
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ   
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1- และรอบท่ี 2) 

ภาควิชา    หลักสูตรและการสอน          คณะครุศาสตร 
สาขาวิชา   การสอนภาษาไทย (นอกเวลาราชการ) 
หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต   รหัสหลักสูตร  แผน ก  แบบ  ก2 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ    

1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาครศุาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร) วิชาเอกการ

สอนภาษาไทย หรือสำเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย หรือภาษาและวัฒนธรรม หรือ
ภาษาศาสตรจากสถาบันการศึกษาท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานท่ีมีอำนาจหนาท่ีตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ รับรอง 

2. ไดเเตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา 2.50 จากระบบ 4 แตม ในกรณีที่ผูสำเร็จการศึกษาดังกลาวมีเเตม
เฉลี่ยตลอดหลักสูตรตํ่ากวา 2.50 จากระบบ 4 แตม ผูสมัครจะตองมีประสบการณทางการศึกษาหรือการสอนภาษาไทยระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรืออุดมศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตแลวไมตํ่ากวา 2 ป 

3. ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากในขอ 1 ผูสมัครตองมีประสบการณ
ในการสอนภาษาไทยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือระดับอุดมศึกษาหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแลวไมต่ำกวา 2 ป 

4. มีคุณสมบัติตาง ๆ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป
หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาได 

2. หลักฐานเพ่ิมเติมในการสมัคร นอกจากหลักฐานท่ีแสดงคณุสมบัติ ตามขอ 1-2 แลว ใหสงหลักฐานเพิ่มเตมิ คือ
1. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง)

หรือสำเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL ทั้งนี้ ผลคะแนนตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวัน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ระบุในรายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครของแตละสาขาวิชา  โดยมีคะแนน CU-TEP 

เทียบเทา TOEFL มากกวาหรือเทากับ 450 ในกรณีที่คะแนน CU-TEP เทียบเทา  TOEFL มากกวาหรือเทากับ 400 รับเขา
ศึกษาแตมีเงื่อนไข 

(การสมัครสอบและกำหนดการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.atc.chula.ac.th) 
2. สำหรับผูที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทามากอน แลวจึงมาเรียนตอในระดับปริญญาบัณฑิต

หลักสูตร 2 ป  ตองนำใบคะแนนรายวิชา  (Transcript)  ในระดับอนุปริญญา/เทียบเทาสงเปนเอกสารประกอบการสมัครดวย 

3. การรับสมัคร
1. ผูสมัครบันทึกขอมูลการสมัคร ONLINE ทางอินเทอรเน็ต ไดที่ http://www.grad.chula.ac.th

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

ไดที่ https://www.edu.chula.ac.th/node/843  เลือกแบบฟอรม “ชำระคาสมัครหลักสูตรนอกเวลา” 
3. ผูสมัครสงใบสมัครพรอมหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครท้ังหมดทางไปรษณีย มาที่

“ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 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 
1. วิชาเฉพาะสาขา 
- หลักภาษาและการใชภาษาไทย  
- วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
- การเรียนการสอนภาษาไทย 

วันเสารที่ 22 เมษายน 2566 

เวลา 09.00-12.00 น. 
หองสอบจะแจงใหทราบทาง 

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

และทางอีเมล 

2. สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 6 พฤษภาคม  2566 

เวลา 09.00-12.00 น. 
หองสอบจะแจงใหทราบทาง 

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

และทางอีเมล 

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

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทำการทดสอบ สถานที่สอบ 
1. วิชาเฉพาะสาขา 
- หลักภาษาและการใชภาษาไทย  
- วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
- การเรียนการสอนภาษาไทย 

วันเสารที่ 13 พฤษภาคม 2566 

เวลา 09.00-12.00 น. 
หองสอบจะแจงใหทราบทาง 

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

และทางอีเมล 

2. สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 20 พฤษภาคม  2566 

เวลา 09.00-12.00 น. 
หองสอบจะแจงใหทราบทาง 

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

และทางอีเมล 
 
จำนวนนิสิตที่คาดวาจะรับ    10  คน 
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1) 
 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน วันศุกรท่ี 7 เมษายน 2566 ท่ี https://www.registar.gradchula.com/login 

 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันศุกรท่ี 28 เมษายน 2566 ท่ี https://www.registar.gradchula.com/login 

 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันพุธท่ี 31 พฤษภาคม 2566 ท่ี https://www.registar.gradchula.com/login 

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

 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤษภาคม 2566 ท่ี https://www.registar.gradchula.com/login 

 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันพุธท่ี 31 พฤษภาคม 2566 ท่ี https://www.registar.gradchula.com/login 

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

 วันเปดภาคเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา  2566 วันจันทรที่  7  สิงหาคม  2566 

      

กำหนดการเรียนการสอน วันจันทรถึงวันศุกร  (ตั้งแตเวลา 17.00 น.)  วันเสารและวันอาทิตย (ตั้งแตเวลา 08.00 น.) 
 



หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอไดที่ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรอยสน สกลรักษ ทาง ssoison@yahoo.com

หรือเจาหนาที่สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โทรศัพท 0-2218-2565 ตอ 8141

คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
1. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 1,000 บาท
2. คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-4 ภาคการศึกษาละ 31,500 บาท
3. คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 5 เปนตนไป ภาคการศึกษาละ

ตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บเงิน
และอัตราการเบิกจายคาใชจายสำหรับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ.2560

10,000 บาท

4. คาเลาเรียนตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการเรยีกเก็บ
เงินคาเลาเรียน พ.ศ.2562

24,500 บาท

          (ลงนาม) ..................................................................ฒน
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรอยสน  สกลรักษ)

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

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

หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ทั้งนี้   โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร    ครั้งท่ี............................. วันท่ี.........................................

 (ลงนาม) ................................................................... 
(รองศาสตราจารย ดร.ศริิเดช สุชีวะ)

    คณบดี

................................................
ตราจารย ดร.สรอยสน  สกลรัก
มการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรม
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

1/2566                  12 มกราคม 2566


