รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
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ครุศาสตรมหาบัณฑิต

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แผน ข รหัสหลักสูตร
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1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยได้แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ากว่า 2.50 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า
1.2 สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาบัณฑิต สาขาวิชาอื่น โดยได้แต้มเฉลี่ ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
2.75 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาอื่น โดยได้แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 จากระบบ
4 แต้ม หรือเทียบเท่า
1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (นอกเวลาราชการ)
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
2. หลักฐานเพิ่มเติมในการสมัคร (แนบพร้อมใบสมัคร)
2.1 ใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ฉบับจริง) หรือสาเนาใบแจ้งผลการสอบ CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับ
จากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
การรับสมัครของแต่ละสาขาวิชา โดยมี คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ IELTS 4.0 *
2.2 สาหรับ ผู้สมัครที่ สาเร็จ การศึกษาระดับ อนุ ป ริญ ญา/เที ยบเท่ ามาก่อน แล้วจึงมาเรียนต่อในระดั บ
ปริญญาบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี ต้องนาใบคะแนนรายวิชา (Transcript ) ในระดับอนุปริญญา/ เทียบเท่า ประกอบการ
สมัครด้วย
3. ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา (หลักสูตรนอกเวลาราชการ)
3.1 ผู้ สมั ค รบั น ทึ ก ข้ อ มู ลการสมั คร ONLINE ทางอิ น เทอร์เน็ ต ได้ จ าก http://www.grad.chula.ac.th
(เมนู: สมัครเรียน เลือก “ระบบรับสมัครเข้าศึกษา”) ให้ถูกต้องและครบถ้วน
3.2 ผู้สมัครชาระเงินค่าสมัครสอบหลักสูตรนอกเวลาจานวน 1,000 บาท โดย Download แบบฟอร์ม
การชาระเงินได้ที่ http://www.edu.chula.ac.th/node/843 เลือกแบบฟอร์ม “ชาระค่าสมัครหลักสูตรนอกเวลา”
3.3 ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด พร้อมสาเนาใบชาระเงินค่าสมัครสอบมาที่
สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย (นอกเวลาราชการ) ภาควิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน ค ณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
*** คณะครุศาสตร์จะถือเอาวันที่ ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นวันสมัคร **
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4. กาหนดการสอบ

วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - วันที่ 31 มีนาคม 2565
วันและเวลาที่ทาการทดสอบ
สถานที่สอบ
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ทราบทาง เว็บไซต์
เวลา 09.00 – 12.00 น.
http://www.edu.chula.ac.th

หมายเหตุ: * กรณีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 30 แต่น้อยกว่า 38 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 400 แต่น้อยกว่า 425 หรือ
IELTS ตั้งแต่ 3.00 แต่น้อยกว่า 3.5 ต้องเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด 2 รายวิชา ทั้งนี้ต้องสอบผ่าน
รายวิชาดังกล่าว ให้ได้ก่อนสาเร็จการศึกษา หรือ สอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่
450 หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 ก่อนสาเร็จการศึกษา
** กรณีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 38 แต่น้อยกว่า 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 425 แต่น้อยกว่า 450 หรือ
IELTS ตั้งแต่ 3.5 แต่น้อยกว่า 4.0 ต้องเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด 1 รายวิชา ทั้งนี้ต้องสอบผ่านรายวิชา
ดังกล่าวให้ได้ก่อนสาเร็จการศึกษา หรือ สอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือTOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ
IELTS ตั้งแต่ 4.0 ก่อนสาเร็จการศึกษา
ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดได้จากประกาศ
เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th
(ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภายในกาหนดเวลาของวันสอบวิชาเฉพาะสาขา)

จานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ 15 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่

ประมาณเดือนกรกฎาคม 2565

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

วันเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ประมาณเดือนสิงหาคม 2565
หากผูส้ มัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูม้ สี ิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ โทร.0-2218-2565-97 ต่อ 8057 (ในเวลาราชการ)
หรือ เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โทร. 02-218-2565-97 ต่อ 8141, 02-218-2563
หรือ e-mail: rukanong.c@chula.ac.th
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5. ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
5.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
5.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-4 ภาคการศึกษาละ
5.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 5 เป็นต้นไป ภาคการศึกษาละ
ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง กาหนดอัตราการจัดเก็บเงินและ
อัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสาหรับ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2560
5.4 ค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาละ
ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียน
พ.ศ. 2562

(ลงนาม) ……………………………………………………………
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวฒ
ั น์)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
4
มกราคม
2565
วันที่..............เดื
อน................................พ.ศ.
................

1,000
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(ลงนาม) ……………………………………………………………
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ)
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
4
มกราคม
2565
วันที่..............เดื
อน................................พ.ศ.
................

(ลงนาม) ……………………………………………………………
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภัสรา ชินวรรโณ)
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร และการสอน
4
มกราคม
2565
วันที่..............เดือน................................พ.ศ.
................

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

(ลงนาม) .....................................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ)
คณบดี
วันที่..............เดือน................................พ.ศ. ................

พ ฤทธิ์

