
                                          

รายละเอยีดแนบทายประกาศการรบัสมัครฯ 

ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2564 

รอบที ่3 
 

ภาควชิา                  การศกึษาตลอดชวีติ  คณะครศุาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  

สาขาวชิา        การศกึษานอกระบบโรงเรยีน      

หลกัสตูร       คครศุาสตรมหาบณัฑติ แผน ก แบบ ก 1  รหสัหลกัสตูร  3  5  5  6  

  แผน ก แบบ ก 2  รหสัหลกัสตูร  3  5  5  7  

 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
 1. แผน ก แบบ ก 1 เนนการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธอยางเดียว  

   1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาผูใหญ การศึกษา
ตอเนื่อง การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชนบท การพัฒนาสังคม หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไดแตมเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไมต่ำกวา 2.50 แตม จากระบบ 4 แตม ใน
กรณีที่แตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ำกวา 2.50 แตม ตองมีประสบการณทำงานมาแลวอยางนอย  2  ป ภายหลังจากไดรับ
ปริญญาบัณฑิตแลว ((นับถึง 21 พฤษภาคม 2564) 

   1.2 มีประสบการณทางการศึกษาดานการศึกษานอกระบบโรงเรียนมาบางรายวิชา และประสบการณทำงาน
ทางดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาผูใหญ การศึกษาตอเนื่อง การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชนบท การพัฒนาสังคม 

หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มาแลวอยางนอย  2  ป ภายหลังจากไดรับปริญญาบัณฑิตแลว และมีประสบการณในการทำวิจัย   

(นับถึง 21 พฤษภาคม 2564) 

   1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน พิจารณาแลว
เห็นสมควรใหมีสิทธิส์มัครเขาศึกษาได 

 2. แผน ก แบบ ก 2 เนนการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธและมีการเรียนการสอน 

  2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไดแตมเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไมต่ำกวา 2.50 แตม จากระบบ 4 แตม ในกรณีที่แตมเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรต่ำกวา  2.50 แตม ตองมีประสบการณทำงานทางดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาผูใหญ 

การศึกษาตอเนื่อง การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชนบท การพัฒนาสังคม หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มาแลวอยางนอย  2  ป 

ภายหลังจากไดรับปริญญาบัณฑิตแลว ((นับถึง 21 พฤษภาคม 2564) 

    2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน พิจารณาแลว
เห็นสมควรใหมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาได 

 

หลักฐานการสมัครเพิ่มเติม (แนบพรอมใบสมัคร) 
นอกจากหลักฐานท่ีแสดงคุณสมบัตติามที่กำหนดแลว ใหระบุในใบสมัครวา ““สมัคร แผน ก แบบ ก 1” หรือ “สมัคร แผน ก 

แบบ ก 2”  แลวใหสงหลักฐานเพิ่มเติมตอไปนี้  
 1. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) ที่จะศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต จากผูบังคับบัญชา  2  คน หรือ จาก
อาจารยที่เคยสอนในระดับปริญญาตรี  2  คน  (ดูตัวอยางหนังสือรับรองคุณสมบัติ ใน www.grad.chula.ac.th เมนู : การเขาศึกษา 
ในหัวขอดาวนโหลดใบสมัคร/แบบฟอรมตางๆ) 
 2. โครงการวิจัยที่แสดงความพรอมและความสามารถในการเขาศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตที่เอื้อตอการทำวิทยานิพนธ กรณีสมัคร
เรียนแผน ก แบบ ก 1  
 3.  ผูสมัครตองเขียนความเรียงเกี่ยวกับประสบการณทำงาน (ถามี) ความคาดหวังในการเรียน และการนำความรูดาน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนไปใชใหเปนประโยชนกับหนวยงาน/องคกรหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ ความยาวไมเกิน2หนากระดาษA4 

4.  ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง)  หรือ
สำเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL  ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไมเกิน  2  ป นับจากวันสอบ โดยมีคะแนน CU-TEP  เทียบเทา TOEFL  

