
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 25  (รอบท่ี และรอบที่ 2)

ภาควิชา  หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร
สาขาวิชา การศึกษาคณิตศาสตร
หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต  รหัสหลักสูตร  แผน ก  แบบ  ก2 เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ    

คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัคร
สําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตทางครุศาสตร ศึกษาศาสตร หรือวิทยาศาสตร สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร จากสถาบัน 

อุดมศึกษาที่รัฐบาลหรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ รับรอง  หรือ
สําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตดาน สาขาวิชาอื่นนอกเหนือจากขอ  และมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร   

 ไดเเตมเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา 2.50 จากระบบ 4 แตม ในกรณีที่ผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว มีเเตมเฉล่ีย
ตลอดหลักสูตรตํ่ากวา 2.50 จากระบบ 4 แตม ผูสมัครจะตองมีประสบการณทางการศึกษาหรือการสอนหลังจากสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตมาแลวไมตํ่ากวา 3 ป โดยนับถึง 31 กรกฎาคม 2566 และมีหนังสือรับรองจากตนสังกัดมาแสดงพรอม
ใบสมัคร (ดูตัวอยางหนังสือรับรองประสบการณการทํางานทางเว็บไซต)

หลักฐานเพ่ิมเติมในการสมัคร  นอกจากหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติตามขอ 1 – 3 แลว ใหสงหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้ 
1. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ ( ) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง)

หรือสําเนาใบแจงผลการสอบ ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ระบุในรายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ โดยมีคะแนนสอบ ตั้งแต 45 ขึ้นไป หรือ 

 ตั้งแต 450 ขึ้นไป หรือ ตั้งแต 4.0 ขึ้นไป 
2. ในกรณีที่มีคะแนนสอบ  ตั้งแต 30 ขึ้นไป หรือ ตั้งแต 400 ขึ้นไป หรือ  ตั้งแต 3.0 ขึ้นไป แตนอยกวา

เกณฑในขอ (1) สามารถยื่นใบสมัครได หากผานเกณฑอื่นๆ ใหรับเขาศึกษาแตมีเงื่อนไข*

สําหรับผูที่สําเร็จระดับอนุปริญญา/เทียบเทามากอน แลวจึงมาเรียนตอในระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตร 2 ปตองนํา
ใบคะแนนรายวิชา ( ) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเทา สงเปนเอกสารประกอบการสมัครดวย 

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา
  ผูสมัครบันทึกขอมูลการสมัคร ทางอินเทอรเน็ต ไดจาก  เมนู สมัครเรียน
เลือก “ระบบรับสมัครเขาศึกษา”) ใหถูกตองและครบถวน

กําหนดการสอบ
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

รับสมัครระหวางวันพุธที่ กุมภาพันธ ถึง วันศุกรที่ มีนาคม
วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ทําการทดสอบ สถานที่สอบ

วิชาเฉพาะสาขา

สอบสัมภาษณ

วันเสารที่  เมษายน 25
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ระหวางวันที่ 1 7 พฤษภาคม  2566
(ตามกําหนดการของสาขาวิชา)

หองสอบและสถานที่สอบจะแจงใหทราบทางเว็บไซต 
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ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)
รับสมัครระหวางวันเสารที่ 1 เมษายน 2566 – วันอาทิตยที่ 30 เมษายน 2566

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ทําการทดสอบ สถานที่สอบ

วิชาเฉพาะสาขา

สอบสัมภาษณ

วันเสารที่ 13 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ระหวางวันที่ 20 22 พฤษภาคม 2566 
(ตามกําหนดการของสาขาวิชา)

หองสอบและสถานที่สอบจะแจงใหทราบทางเว็บไซต 

หมายเหตุ  * (1) กรณีไดคะแนนสอบ นอยกวา 38 หรือ   นอยกวา 425 หรือ  นอยกวา 3.5 ตองเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา ตามทีม่หาวิทยาลัยกาํหนด ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชาดังกลาวกอนสอบวิทยานิพนธ หรือทดสอบใหมเพื่อใหได
คะแนน  ตั้งแต 45 หรอื  ตั้งแต 450 หรือ ตั้งแต 4.0 กอนสอบวิทยานิพนธ
                  (2) กรณไีดคะแนนสอบ  ตั้งแต 38 แตนอยกวา 45 หรือ  ตั้งแต 425 แตนอยกวา 450 หรือ   ตั้งแต 3.5 
แตนอยกวา 4.0 ตองเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอยางนอย 1 รายวิชา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชาดังกลาวกอนสอบ 
วิทยานิพนธ หรือทดสอบใหมเพื่อใหไดคะแนน  ตั้งแต 45 หรือ  ตั้งแต 450 หรือ ตั้งแต 4.0 กอนสอบวิทยานิพนธ

เนื้อหาท่ีใชสอบวิชาเฉพาะ มี 2 สวน คือเนื้อหาคณิตศาสตรเรื่องแคลคูลัส และหลักคณิตศาสตร 
 และเนื้อหาทางการศึกษาคณิตศาสตร

ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ  ดูรายละเอียดไดจากประกาศ
เรื่อง การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่  

สงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ภายในวันสอบวิชาเฉพาะสาขา

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ     10  คน
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน วันศุกรที่ 7 เมษายน 2566  ที่ 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ วันศุกรที่ 28 เมษายน 2566 ที่ 
ประกาศผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา  วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566  ที่ 
วันปฐมนิเทศนิสิตใหม   วันเสารที่ 8 กรกฎาคม 2566

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน วันศุกรที่ 5 พฤษภาคม 2566 ที่ 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม2566ที่ 
ประกาศผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา  วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566  ที่ 
วันปฐมนิเทศนิสิตใหม   วันเสารที่ 8 กรกฎาคม 2566

หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอไดที่ โทร 089 1260420 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ (ผศ. ดร.ไพโรจน นวมนุม) หรือที่ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ตอ 



คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ บาท
คาเลาเรียน ภาคการศึกษาละ บาท
เปนไปตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินคาเลาเรียน
และเงินเรียกเก็บประเภทอื่น ๆ สําหรับนิสิต

(ลงนาม) ............................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิณดิษฐ  ละออปกษิณ)

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร

(ลงนาม)   ............................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. จงกล ทําสวน)
ประธานสาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร

(ลงนาม) ............................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภัสรา ชินวรรโณ

หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร 

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

คณบดี

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

ครัง้ที ่1/2566 วันที ่12 มกราคม 2566




