
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ  
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) 

 

ภาควิชา            หลักสูตรและการสอน                คณะครุศาสตร ์
สาขาวิชา   การศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตร   ครุศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 รหัสหลักสูตร 3 5 6 0 

1. คุณสมบัติของผูม้ีสิทธิ์สมัคร 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำบัณฑิต  สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย  โดยได้แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 

ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 จำกระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่ำ 
2. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำบัณฑิต  สำขำวิชำอื่น โดยได้แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ  2.75   

จำกระบบ  4 แต้ม หรือเทียบเท่ำ และมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  
หรือส ำเร็จปริญญำบัณฑิต สำขำวิชำอื่น โดยได้แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 3.00  จำกระบบ 4 แต้ม  
หรือเทียบเท่ำ 

3. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิตพิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้ำศึกษำได้ 

2. หลักฐานเพิ่มเติมในการสมัคร (แนบพร้อมใบสมัคร) 
1. ใบแจ้งผลกำรสอบภำษำอังกฤษ (CU-TEP) จำกศูนย์ทดสอบทำงวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ฉบับจริง) 

หรือส ำเนำใบแจ้งผลกำรสอบ CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS  ทั้งนี้ผลกำรสอบมีอำยุไม่เกิน 2 ปี นับจำกวันรำยงำนผลคะแนน
กำรทดสอบถึงวันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำที่ระบุในรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศรับสมัครของแต่ละสำขำวิชำ  โดยคะแนน  
CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0* 

2.  ส ำหรับผู้สมัครที่ส ำเร็จระดับอนุปริญญำ/ เทียบเท่ำมำก่อน แล้วจึงมำเรียนต่อในระดับปริญญำบัณฑิตหลักสูตร                              
2 ปี ต้องน ำใบคะแนนรำยวิชำ (Transcript) ในระดับอนุปริญญำ/ เทียบเท่ำ ประกอบกำรสมัครด้วย 

3. การรับสมัคร 
1. ผู้สมัครบันทึกข้อมูลกำรสมัคร ONLINE ทำงอินเตอร์เน็ต ได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th  

(เมน:ู สมัครเรียน เลือก “ระบบรับสมัครเข้าศึกษา”)  ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
2. ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมหลักฐำนเอกสำรประกอบกำรสมัครทั้งหมดทำงไปรษณีย์ มำที่  

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

4. ก าหนดการสอบ 
รับสมัครตั้งแต่วันอังคารท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 – วันที่ 31  มีนาคม  2565 

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ สถานที่สอบ 

1. สอบสัมภำษณ ์
 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภำคม 2565 
เวลำ 9.00-12.00  น. 

ห้องสอบจะแจ้งให้ทรำบทำง 
http://www.edu.chula.ac.th 

คณะครุศำสตร์  จุฬำฯ 
 
หมายเหตุ   * กรณีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 30 แต่น้อยกว่ำ 38 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 400 แต่น้อยกว่ำ 425 หรือ IELTS  
ตั้งแต่ 3.0  แต่น้อยกว่ำ 3.5  ต้องเรียนรำยวิชำตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 2 รำยวิชำ  ทั้งนี้ต้องสอบผ่ำนรำยวิชำดังกล่ำวให้ได้
ก่อนส าเร็จการศึกษา หรือ สอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ IELTS  
ตั้งแต่ 4.0  ก่อนส าเร็จการศึกษา 
 ** กรณีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 38 แต่น้อยกว่ำ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 425 แต่น้อยกว่ำ 450 หรือ IELTS 
ตั้งแต่ 3.5 แต่น้อยกว่ำ 4.0 ต้องเรียนรำยวิชำตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 1 รำยวิชำ ทั้งนี้ต้องสอบผ่ำนรำยวิชำดังกล่ำวให้ได้
ก่อนส าเร็จการศึกษา หรือ สอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ  IELTS ตั้งแต่ 4.0   
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

http://www.edu.chula.ac.th/


ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ดูรายละเอียดไดจากประกาศ   
เรื่อง การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่  http://www.atc.chula.ac.th 

(สงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภายในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2565) 

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ   10   คน   
ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ วันจันทรที่ 2 พฤษภาคม  2565 ที ่http://www.edu.chula.ac.th   
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา  วันอังคารท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ที ่ http://www.edu.chula.ac.th    

ปฐมนิเทศนิสิตใหม ประมาณเดือนกรกฎาคม  2565 ที ่คณะครุศาสตร  เวลา 08.00 – 16.00 น.

เปดเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 ประมาณเดือนสิงหาคม 2565

คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา 
1. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ     500 บาท 
2. คาเลาเรียนตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   24,500 บาท           

เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินคาเลาเรียน  พ.ศ.2562
ภาคการศึกษาละ

ลงนาม................................ .......................................... 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนัฐษรณ  จารุชยันิวัฒน) 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

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

ลงนาม.......................................................................... 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภัสรา  ชินวรรโณ) 

หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
.................../........................../............... 

หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอไดที่  
รองศาสตราจารย ดร.ศศิลักษณ ขยันกิจ โทร.0-2218-2565 ตอ 8057 ในเวลาราชการ 
หรือเจาหนาท่ีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 02-218-2565 ตอ 8141 หรือ 095-659-2962 

ทั้งนี้  โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร   ครั้งท่ี วันที่  

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

    คณบด ี
   .................../........................./............... 

................................................................................
สตราจารย ดร.อาภัสรา  
นาภาควิชาหลักสูตรและก
.........................//..................................................................................................................////////////////////////////////////.
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