
     รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3)

ภาควิชา     หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร
สาขาวิชา  ประถมศึกษา  (ในเวลาราชการ)
หลักสูตร  ครุศาสตรมหาบัณฑิต

แผน ก   แบบ ก  2  รหัสหลักสูตร
3 7 7 8

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร
1.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา โดยไดแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 

จากระบบ แตม หรือ ถาไดแตมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไมถึง ตองมีประสบการณการทํางาน ดานการประถมศึกษาไมนอย
กวา ป หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต นับถึงวันปดรับสมัคร หรือ

2.  สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาอื่น ไดแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3 จากระบบ แตม และมี
ประสบการณการทํางานดานการประถมศึกษาไมนอยกวา ป ดูตัวอยางหนังสือรับรองประสบการณการทํางานท่ี 

หลักฐานการสมัครเพ่ิมเติม 
ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ ( ) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) 

หรือสําเนาใบแจงผลการสอบ ทั้งน้ีผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป ตั้งแต 45 หรือ  ตั้งแต 450 หรือ 
ตั้งแต 4.0*

สําหรับผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา เทียบเทามากอน แลวจึงมาเรียนตอในระดับปริญญาบัณฑิต
หลักสูตร ป ตองนําใบคะแนนรายวิชา ในระดับอนุปริญญา เทียบเทาสงเปนเอกสารประกอบการสมัครดวย

ขั้นตอนการสมัคร

 ผูสมคัรบันทึกขอมูลการสมัคร ทางอินเตอรเน็ต ไดที่
(เมนู การเขาศึกษา เลือกระบบรับสมัครเขาศึกษา) ใหถูกตองและครบถวน

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

กําหนดการสอบ

รับสมัครต้ังแตวันที่  1 21 พฤษภาคม  2564
วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทําการทดสอบ สถานที่สอบ

วิชาเฉพาะสาขา วันเสารที่ 29 พฤษภาคม  2564
เวลา 9.00 12.00 น.

หองสอบจะแจงใหทราบทาง 

คณะครุศาสตร จุฬาฯ

สอบสัมภาษณ วันศุกรที่ 4  มิถุนายน 2564
เวลา 9.00 12.00 น.

หองสอบจะแจงใหทราบทาง 

คณะครุศาสตร จุฬาฯ
หมายเหตุ  กรณีคะแนนสอบ  ตั้งแต 30 แตนอยกวา 38 หรือ ตั้งแต 400 แตนอยกวา 425 หรือ  
ตั้งแต 3.0  แตนอยกวา 3.5  ตองเรียนรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด 2 รายวิชา  ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชาดังกลาวใหได
กอนสําเร็จการศึกษา หรือ สอบใหมเพื่อใหไดคะแนน  ตั้งแต 45 หรือ ตั้งแต 450 หรือ ตั้งแต  
กอนสําเร็จการศึกษา

** กรณีคะแนนสอบ  ตั้งแต 38 แตนอยกวา 45 หรือ ตั้งแต 425 แตนอยกวา 450 หรือ  
ตั้งแต 3.5 แตนอยกวา 4.0 ตองเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 1 รายวิชา ท้ังนี้ตองสอบผานรายวิชาดังกลาวใหได
กอนสําเร็จการศึกษา หรือ สอบใหมเพื่อใหไดคะแนน  ตั้งแต 45 หรือ ตั้งแต 450 หรือ   ตั้งแต 4.0  
กอนสําเร็จการศึกษา



“คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันท่ี 14 มกราคม 2564 
พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา สําหรับการรับนิสิตในภาค
การศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ในกรณีที่ผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษใหคณะสงรายช่ือผูผานการสอบ
คัดเลือก (บ.21) ใหมีสถานภาพเปนทดลองศึกษา โดยมีเง่ือนไขวานิสิตจะตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
2564 ขอใดขอหน่ึง ดังนี้

1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกําหนด
2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรู

ความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557”

ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ  ดูรายละเอียดไดจากประกาศ  
เรื่อง  การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่  

จํานวนนิสิตท่ีคาดวาจะรับ    5    คน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564   ที ่
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสมัภาษณ วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564   ที่ 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564   ที่ 
ปฐมนิเทศนิสิตใหม            วันเสารที่ 10 กรกฎาคม  2564   ที่ คณะครุศาสตร   เวลา  08.00 – 16.00 น.
วันเปดภาคเรียนภาคตน ปการศึกษา 2564    เดือนสิงหาคม  2564

หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครติดตอ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยศวีร  สายฟา
โทร ตอ ในเวลาราชการ 

หรือเจาหนาท่ีสาขาวิชาประถมศึกษา 02 218 2565 ตอ 8141 หรือ 095 659 2962
หรือที่

คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
คาธรรมเนยีมการสมัครสอบ                                                            500 บาท

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

     ภาคการศึกษาละ

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

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประถมศึกษา

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

      หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน

รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 

ทั้งนี้   โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร    ครั้งท่ี วันท่ี 
     (ลงนาม) ........................................................................ 

รองศาสตราจารย ดร.ศริิเดช สุชีวะ
คณบดี

ระถมศกษา


