
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 
ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  2565 

รอบที่ 2 
 

ภาควิชา หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวยั (นอกเวลาราชการ)                                                               
หลักสูตร ครุศาสตรมหาบณัฑิต                         แผน ข   รหัสหลักสูตร 3 5 6 1 
 

1.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร  
  1.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไมต่ํากวา 2.50 จากระบบ 4 แตม หรือเทียบเทา 
  1.2  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาอื่น โดยไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 
2.75 จากระบบ 4 แตม หรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยไมนอยกวา 1 ป หรือ 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาอื่น โดยไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 3.00 จากระบบ 
4 แตม หรือเทียบเทา 
  1.3  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (นอกเวลาราชการ)
พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาได 

 
2.  หลักฐานเพิ่มเติมในการสมัคร (แนบพรอมใบสมัคร) 
  2.1  ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(ฉบับจริง) หรือสําเนาใบแจงผลการสอบ CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS  ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุไมเกิน 2 ป นับ
จากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีระบุในรายละเอียดแนบทายประกาศ
การรับสมัครของแตละสาขาวิชา โดยมี คะแนน CU-TEP  ตั้งแต 45 หรือ TOEFL ตั้งแต 450 หรือ IELTS 4.0 * 
  2.2  สําหรับผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทามากอน  แลวจึงมาเรียนตอในระดับ
ปริญญาบัณฑิต หลักสูตร 2 ป ตองนําใบคะแนนรายวิชา (Transcript ) ในระดับอนุปริญญา/ เทียบเทา ประกอบการ
สมัครดวย 

 
3.  ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา (หลักสูตรนอกเวลาราชการ) 

  3.1  ผูสมัครบันทึกขอมูลการสมัคร ONLINE ทางอินเทอรเน็ต ไดจาก http://www.grad.chula.ac.th  
(เมนู: สมัครเรียน เลือก “ระบบรับสมัครเขาศึกษา”) ใหถูกตองและครบถวน   

  3.2  ผูสมัครชําระเงินคาสมัครสอบหลักสูตรนอกเวลาจํานวน 1,000 บาท โดย Download แบบฟอรม 
การชําระเงินไดที่ http://www.edu.chula.ac.th/node/843 เลือกแบบฟอรม “ชําระคาสมัครหลักสูตรนอกเวลา” 

  3.3  ผูสมัครสงใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด พรอมสําเนาใบชําระเงินคาสมัครสอบมาที่ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (นอกเวลาราชการ) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เลขท่ี 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 

*** คณะครุศาสตรจะถือเอาวนัที่ ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตราเปนวันสมัคร ** 
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4. กําหนดการสอบ

รับสมัครต้ังแต วันที่ 1 เมษายน 2565 - วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
วิชาที่สอบ วันและเวลาท่ีทําการทดสอบ สถานที่สอบ 

สอบสัมภาษณ วันศุกรที่ 3 มิถุนายน 2565 

เวลา 09.00 – 16.00 น. 
แจงใหทราบทาง เว็บไซต
http://www.edu.chula.ac.th 

หมายเหตุ:   * กรณีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 30 แตนอยกวา 38 หรือ TOEFL ตั้งแต 400 แตนอยกวา 425 หรือ IELTS 
ตั้งแต 3.00 แตนอยกวา 3.5  ตองเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 2 รายวิชา ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชาดังกลาว ใหได
กอนสําเร็จการศึกษา หรือ สอบใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต 45 หรือ TOEFL ตั้งแต 450 หรือ IELTS ตั้งแต 4.0 
กอนสําเร็จการศึกษา 
              ** กรณีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 38 แตนอยกวา 45 หรือ TOEFL ตั้งแต 425 แตนอยกวา 450 หรือ IELTS 
ตั้งแต 3.5 แตนอยกวา 4.0  ตองเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 1 รายวิชา ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชาดังกลาวใหได
กอนสําเร็จการศึกษา หรือ สอบใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต 45 หรือTOEFL ตั้งแต 450 หรือ IELTS ตั้งแต 4.0 กอน
สําเร็จการศึกษา 

*** คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 20 มกราคม 2565 พิจารณาแลวมี
มติเห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขาของนิสิตที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาตน 
ปการศึกษา 2565 โดยในกรณีที่ผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ ใหคณะสงรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก 
(บ.21) ใหมีสถานภาพเปน “ทดลองศึกษา” โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 
ขอใดขอหนึ่ง ดังน้ี 

1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกําหนด
2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑการทดสอบความรู

ความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑติและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 

จํานวนนิสิตท่ีคาดวาจะรับ    15   คน      
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ      วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 แจงใหทราบทางเว็บไซต

http://www.edu.chula.ac.th ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศกึษา    วันศุกรที่ 10 มถิุนายน 2565 

ปฐมนิเทศนิสิตใหม    วันเสารที่ 9 กรกฎาคม 2565 

วันเปดเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565  ประมาณเดือนสิงหาคม 2565 

หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมสีิทธิ์สมัคร ติดตอไดที ่
รองศาสตราจารย ดร.ศศิลักษณ ขยันกิจ e-mail: sasilak.k@chula.ac.th 

หรือ เจาหนาที่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โทร. 02-218-2565-97 ตอ 8141, 02-218-2563 
หรือ e-mail: rukanong.c@chula.ac.th 



- 3 -

5.
5.1    1,000         
5.2    1-4   31,500          
5.3    5          10,000              
         

  . . 2560
5.4      24,500        
         

. . 2562 

( )   …………………………………………………………… 
(  .  ) 

 
 

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

( )   ……………………………………………………………     
(  .  ) 

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

( )   ……………………………………………………………            
(  .   ) 

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

     ………………..   …………………………………………… 

( ) .....................................................................                
    (  .   ) 

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

6/2565 24 มีนาคม 2565