ตั้งแต 450 ขึ้นไป  ในกรณีที่คะแนน  CU-TEP  เทียบเทา TOEFL มากกวาหรือเทากับ 400  รับเขาศึกษาแตมีเงื่อนไข ** 
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สำหรับผูสมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทามากอน  แลวมาเรียนตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2  ป ผูสมัครตองนำใบ
คะแนนรายวิชา (Transcript)  ในระดับอนุปริญญา/เทียบเทา สงเปนเอกสารประกอบการสมัครดวย 
 

***หมายเหตุ     สงเอกสารประกอบการรับสมัคร มาที่ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร  
                    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม กทม.  10330   
 

 
กำหนดการสอบ 
 

รบัสมคัร   ((รอบ 33)    ตตัง้แตวนัท ี  1  -   221   พฤษภาคม   22564     
วิชาทีีส่อบ  วนัและเวลาทีีท่ำการทดสอบ  สถานทีีส่อบ  

 
สสอบสมัภาษณ วนัศกุรที่  4  มถินุายน  2564 

09.00 – 10.00 น. 

 

หองสอบจะแจงใหทราบทาง 
คณะครศุาสตร จฬุาฯ 

http://www.edu.chula.ac.th 
 

 

หมายเหตุ  
**  กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 30 หรือ TOEFL ตั้งแต 400 หรือ IELTS ตั้งแต 3.0 ตองเลือกเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด  ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชา ดังกลาวใหไดกอนสำเร็จการศึกษา หรือ สอบ CU-TEP ใหมเพื่อใหได
คะแนน CU-TEP เทียบเทา TOEFL ตั้งแต 450 ขึ้นไป  

**  คณะกรรมการบรหิารบณัฑติวทิยาลยั ในการประชมุครัง้ที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ
ใหมีการผอนผนัการมคีะแนนภาษาองักฤษกอนการลงทะเบยีนแรกเขา สำหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
2564 ในกรณีที่ผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก (บ.21) ใหมี
สถานภาพเปนทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตองดำเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ขอใดขอ
หนึ่ง ดังนี้ 
     1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด 

     2. ลงทะเบยีนรายวชิาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษสำหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557  
  

 

จำนวนนสิติทีค่าดวาจะรบั 6    คน                                                                                                               

ประกาศรายชือ่ผมูสีทิธิส์อบสมัภาษณ       วันพุธที่  2  มิถุนายน  2564                              ที่ http://www.edu.chula.ac.th 
                                                                                                                                                                                  
ประกาศผลผมูสีทิธิเ์ขาศกึษา              วันพฤหัสบดีที ่10 มิถุนายน 2564                 ที ่http://www.edu.chula.ac.th                                               

 
                               

หากผสูมคัรมขีอสงสยัเกีย่วกับคณุสมบตัิขอองผมูสีทิธิส์มัครตดิตอไดที่ รศศ.ดดร.ววรรตัน ปทมุเจรญิวฒันา แและ ผผศ.ดร.สวุธิดิา จรงุเกยีรตกิลุ 
ในเวลาราชการ 

โทร. 0-2218-2565 ถึง 97   ตอ  8190   หรือ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรยีน คณะครศุาสตร จุฬาฯ ชัน้ 8  อาคาร 2 
โทร.. 0-22218-22565 ถึง 97   ตอ  8203, 82005, 8206, 8207, 8208, 8209  หรอืที่  WWebsite :  https://edu.chula.ac.th/lled  
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คาเลาเรยีนและคาธรรมเนยีมการศกึษา 
            1. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท 

            2. คาเลาเรยีน ภาคการศึกษาละ 24,500 บาท 

 

 

 (ลงนาม)                                                       (ลงนาม)                                                           

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวธิิดา จรุงเกียรติกุล)                                 (รองศาสตราจารย ดร.วีระเทพ ปทุมเจรญิวัฒนา)           
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต                                หัวหนาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 

            สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน         
           

ทั้งนี้  โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร 

 

            (ลงนาม)                    

              (รองศาสตราจารย ดร.ศริเิดช สุชีวะ) 
                     คณบดี 


