
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ  
ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) 

 
ภาควิชา 
สาขาวิชา           

หลักสูตรและการสอน 
ประถมศึกษา  (นอกเวลาราชการ) 

หลักสูตร   ครุศาสตรมหาบัณฑิต                     แผน ก แบบ ก 2  รหัสหลักสูตร 3 7 7 8 

 
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

1.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาประถมศึกษา โดยได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 จากระบบ 
4  แต้ม หรือ ถ้าได้แต้มเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ถึง 3.00 ต้องมีประสบการณ์การท างาน ด้านการประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
หลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  หรือ 

2. ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาอื่น ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ 4 แต้ม 
3. มีประสบการณ์การท างานด้านประถมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

2. หลักฐานการสมัครเพิ่มเติม  
1. ใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษฉบับจริง จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

(CU-TEP) ทั้งนี้ ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครของแต่ละสาขาวิชา  หรือส าเนาใบแจ้งผลการสอบ TOEFL 
หรือ IELTS* 

2. ส าหรับผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา / เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญา
บัณฑิตหลักสูตร 2 ปี ต้องน าใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา / เทียบเท่าประกอบการสมัครด้วย 
 3. เอกสารแสดงประสบการณ์การสอนในระดับประถมศึกษา  
 4. หนังสือรับรองการท างานจากผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์ที่เคยสอน  อย่างน้อย 2 ท่าน (ดูตัวอย่างหนังสือรับรองทาง
เว็บไซต ์ https://www.grad.chula.ac.th/document_th/1.6_recommendation.pdf 

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

(เมนู: สมัครเรียน  เลือก “ระบบรับสมัครเข้าศึกษา”)  ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
2. ผู้สมัครช าระเงินค่าสมัครสอบหลักสูตรนอกเวลาจ านวน 1,000 บาท โดย Download แบบฟอร์มการช าระเงิน 

ได้ที ่https://www.edu.chula.ac.th/node/843  เลือกแบบฟอร์ม “ช าระค่าสมัครหลักสูตรนอกเวลา” 
 3. ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด ทางไปรษณีย์ มาที่  

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา (นอกเวลาราชการ)   
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 

 
 
**  คณะครุศาสตร์ถือเอาวันที่  ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นวันสมัคร  ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.grad.chula.ac.th/document_th/1.6_recommendation.pdf
http://www.edu.chula.ac.th/
https://www.edu.chula.ac.th/node/843
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4.  ก าหนดการสอบ  
 

รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565-วันพฤหัสบดีท่ี 31 มีนาคม  2565 
วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ สถานที่สอบ 

1. วิชาเฉพาะสาขา วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 
เวลา  9.00-12.00 น. 

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

คณะครุศาสตร์  จุฬาฯ 
2. สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม  2565 

เวลา  9.00-12.00 น. 
ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบทาง 

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

 
หมายเหตุ   * กรณีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 30 แต่น้อยกว่า 38 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 400 แต่น้อยกว่า 425 หรือ IELTS  
ตั้งแต่ 3.0  แต่น้อยกว่า 3.5  ต้องเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 2 รายวิชา  ทั้งนี้ต้องสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวให้ได้
ก่อนส าเร็จการศึกษา หรือ สอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0  
ก่อนส าเร็จการศึกษา 
 ** กรณีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 38 แต่น้อยกว่า 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 425 แต่น้อยกว่า 450 หรือ IELTS 
ตั้งแต่ 3.5 แต่น้อยกว่า 4.0 ต้องเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 1 รายวิชา ทั้งนี้ต้องสอบผ่านรายวิชาดังกล่าว ให้ได้
ก่อนส าเร็จการศึกษา หรือ สอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ  IELTS ตั้งแต่ 4.0   
ก่อนส าเร็จการศึกษา 
 
 

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

 

 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ   15     คน 

ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565                   ที่ http://www.edu.chula.ac.th 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่ 2  พฤษภาคม 2565                     ที ่http://www.edu.chula.ac.th 

ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันอังคารที่ 31  พฤษภาคม 2565              ที่  http://www.edu.chula.ac.th 

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่                    ประมาณเดือนกรกฎาคม  2565               ที่ คณะครุศาสตร์  เวลา 8.00-16.00 น. 

 เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565        ประมาณเดือนสิงหาคม  2565 
                                  

ก าหนดการเรียนการสอน วันศุกร์  (ตั้งแต่เวลา 17.00 น.)  และวันเสาร์ (ตั้งแต่เวลา 08.00 น.) 

 
 
 

 

  
  
  

 
 
 
 
 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อได้ที่ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์  สายฟ้า  โทร.0-2218-2565 ต่อ 8134 ในเวลาราชการ  
หรือเจ้าหน้าที่สาขาวิชาประถมศึกษา 0-2218-2565 ต่อ 8141 หรือ 095-659-2962 

http://www.atc.chula.ac.th/
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ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
            1.  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ                                                            1,000  บาท 
            2.   ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-4 ภาคการศึกษาละ    31,500  บาท  
            3.   ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 5 เป็นต้นไป ภาคการศึกษาละ                  10,000   บาท 
                 ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ก าหนดอัตราการจัดเก็บเงินและ 
                 อัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายส าหรับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2560  
                 ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560    
            4.   ค่าเล่าเรียนตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       24,500  บาท            
                 เรื่อง  อัตราการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียน  พ.ศ.2562 
 
 

(ลงนาม) .................................................................. 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์  สายฟ้า) 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประถมศึกษา 

(ลงนาม)............................................................... 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภัสรา  ชินวรรโณ) 

      หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
 
 
 
ทั้งนี้   โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์    ครั้งที่   วันที่    

 

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