รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)
ภาควิชา
สาขาวิชา
หลักสูตร

หลักสูตรและการสอน
การสอนภาษาไทย (ในเวลาราชการ)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 รหัสหลักสูตร

คณะครุศาสตร
3

6

9

0

1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร) วิชาเอกการ
สอนภาษาไทย หรื อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต วิ ช าเอกภาษาไทยหรื อ ภาษาศาสตร จ าก
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ ที่รับรองโดย ก.พ. หรือ อว.
2. ไดเเตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา 2.50 จากระบบ 4 แตม ในกรณีที่ผูสําเร็จการศึกษาดังกลาวมีเเตม
เฉลี่ยตลอดหลักสูตรตํ่ากวา 2.50 จากระบบ 4 แตม ผูสมัครจะตองมีประสบการณทางการศึกษาหรือการสอนภาษาไทยระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรืออุดมศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตแลวไมตํ่ากวา 2 ป
3. ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาอื่น ๆ นอกเหนือจากในขอ 1 ผูสมัครตองมีประสบการณใน
การสอนภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือระดับอุดมศึกษาหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแลวไมต่ํากวา 2 ป
4. มีคุณสมบัติตาง ๆ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป
หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาได
2. หลักฐานเพิ่มเติมในการสมัคร นอกจากหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติ ตามขอ 1-2 แลว ใหสงหลักฐานเพิ่มเติม คือ
1. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง)
หรือสําเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL ทั้งนี้ ผลคะแนนตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวัน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ระบุในรายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครของแตละสาขาวิชา โดยมีคะแนน CU-TEP
เทียบเทา TOEFL มากกวาหรือเทากับ 450 ในกรณีที่คะแนน CU-TEP เทียบเทา TOEFL มากกวาหรือเทากับ 400 รับเขา
ศึกษาแตมีเงื่อนไข*
2. สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทามากอน แลวจึงมาเรียนตอในระดับปริญญาบัณฑิต
หลักสูตร 2 ป ตองนําใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเทาสงเปนเอกสารประกอบการสมัครดวย
3. การรับสมัคร
1. ผูสมัครบันทึกขอมูลการสมัคร ONLINE ทางอินเทอรเน็ต ไดที่ http://www.grad.chula.ac.th
(เมนู: สมัครเรียน เลือก “ระบบรับสมัครเขาศึกษา”) ใหถูกตองและครบถวน
2. ผูสมัครสงใบสมัครพรอมหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย มาที่
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดไดจากประกาศ
เรื่อง การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่ http://www.atc.chula.ac.th

หมายเหตุ “คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 20 มกราคม 2565 พิจารณาแลวมีมติ
เห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขาของนิสิตที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2565 โดยในกรณีที่ผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ ใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก
(บ.21) ใหมีสถานภาพเปน “ทดลองศึกษา” โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565
ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกําหนด
2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557

4. ÖĞćĀîéÖćøÿĂï
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ñĎšßŠü÷ýćÿêøćÝćø÷Ť éø.ÿøšĂ÷ÿî ÿÖúøĆÖþŤ ìćÜ ssoison@yahoo.com
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ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 24 มีนาคม 2565
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