
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ (รอบที่ 1) (ในเวลาราชการ) 
 

ภาควิชา   หลักสูตรและการสอน      คณะครุศาสตร ์

สาขาวิชา   การศึกษาวิทยาศาสตร ์

หลักสูตร    ครุศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2          รหัสหลักสูตร 3 7 0 0  
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัคร แผน ก แบบ ก 2  (ท าวิทยานิพนธ์และเรียนรายวิชา) 

1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือส าเร็จการศึกษา

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต และมีพื้นฐานวิชาเฉพาะในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป   

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.75 จากระบบ 4 แต้ม  ในกรณีที่ผู้ส าเร็จการศึกษาดังกล่าวมีแต้ม

เฉลี่ยตลอดหลักสูตรต่ ากว่า 2.75 จากระบบ 4 แต้ม ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ทางการศึกษาหรือการสอนวิทยาศาสตร์หลังจาก

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันรับสมัคร และ มีหนังสือรับรองประสบการณ์การท างานจาก

ต้นสังกัดมาแสดงพร้อมใบสมัคร 

3. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ 
 

เอกสารประกอบใบสมัคร  นอกจากหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติตามข้อ 1-3 แล้ว ให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติม คือ ใบแจ้งผลการสอบ

ภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ที่สอบได้ไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนน CU-TEP 

ตั้งแต่ 30 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 400 หรือ IELTS ตัง้แต่ 3.0 

รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่  1  กุมภาพันธ ์ 2565   ถึง   วันพฤหัสบดีที่  31  มีนาคม  2565 

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ สถานที่สอบ 

1. วิชาเฉพาะสาขา วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 

09.00 – 12.00 น. 

ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบทาง 

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

โปรดตรวจสอบเวลาและสถานที่ตามประกาศ 

ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 

2. สอบสัมภาษณ ์ วันที่ 9-15 พฤษภาคม 2565 

09.00 – 12.00 น. 

ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบทาง

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

โปรดตรวจสอบวนั เวลา และสถานที่ตามประกาศ 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์

หมายเหตุ  ในกรณีที่คะแนน CU-TEP มากกว่าหรือเท่ากับ 30 หรือ TOEFL มากกว่าหรือเท่ากับ 400 หรือ IELTS 

มากกว่าหรือเท่ากับ 3.0 รับเข้าศึกษาแต่มีเงื่อนไข ดังนี้ 

* กรณีคะแนนสอบ CU-TEP น้อยกว่า 38 หรือ TOEFL น้อยกว่า 425 หรือ IELTS น้อยกว่า 3.5 ต้องเลือกเรียน

รายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และต้องสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวให้ได้ก่อนส าเร็จการศึกษา  หรือสอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนน 

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  ต้องเลือกเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และต้องสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวให้ได้ก่อนส าเร็จ

การศึกษา  หรือสอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ  TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 ก่อนส าเร็จ

การศึกษา 
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“คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

ให้มีการผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า ส าหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 

ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ ให้คณะส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (บ.21) ให้มีสถานภาพเป็น

ทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่านิสิตจะต้องด าเนินการภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

1. ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรก าหนด 

2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557” 
 

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอยีดได้จากประกาศ 

เรื่อง   การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th 

 (ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่สาขาวิชาฯ  ภายในก าหนดเวลาของวันสอบวิชาเฉพาะ) 
 

จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ  10  คน 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน  วันศุกร์ท่ี 8 เมษายน 2565  ท่ีเว็บไซต ์http://www.edu.chula.ac.th 
 

ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันจันทร์ท่ี 2 พฤษภาคม 2565  ท่ีเว็บไซต์ http://www.edu.chula.ac.th 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา  วันองัคารท่ี 31 พฤษภาคม 2565  ท่ีเว็บไซต ์http://www.edu.chula.ac.th 
 

วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่  รอประกาศจากทางคณะ ท่ีเว็บไซต ์http://www.edu.chula.ac.th 
 

ค่าเล่าเรียนและคา่ธรรมเนียมการศึกษา 

1. ค่าธรรมเนียมการสมัคร      500 บาท 

2. ค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาละ 24,000  บาท 

ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงนิค่าเล่าเรียน พ.ศ. 2562 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกลรัชต์  แก้วด)ี 

ประธานคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภัสรา ชินวรรโณ) 

หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

 

 

ทั้งนี้   โดยมติคณะกรรมการบรหิารคณะครุศาสตร์   ครัง้ที่ ............... วันที่ .................................... 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สชุีวะ) 

คณบด ี

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเก่ียวกับคุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสมัคร ติดต่อที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกลรัชต์ แก้วดี   

ในเวลาราชการ สาขาวิชาการศกึษาวิทยาศาสตร์ อาคารพระม่ิงขวัญการศึกษาไทย (อาคาร 2) ช้ัน 8  

โทร.0-2218-2565 ต่อ 8102 หรือ 8107  หรือที่  เพจ (Facebook page) https://www.facebook.com/SciEd.CU 

Toto had
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