
 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ  

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565  (รอบที่ 1) 
  

ภาควิชา            หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชา   การศึกษาปฐมวัย  
หลักสูตร   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต               แบบ 2.1  รหัสหลักสูตร 3 5 6 3 ส าหรับผู้ส าเร็จปริญญาโท 

1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  โดยได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 จาก

ระบบ 4 แต้ม  และมีประสบการณ์การท างานด้านการศึกษาปฐมวัยไม่น้อยกว่า 1 ปี  หลังจากส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต  

2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาอื่น  แบบมีการท าวิทยานิพนธ์ โดยได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
3.50 จากระบบ 4 แต้ม  และมีประสบการณ์การท างานด้านการศึกษาปฐมวัยไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัคร
เข้าศึกษาได้ 

2.  หลักฐานการสมัครเพิ่มเติม (แนบพร้อมใบสมัคร) 
 1.  ใบแจ้งผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(ฉบับจริง) หรือส าเนาใบแจ้งผลการสอบ TOEFL ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบ
ถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครของแต่ละสาขาวิชา  โดยมีคะแนน CU-TEP 
ตั้งแต่ 67 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 525 หรือ IELTS ต้ังแต่ 5.5 ในกรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 53 หรือ TOFEL ตั้งแต่ 475 
หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.5 รับเข้าศึกษาแต่มีเงื่อนไข* 
 2. ใบแจ้งผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยมีคะแนนไม่
ต่ ากว่า T50** 
       3.  หนังสือรับรองคุณวุฒิ (Recommendation) จ านวน 3 ฉบับ จากผู้บังคับบัญชา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ใส่ซองปิดผนึกส่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ดูตัวอย่างหนังสือรับรอง
ทางเว็บไซต ์ https://www.grad.chula.ac.th/document_th/1.6_recommendation.pdf 

         4.  ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย  เหตผุล  แรงจูงใจใน 
การสมัครเข้าศึกษา 
          5.  ความคาดหวังในการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชานี้ และแผนงานที่คาดว่าจะท าหลังจากส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

3. การรับสมัคร 
1. ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัคร ONLINE ทางอินเตอร์เน็ต ได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th  

(เมนู: สมัครเรียน  เลือก “ระบบรับสมัครเข้าศึกษา”)  ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
2. ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์ มาที่  

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ในเวลาราชการ)  
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 

https://www.grad.chula.ac.th/document_th/1.6_recommendation.pdf
http://www.edu.chula.ac.th/


4. กําหนดการสอบ 
รับสมัครตั้งแตวันอังคารท่ี  กุมภาพันธ 2565 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

วิชาที่สอบ วันและเวลาท่ีทําการทดสอบ สถานที่สอบ
วิชาเฉพาะสาขา วันเสารที่ 23 เมษายน 2565

เวลา 13.00 16.00 น.

หองสอบจะแจงใหทราบทาง

คณะครุศาสตร จุฬาฯ

สอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00 12.00  น.

หองสอบจะแจงใหทราบทาง

คณะครุศาสตร จุฬาฯ

หมายเหตุ  * กรณีคะแนน  นอยกวา 60  หรือ    นอยกวา 500 หรือ นอยกวา 5.0 ตองเรียน 
5500 532 และ 5500 560  ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชาดังกลาว
กอนสําเร็จการศึกษา

     กรณีคะแนนสอบ   ตั้งแต 60  แตนอยกวา 67 หรือ  ตั้งแต 500  แตนอยกวา 525 หรือ 
ตั้งแต 5.0 แตนอยกวา 5.5 ตองเรียน 5500 560 และสอบผานรายวิชาดังกลาวใหไดกอนสําเร็จ

การศึกษา หรือสอบใหมเพื่อใหไดคะแนน  ตั้งแต 67 หรือ  ตั้งแต 525 หรือ ตั้งแต 5.5 กอนสําเร็จ
การศึกษา

ผูสมัครจะตองมีคะแนนการทดสอบวิชาพ้ืนฐานการวิจัย และถายังไมไดทดสอบ จะตอง
สมัครและเขาสอบตามเวลาที่กําหนด กรณีที่คะแนนไมถึง  จะตองเรียนรายวิชาพื้นฐานการวิจัย 1 รายวิชา เพิ่มเติม 
ภายใน 2 ภาคการศึกษา    (สมัครออนไลนทาง ที่  ติดตอสอบถาม
ที่ศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เบอรโทรศัพท 

ตอ 7200)

ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ  ดูรายละเอียดไดจากประกาศ  
เรื่องการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่  

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ 5  คน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน วันศุกรที่ 8 เมษายน 25 ที่ คณะครุศาสตร     
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ   วันจันทรที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่ คณะครุศาสตร      
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา     วันอังคารท่ี 31 พฤษภาคม  2565 ที่ คณะครุศาสตร                
ปฐมนิเทศนิสิตใหม     ประมาณเดือน กรกฎาคม  2565 ที่ คณะครุศาสตร  เวลา 08.00 – 16.00 น. 

เปดเรียนภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2565 ประมาณเดือนสิงหาคม  2565

 

หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอไดที่ 
อาจารย ดร อุไรวาส ธํารงอรรถ โทร ตอ 8052 หรือ 081 612 0404 ในเวลาราชการ  

หรือเจาหนาที่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 02 218 2565 ตอ 8141 หรือ 095 659 2962



คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ                                                              500 บาท

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

     ภาคการศึกษาละ

ลงนาม ………………………………………………………………….. ลงนาม.......................................................................
    (รองศาสตราจารย ดร.ศศิลักษณ  ขยันกิจ)    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภัสรา  ชินวรรโณ)

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน

................/............./............. ................/............./.............

 
ทั้งนี้   โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร        คร้ังที่ วันที ่ 

    
             

 (ลงนาม) ...................................................................... 
   รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช สุชีวะ

                         คณบดี
……..………/…….………../………………

           

...................................................
ตราจารย ดร.อาภัสร
ภาควิชาหลักสูตรและ

..............................................////////////////////////////////////////////////////................................................................................./////////////////////////////////////////////////....................................................
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