
 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ  
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) 

 

ภาควิชา            หลักสูตรและการสอน                คณะครุศาสตร ์
สาขาวิชา   ประถมศึกษา  (ในเวลาราชการ) 
หลักสูตร   ครุศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก   แบบ ก  2  รหัสหลักสูตร 3 7 7 8 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 1.  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำบัณฑิต  สำขำวิชำประถมศึกษำ โดยได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ 3.00  
จำกระบบ 4 แต้ม หรือ ถ้ำได้แต้มเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ถึง 3.00 ต้องมีประสบกำรณ์กำรท ำงำน ด้ำนกำรประถมศึกษำ
ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำบัณฑิต (นับถึงวันปิดรับสมัคร) หรือ 
 2.  ส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับปริญญำบัณฑิตสำขำวิชำอื่น ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ 3.25 จำกระบบ 4  แต้ม และ
มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนกำรประถมศึกษำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี (ดูตัวอย่ำงหนังสือรับรองประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่ 
Website :www.grad.chula.ac.th/th/01_information/b08_form.php)  

2. หลักฐานการสมัครเพิ่มเติม  
1. ใบแจ้งผลกำรสอบภำษำอังกฤษ (CU-TEP) จำกศูนย์ทดสอบทำงวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

(ฉบับจริง) ทั้งนี้ ผลคะแนนต้องมีอำยุไม่เกิน 2 ปี นับจำกวันรำยงำนผลคะแนนกำรทดสอบถึงวันประกำศรำยชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้ำศึกษำที่ระบุในรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศกำรรับสมัครของแต่ละสำขำวิชำ  หรือส ำเนำใบแจ้งผลกำรสอบ 
TOEFL ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0* 

2. ส ำหรับผู้สมัครที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ / เทียบเท่ำมำก่อน แล้วจึงมำเรียนต่อในระดับปริญญำ
บัณฑิตหลักสูตร 2 ปี ต้องน ำใบคะแนนรำยวิชำ (Transcript) ในระดับอนุปริญญำ / เทียบเท่ำส่งเป็นเอกสำรประกอบกำร
สมัครด้วย 

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

(เมนู: กำรเข้ำศึกษำ เลือกระบบรับสมัครเข้ำศึกษำ)  ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
2. ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมหลักฐำนเอกสำรประกอบกำรสมัครทั้งหมดทำงไปรษณีย์ มำที่  

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา (ในเวลาราชการ)  
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 
 
4. ก าหนดการสอบ 

รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่  1  กุมภาพันธ์ 2565 – วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 
วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ สถานที่สอบ 

 
1. วิชำเฉพำะสำขำ วันเสำร์ที่ 23 เมษำยน  2565 

เวลำ 9.00-12.00 น. 

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

คณะครุศำสตร์ จุฬำฯ 

2. สอบสัมภำษณ์ 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  ทั้งนี้ต้องสอบผ่ำนรำยวิชำ
ดังกล่ำวให้ได้ก่อนส 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 ทั้งนี้ต้องสอบผ่ำนรำยวิชำ
ดังกล่ำวให้ได้ก่อนส าเร็จการศึกษา หรือ สอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ  
IELTS ตั้งแต่ 4.0  ก่อนส าเร็จการศึกษา 
 

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


 

 

 

 

 

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ดูรายละเอียดได้จากประกาศ   
เรื่อง  การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่  http://www.atc.chula.ac.th 
(ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่สาขาวิชาประถมศึกษาภายในวันที่ 23  เมษายน 2565) 

 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ    5    คน 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  วันศุกร์ที่ 8 เมษำยน 2565   ที่ http://www.edu.chula.ac.th 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์วันจันทร์ที ่2  พฤษภำคม 2565   ที่ http://www.edu.chula.ac.th  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันอังคำรที ่31 พฤษภำคม 2565   ที่ http://www.edu.chula.ac.th 
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่              ประมำณเดือนกรกฎำคม  2565   ที่ คณะครุศำสตร์   เวลำ  08.00 – 16.00 น. 

วันเปิดภาคเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565    ประมาณเดือนสิงหาคม  2565 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครติดต่อท่ี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า โทร.0-2218-26565 ต่อ 8134 ในเวลาราชการ  
หรือเจ้าหน้าที่สาขาวิชาประถมศึกษา 02-218-2565 ต่อ 8141 หรือ 095-659-2962 

 
 
 
 
 
 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
            1.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ                                                             500  บำท 
            2.   ค่ำเล่ำเรียนตำมประกำศจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย      24,500  บำท            
                 เรื่อง อัตรำกำรเรียกเก็บเงินค่ำเล่ำเรียน  พ.ศ.2562 
      ภำคกำรศึกษำละ 

(ลงนำม) .................................................................. 
           (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยศวีร์  สำยฟ้ำ) 

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำประถมศึกษำ 

(ลงนำม)............................................................... 
      (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำภัสรำ  ชินวรรโณ) 

      หัวหน้ำภำควิชำหลักสูตรและกำรสอน 
 
 
 
 

 
 

 

ทั้งนี้   โดยมติคณะกรรมกำรบริหำรคณะครุศำสตร์    ครั้งที่   วันที่   

                                        (ลงนำม) ........................................................................  
                      (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 
                                                                            คณบดี 
 

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