
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ   
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) 

 
ภาควิชา            หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชา   การสอนภาษาไทย 
หลักสูตร   ครุศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก   แบบ ก  2  รหัสหลักสูตร 3 6 9 0 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัคร 
1. ส ำเร็จปริญญำครุศำสตรบัณฑิต กำรศึกษำบัณฑิต ศิลปศำสตรบัณฑิต (ศึกษำศำสตร์) วิชำเอกกำรสอนภำษำไทย 

หรือส ำเร็จกำรศึกษำอักษรศำสตรบัณฑิต ศิลปศำสตรบัณฑิตวิชำเอกภำษำไทยหรือภำษำศำสตร์จำกสถำบันอุดมศึกษำใน
ประเทศหรือต่ำงประเทศ ที่รับรองโดย ก.พ. หรือ อว. 

2. ได้เเต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต ่ำกว่ำ 2.50 จำกระบบ 4 แต้ม ในกรณีที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดังกล่ำวมีเเต้ม
เฉลี่ยตลอดหลักสูตรต ่ำกว่ำ 2.50 จำกระบบ 4 แต้ม ผู้สมัครจะต้องมีประสบกำรณ์ทำงกำรศึกษำหรือกำรสอนภำษำไทยระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนหรืออุดมศึกษำหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำบัณฑิตแล้วไม่ต ่ำกว่ำ 2 ป ี

3. ในกรณีที่ส ำเร็จปริญญำบัณฑิตสำขำอื่น ๆ นอกเหนือจำกในข้อ 1 ผู้สมัครต้องมีประสบกำรณ์ในกำรสอน
ภำษำไทยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนหรือระดับอุดมศึกษำหลังส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 2 ปี 

4. มีคุณสมบัติต่ำง ๆ ตำมประกำศของบัณฑิตวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ซึ่งจะประกำศให้ทรำบเป็นปี ๆ ไป 
หรือคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้ำศึกษำได้ 

2. หลักฐานเพ่ิมเติมในการสมัคร นอกจำกหลักฐำนที่แสดงคุณสมบัติ ตำมข้อ 1-2 แล้ว ให้ส่งหลักฐำนเพิ่มเติม คือ  
 1. ใบแจ้งผลกำรสอบภำษำอังกฤษ (CU-TEP) จำกศูนย์ทดสอบทำงวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ฉบับจริง) 
หรือส ำเนำใบแจ้งผลกำรสอบ TOEFL ทั้งนี้ ผลคะแนนต้องมีอำยุไม่เกิน 2 ปี นับจำกวันรำยงำนผลคะแนนกำรทดสอบถึงวัน
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำท่ีระบุในรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศกำรรับสมัครของแต่ละสำขำวิชำ  โดยมีคะแนน CU-TEP 
เทียบเท่ำ TOEFL มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 450 ในกรณีที่คะแนน CU-TEP เทียบเท่ำ  TOEFL มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 400  รับเข้ำ
ศึกษำแต่มีเงื่อนไข* 
 2. ส ำหรับผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ/เทียบเท่ำมำก่อน แล้วจึงมำเรียนต่อในระดับปริญญำบัณฑิต   
หลักสูตร 2 ปี  ต้องน ำใบคะแนนรำยวิชำ  (Transcript)  ในระดับอนุปริญญำ/เทียบเท่ำส่งเป็นเอกสำรประกอบกำรสมัครด้วย 
 
3. การรับสมัคร 

1. ผู้สมัครบันทึกข้อมูลกำรสมัคร ONLINE ทำงอินเตอร์เน็ต ได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th  
(เมน:ู สมัครเรียน  เลือก “ระบบรับสมัครเข้าศึกษา”)  ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

2. ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมหลักฐำนเอกสำรประกอบกำรสมัครทั้งหมดทำงไปรษณีย์ มำที่  
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ*  1. 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  ท้ังนี้ต้องสอบผ่ำนรำยวิชำดังกล่ำว 
ให้ได้ก่อนส าเร็จการศึกษา หรือ สอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ IELTS  
ตั้งแต่ 4.0  ก่อนส าเร็จการศึกษา 
 2. 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 

 

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

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


4. กําหนดการสอบ 
รับสมัครต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565-วันที่ 31 มีนาคม 2565 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาที่ทําการทดสอบ สถานที่สอบ 
1. วิชาเฉพาะสาขา วันเสารที่ 23 เมษายน 2565 

เวลา 9.00-12.00 น. 
หองสอบจะแจงใหทราบทาง 

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

2. สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 14 พฤษภาคม 2565 
เวลา  9.00-12.00 น. 

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

คณะครุศาสตร จุฬาฯ 
 
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ    5  คน     
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนที่ 8 เมษายน 2565 http://www.edu.chula.ac.th 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ  วันจันทรที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที ่http://www.edu.chula.ac.th 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา   วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ http://www.edu.chula.ac.th 
ปฐมนิเทศนิสิตใหม เดอืนกรกฎาคม  2565  ที่ คณะครุศาสตร   เวลา  08.00–16.00 น. 
วันเปดภาคเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565  เดือนสิงหาคม  2565

 
หากผูสมัครมีขอสงสัยเก่ียวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอไดที่  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรอยสน สกลรักษ โทรศัพท 0-2218-2563 (ในเวลาราชการ) 
 หรือเจาหนาท่ีสาขาวิชาการสอนภาษาไทย โทรศัพท 0-2218-2565 ตอ 8141 หรือ 09-5659-2962 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา 
            1.  คาธรรมเนียมการสมัครสอบ                                                                500  บาท 
             2.  คาเลาเรียนตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงิน   24,500  บาท            
                 คาเลาเรียน  พ.ศ. 2562 ภาคการศึกษาละ

      (ลงนาม) ..................................................................ฒน 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรอยสน  สกลรักษ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

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

     หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

ทั้งนี้   โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร    ครั้งที่    วันที่  

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

 

ารสอนภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภาษาไทย

.......................................
ย ดร.อาภัสรา ชินวรรโณ)
หลักสูตรและการสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสอออออออออน

่
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