
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 
ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2565 

รอบที่ 1 
 

ภาควิชา หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวยั (นอกเวลาราชการ)                                                               
หลักสูตร ครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต                       แบบ 2.1    รหัสหลักสูตร 3 5 6 3 

         
1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
  1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  โดยได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อย
กว่า 3.50 จากระบบ 4 แต้ม  และมีประสบการณ์การท างานด้านการศึกษาปฐมวัยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  
  1.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาอื่น แบบมีการท าวิทยานิพนธ์ โดยได้แต้มเฉลี่ย
สะสมไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 แต้ม และมีประสบการณ์การท างานด้านการศึกษาปฐมวัยไม่น้อยกว่า 2 ปี 
หลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
  1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (นอกเวลาราชการ) 
พิจารณาคุณสมบัติการรับสมัครเพิ่มเติมแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ 

 
2.  หลักฐานการสมัครเพิ่มเติม (แนบพร้อมใบสมัคร) 
  2.1  ใบแจ้งผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) หรือส าเนาใบแจ้งผลการสอบ TOEFL ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันรายงานผล
คะแนนการทดสอบถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครของ 
แต่ละสาขาวิชา โดยมีคะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 67 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 525 หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.5 ในกรณีที่คะแนนสอบ 
ตั้งแต่ 53 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 475 หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.5 รับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข *    
  2.2  ใบแจ้งผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนา
การศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจาก
วันสอบโดยมีคะแนนไม่ต่ ากว่า T50** 
  2.3  หนังสือรับรองคุณวุฒิ (Recommendation) จ านวน 3 ฉบับ จากผู้บังคับบัญชา อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ใส่ซองปิดผนึกส่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (อาจารย์ ดร.อุไรวาส ธ ารงอรรถ) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ดูตัวอย่างหนังสือรับรองทางเว็บไซต์ http://www.grad.chula.ac.th) 
  2.4  ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย เหตุผล แรงจูงใจใน
การสมัครเข้าศึกษา  
  2.5  ความคาดหวังในการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชานี้ และแผนงานที่คาดว่าจะท าหลังจากส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
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3.  ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา (หลักสูตรนอกเวลาราชการ) 
  3.1  ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัคร ONLINE ทางอินเทอร์เน็ต ได้จาก http://www.grad.chula.ac.th  
(เมนู: สมัครเรียน เลือก “ระบบรับสมัครเข้าศึกษา”) ให้ถูกต้องและครบถ้วน   
  3.2  ผู้สมัครช าระเงินค่าสมัครสอบหลักสูตรนอกเวลาจ านวน 1,000 บาท โดย Download แบบฟอร์ม 
การช าระเงินได้ที่ http://www.edu.chula.ac.th/node/843 เลือกแบบฟอร์ม “ช าระค่าสมัครหลักสูตรนอกเวลา” 
  3.3  ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด พร้อมส าเนาใบช าระเงินค่าสมัครสอบมาที่ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (นอกเวลาราชการ) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 

*** คณะครุศาสตร์จะถือเอาวนัที่ ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นวันสมัคร *** 
 
4.   ก าหนดการสอบ 
 

รับสมัครต้ังแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - วนัที่ 31 มีนาคม 2565 

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ สถานที่สอบ 
1. วิชาเฉพาะสาขา 
    (ข้อเขียน) 

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

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

2. สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

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

 

หมายเหตุ :  * กรณีคะแนน CU-TEP  น้อยกว่า 60 หรือ TOFEL น้อยกว่า 500 หรือ IELTS น้อยกว่า 5.0 ต้องเรียน  
5500 532 Academic English for Graduate Studies และ 5500 560 Thesis Writing ทั้งนี้ต้องสอบผ่านรายวิชา
ดังกล่าว ก่อนส าเร็จการศึกษา 
  * กรณีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 60 แต่น้อยกว่า 67 หรือ TOFEL ตั้งแต่ 500 แต่น้อยกว่า 525 หรือ 
IELTS ตั้งแต่ 5.0 แต่น้อยกว่า 5.5 ต้องเรียน 5500 560 Thesis Writing และสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวให้ได้ก่อน
ส าเร็จการศึกษา หรือสอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 67 หรือ TOFEL 525 หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.5 ก่อน
ส าเร็จการศึกษา 
  ** ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) และถ้ายังไม่ได้ทดสอบ จะต้อง
สมัครและเข้าสอบตามเวลาที่ก าหนด กรณีที่คะแนนไม่ถึง T50 จะต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานการวิจัย 1 รายวิชา 
เพิ่มเติม ภายใน 2 ภาคการศึกษา (สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://www.edu.chula.ac.th/ สามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา และวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-2565-97 ต่อ 7200) 
 
 
 
 

ผู้ทีไ่ม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ดูรายละเอียดได้จากประกาศ 
เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่  http://www.atc.chula.ac.th 

(ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภายในก าหนดเวลาของวันสอบวิชาเฉพาะสาขา) 
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จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ    10   คน  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขอ้เขียน วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 

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

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศกึษา    วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่    ประมาณเดือนกรกฎาคม 2565 

วันเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565  ประมาณเดือนสิงหาคม 2565 

หากผู้สมัครมีขอ้สงสัยเกีย่วกับคุณสมบัติของผูม้ีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่ 
อาจารย์ ดร.อุไรวาส ธ ารงอรรถ โทร.0-2218-2565-97 ต่อ 8052 (ในเวลาราชการ) 

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

5. ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
        5.1  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ   1,000        บาท 
        5.2  ค่าธรรมเนยีมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-4 ภาคการศึกษาละ 61,000        บาท  
        5.3  ค่าธรรมเนยีมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 5 เป็นตน้ไป ภาคการศึกษาละ         10,000       บาท           

   ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ก าหนดอัตราการจัดเก็บเงินและอัตราการเบกิจ่ายค่าใช้จ่าย  
        ส าหรับหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2559       
        5.4  ค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาละ       24,500       บาท 

   ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรยีน 
พ.ศ. 2562 

(ลงนาม)   …………………………………………………………… 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

วันที่..............เดือน................................พ.ศ. ................ 

(ลงนาม)   ……………………………………………………………            
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ) 

ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
วันที่..............เดือน................................พ.ศ. ................ 

4                  มกราคม                2565

4                  มกราคม               2565
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(ลงนาม)   ……………………………………………………………            
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภัสรา ชินวรรโณ) 

หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
วันที่..............เดือน................................พ.ศ. ................ 

ทั้งนี้   โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ………………..  วันที่ …………………………………………… 

(ลงนาม) .....................................................................        
    (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

      คณบด ี

 วันที่..............เดือน................................พ.ศ. ................

4                  มกราคม                   2565
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