
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ (รอบที ่3) (นอกเวลาราชการ)

ภาควิชา  หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร
สาขาวิชา  การศึกษาวิทยาศาสตร
หลักสูตร    ครุศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2          รหัสหลักสูตร 3 7 0 0

คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัคร แผน ก แบบ ก   (ทําวิทยานิพนธและเรียนรายวิชา)
1. สําเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร หรือสําเร็จการศึกษา

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  และมีพื้นฐานวิชาเฉพาะในสาขาวิชาวิทยาศาสตร ไดแก ชีววิทยา ฟสิกส เคมี หรือวิทยาศาสตรทั่วไป  
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.75 จากระบบ 4 แตม  ในกรณีที่ผูสําเร็จการศึกษาดังกลาวมีแตม

เฉลี่ยตลอดหลักสูตรต่ํากวา 2.75 จากระบบ 4 แตม ผูสมัครจะตองมีประสบการณทางการศึกษาหรือการสอนวิทยาศาสตรหลังจาก
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันรับสมัคร และ มีหนังสือรับรองประสบการณการทํางานจาก
ตนสังกัดมาแสดงพรอมใบสมัคร

3. คุณสมบัติอื่นๆ เปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงจะประกาศใหทราบเปนปๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาได

เอกสารประกอบใบสมัคร  นอกจากหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติตามขอ 1 3 แลว ใหสงหลักฐานเพิ่มเติม คือ ใบแจงผลการสอบ
ภาษาอังกฤษจากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ที่สอบไดไมเกิน 2 ป โดยมีคะแนน 
ตั้งแต 30 หรือ ตั้งแต 400 หรือ ตัง้แต 3.0

รับสมัครตั้งแตวันที่  1  พฤษภาคม  2564   ถึง   วันท่ี  21  พฤษภาคม  2564

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทําการทดสอบ สถานท่ีสอบ
วิชาเฉพาะสาขา วันเสารที่  พฤษภาคม 2564

09.00 – 12.00 น.

สอบสัมภาษณ วันที่ 4 6 มิถุนายน 2564
09.00 – 12.00 น.

หองสอบจะแจงใหทราบทาง

โปรดตรวจสอบเวลาและสถานท่ีตาม
ประกาศ ผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน หองสอบ

จะแจงใหทราบทาง

โปรดตรวจสอบเวลาและสถานท่ีตาม
ประกาศ ผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ

หมายเหตุ  ในกรณีที่คะแนน มากกวาหรือเทากับ 30 หรือ มากกวาหรือเทากับ 400 หรือ 
มากกวาหรือเทากับ 3.0 รับเขาศึกษาแตมีเงื่อนไข ดังนี้

* กรณีคะแนนสอบ นอยกวา 38 หรือ นอยกวา หรือ นอยกวา 3.5 ตองเลือกเรียน
รายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  และตองสอบผานรายวิชาดังกลาวใหไดกอนสําเร็จการศึกษา  หรือสอบใหมเพื่อใหไดคะแนน 

ตั้งแต 45 หรือ  ตั้งแต 450 หรือ  ตัง้แต 4.0 กอนสําเร็จการศึกษา
** กรณีคะแนนสอบ ตั้งแต 38 แตนอยกวา 45 หรือ ตั้งแต แตนอยกวา หรือ 

ตั้งแต แตนอยกวา 4.0  ตองเลือกเรียนรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และตองสอบผานรายวิชาดังกลาวใหไดกอนสําเร็จ
การศึกษา  หรือสอบใหมเพื่อใหไดคะแนน ตั้งแต 45 หรือ  ตั้งแต 450 หรือ  ตั้งแต 4.0 กอนสําเร็จ
การศึกษา



“คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ
ใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา สําหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 
ในกรณีที่ผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ ใหคณะสงรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก (บ.21) ใหมีสถานภาพเปน
ทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้

 ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกําหนด
 ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557”

ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ ดูรายละเอยีดไดจากประกาศ
เรื่อง   การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่ 

สงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  ที่สาขาวิชาฯ  ภายในกําหนดเวลาของวันสอบวิชาเฉพาะ

ขั้นตอนการสมัคร
 ผูสมัครบันทึกขอมูลการสมัครทางอินเทอรเน็ตไดที่ (เมนู  การเขาศึกษา  เลือก

ระบบรับสมัครเขาศึกษา) ใหถูกตองและครบถวน
 ผูสมัครชําระเงินคาสมัครสอบหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท โดยดาวนโหลดแบบฟอรมการชําระ

เงินไดที่ 843 เลือกชําระคาสมัครหลักสูตรนอกเวลา
 ผูสมัครสงเอกสารการสมัครและหลักฐานการชําระเงินคาสมัครสอบมาที่ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท  
แขวงวังใหม  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ    คน
*หมายเหตุ  สาขาวิชาจะเปดสอนเม่ือมีจํานวนผูสมัครและผูเรียนเปนไปตามเปาหมายที่สาขาวิชากําหนด

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน  วันพุธท่ี 26 พฤษภาคม 2564 ท่ีเว็บไซต 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ  วันพธุท่ี 2 มิถุนายน 2564  ท่ีเว็บไซต 

ประกาศผลผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา  วนัพฤหัสบดท่ีี 10 มิถนุายน 2564  ท่ีเว็บไซต 

วันปฐมนิเทศนิสิตใหม  วันเสารที่ 10 กรกฎาคม  2564   

คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ บาท
 คาเลาเรียน ภาคการศึกษาละ บาท
 คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 4 ภาคการศึกษาละ บาท
 คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 5 เปนตนไป ภาคการศกึษาละ 10,000 บาท



ผูชวยศาสตราจารย ดร สกลรัชต  แกวดี
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภัสรา ชินวรรโณ)
หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ทั้งนี้   โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร   ครัง้ที่ ............... วันท่ี ....................................

รองศาสตราจารย ดร ศิริเดช  สชุีวะ
คณบดี

หากผูสมัครมีขอสงสัยเก่ียวกับคุณสมบัติผูมีสิทธ์ิสมัคร ติดตอที่ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สกลรัชต แกวดี
ในเวลาราชการ สาขาวิชาการศกึษาวิทยาศาสตร อาคารพระม่ิงขวัญการศึกษาไทย (อาคาร 2) ช้ัน 8

โทร ตอ 8102 หรือ 8107  หรือที่  เพจ (

orator hired


