ี 12 ตุลาคม 2566 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา    วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 

วันปฐมนิเทศนิสิตใหม    วันเสารที่ 16 ธันวาคม 2566  

วันเปดเรียนภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2566  เดือนมกราคม 2567 

 
หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัคร ติดตอไดที ่

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 

 

5.  คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา 
        5.1  คาธรรมเนียมการสมัครสอบ                                                               1,000        บาท 

        5.2  คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1-4 ภาคการศึกษาละ                    61,000        บาท   
        5.3  คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 5 เปนตนไป ภาคการศึกษาละ          10,000       บาท               
      ตามประกาศจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ือง กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินและ 
     อัตราการเบิกจายคาใชจายสำหรับหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต พ.ศ. 2559                                  
        5.4  คาเลาเรียน ภาคการศึกษาละ       24,500       บาท 

     ตามประกาศจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ือง อัตราการเรียกเก็บเงินคาเลาเรียน 

     พ.ศ. 2562 
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(ลงนาม)  ……………………………………………………………

(รองศาสตราจารย ดร.ศศิลักษณ ขยันกิจ)

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย

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

(ลงนาม)  ……………………………………………………………     

(รองศาสตราจารย ดร.ศศิลักษณ ขยันกิจ)

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

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

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภัสรา ชินวรรโณ)
หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน

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

ทั้งนี้   โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร คร้ังที่ ………………..  วันท่ี ……………………………………………

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

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

…………………………………… …………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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