
รายละเอยีดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 

ภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) 

Admission Information  

First Semester, 2022 (First Admission) 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต     แผน ก แบบ ก 2 รหัสหลักสูตร 

Master of Education Program (M.Ed.)    Plan B Program Code 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน       

Department of Curriculum and Instruction    แผน ข รหัสหลักสูตร 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) Plan C Program Code  

Program Teaching English as a Foreign Language (International Program) 

คณะครุศาสตร   

Faculty of Education       

 
แผน ก แบบ ก 2 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต, ศึกษาศาสตรบัณฑิต, อักษรศาสตรบัณฑิต 

หรือศิลปศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือมีประสบการณการสอนภาษาอังกฤษในสถานศกึษาขั้น

พื้นฐานหรือสถาบันอุดมศึกษาตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป 

2. ไดแตมเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ำกวา 2.75  

3. ไดคะแนนการสอบมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษจากสถาบันขอหนึ่งขอใดตอไปนี้ โดยผลการสอบตองมีอายุไม

เกิน 2 ป นับแตวันสอบผานถึงวันสุดทายของการรับสมัคร 

 

การสอบ ระดับคะแนน 

CU-TEP ไมต่ำกวา 75 คะแนน 

TOEFL iBT ไมต่ำกวา 79 คะแนน 

TOEFL ITP/PBT ไมต่ำกวา 550 คะแนน 

TOEFL CBT ไมต่ำกวา 213 คะแนน 

IELTS ไมต่ำกวา ระดับ 6  
 

 
Plan B: Thesis and Coursework 

Qualifications of Applicants 

1. Applicants must hold a Bachelor’s degree in Education (B.Ed.), Bachelor’s degree in Arts (B.A.), 

or Bachelor’s degree in Liberal Arts (B.A.) majoring in English or have at least two years 

(consecutively) of teaching experience in basic education or higher education institutions. 
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2. Applicants must have a GPA of no less than 2.75 on the 4.00 system. 

3. Applicants must have the English test score from one of the following institutions. Test results 

must not more than 2 years old from the date of passing the exam until the last day of 

admission. 

 

English test Score 

CU-TEP Not lower than 75 score 

TOEFL iBT Not lower than 79 score 

TOEFL ITP/PBT Not lower than 550 score 

TOEFL CBT Not lower than 213 score 

IELTS Not lower than level 6 

 

 
  



แผน ข 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตดานการศึกษาในสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่ใกลเคียง หรือ

มีประสบการณการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสถาบันอุดมศึกษาตอเนื่องเปนเวลาไมนอย

กวา 2 ป 

2. ไดแตมเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ำกวา 2.75 

3. ไดคะแนนการสอบมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษจากสถาบันขอหนึ่งขอใดตอไปนี้ โดยผลการสอบตองมีอายุไม

เกิน 2 ป นับแตวันสอบผานถึงวันสุดทายของการรับสมัคร 

 

การสอบ ระดับคะแนน 

CU-TEP ไมต่ำกวา 75 คะแนน 

TOEFL iBT ไมต่ำกวา 79 คะแนน 

TOEFL ITP/PBT ไมต่ำกวา 550 คะแนน 

TOEFL CBT ไมต่ำกวา 213 คะแนน 

IELTS ไมต่ำกวา ระดับ 6  
 

 
Plan C: Coursework 

Qualifications of Applicants  

1. Applicants must hold a Bachelor’s degree in Education (B.Ed.) majoring in English or a related 

field or have at least two years (consecutively) of teaching experience in basic education or 

higher education institutions. 

2. Applicants must have a GPA of no less than 2.75 on the 4.00 system. 

3. Applicants must have the English test score from one of the following institutions. Test results 

must not more than 2 years old from the date of passing the exam until the last day of 

admission. 

 

English test Score 

CU-TEP Not lower than 75 score 

TOEFL iBT Not lower than 79 score 

TOEFL ITP/PBT Not lower than 550 score 

TOEFL CBT Not lower than 213 score 

IELTS Not lower than level 6 

 
  



วัน - เวลาเรียน  วันศุกร - อาทิตย 
Class Schedule Fridays - Sundays 
 

จำนวนนิสิตที่คาดวาจะรับ  แผน ก แบบ ก2 จำนวน 10 คน และแผน ข จำนวน 10 คน 
Expected Enrollment  Plan B: 10 persons; Plan C: 10 persons 
     
กำหนดการ 

 การรับสมัคร    วันองัคารที ่1 กมุภาพันธ – วันพฤหัสบดทีี ่31 มนีาคม 2565                         

 ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ     วันจันทรที่ 2 พฤษภาคม 2565   

 วันสอบสัมภาษณ     วันอาทติยที ่15 พฤษภาคม 2565 

 ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา                 วันองัคารที ่31 พฤษภาคม 2565 

 วันปฐมนิเทศนิสิตใหม   เดือนกรกฎาคม 2565 

 วันเปดเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 เดือนสิงหาคม 2565               

 

ติดตามประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครไดที่เว็บไซต http://www.edu.chula.ac.th และ 

http://portal.edu.chula.ac.th/pub/tefl 

 
Admission Schedule 

Opens for applications     Tuesday, February 1 - Thursday, March 31, 2022 

Notification of eligible candidates for interview  Monday, May 2, 2022  

Interview date     Sunday, May 15, 2022 

Notification of admission    Tuesday, May 31, 2022 

Orientation date    July 2022 

 First day of classes                               August 2022 

 

Details about the admission and program notifications can be found at 

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

and http://portal.edu.chula.ac.th/pub/tefl 

 

คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา 

 1. คาธรรมเนยีมการสมัครสอบ      1,000 บาท 

 2. คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา 

      2.1 สำหรับนิสิตชาวไทย ภาคการศึกษาละ    65,500 บาท 

      2.2 สำหรับนิสิตชาวตางประเทศ ภาคการศึกษาละ 105,200  บาท 

 3. คาธรรมเนยีมการสอบประมวลความรู      1,000  บาท  

     (ยกเวนการสอบครั้งแรก) 
 
 



Estimated Expenses 
1. Application Fee       1,000 Thai Baht 

 2. Tuition and Fees 
      2.1 Thai citizens per Semester    65,500 Thai Baht  
       2.2 Non-Thai citizens per Semester           105,200 Thai Baht  

3. Comprehensive Examination Fee     1,000 Thai Baht 
     (Exempt for the first comprehensive exam) 
 

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา ดูไดจากhttps://portal.edu.chula.ac.th/pub/tefl/index.php/admission 

1. ศึกษารายละเอยีดและขอมูลของหลักสูตรทีเ่วบ็ไซต https://portal.edu.chula.ac.th/pub/tefl 

2. ดาวนโหลดและกรอกใบสมัครของหลักสูตรจากเว็บไซต https://portal.edu.chula.ac.th/pub/tefl/index.php/downloads 

3. ชำระเงินคาสมคัรสอบจำนวน 1,000 บาท (รายละเอียดตามระบุไวในใบสมัครของหลักสูตร) 

4. บันทึกขอมูลการสมัคร ONLINE ทางอินเตอรเน็ต ไดจาก http://www.grad.chula.ac.th  

     (เมนู: การเขาศึกษา เลือกระบบรับสมัครเขาศึกษา) 

5. สงใบสมัครของหลักสูตรที่กรอกรายละเอยีดแลว 1 ชุด พรอมรูปถาย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ  

ใบชำระเงินคาสมัครสอบ และเอกสารประกอบการสมัครตามที่กำหนดไวทัง้หมดมาที ่

 สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ 

 คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรงุเทพมหานคร 10330 

  (เอกสารการสมคัรหลักสูตรภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ) 

6. ตรวจสอบสถานะของการสมัคร เอกสารทางไปรษณยี ฯลฯ ทางอเีมล tefl.chula@gmail.com 

หมายเหตุ  คณะครุศาสตรจะถอืเอาวันที่ ทีท่ำการไปรษณยีตนทางประทับตราเปนวันสมัคร 
 
Admission Procedures 

1. Visit the website https://portal.edu.chula.ac.th/pub/tefl    

2. for information regarding the program, curriculum, and degree completion 

3. Fill in the Program’s application form, downloadable from   

https://portal.edu.chula.ac.th/pub/tefl/index.php/downloads 

4. Transfer the application fee of US$ 34 or 1,000 Thai Baht, not including the transfer fee. 

(Detailed information is as stated in the Program’s application form.) 

5. Record your application process on the website http://www.grad.chula.ac.th  

6. (Menu Admission; Click Admission System) 

7. Mail in the completed Program’s application form with two recent photos and the supporting 

documents to: 
 Division of Foreign Language Teaching 

 Faculty of Education, Chulalongkorn University 
 Phaya Thai Road, Patumwan, Bangkok 10330 

 Thailand 
 (TEFL Application Form) 
8. Check your application status, mailed document, etc. via email tefl.chula@gmail.com 

 



Note: The Faculty will treat the postmark on the application envelope as the date of applying. Thus, all 

applications and documents must be postmarked before the due date. 

 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 
 สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ คณะครุศาสตร อาคาร 2 ชั้น 8 

 โทร. 0-2218-2565 – 97 ตอ 8143 หรือ E-mail: tefl.chula@gmail.com 
 

ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP) ดูรายละเอยีดไดจากประกาศ 

เร่ือง การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่ http://www.atc.chula.ac.th 

 
 
Contact Information 
 Division of Foreign Language Teaching or Tel. 0-2218-2565 – 97 Ext. 8143 or E-mail: 
tefl.chula@gmail.com 
 

For further information about and online application of CU-TEP, please visit 
http://www.atc.chula.ac.th 

 
 
 
       ลงนาม    …………..…………………..........                                  ลงนาม    ……........…………………………… 

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร. พรพิมล ศุขะวาที)                           (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาภัสรา ชนิวรรโณ                      

  Assistant Professor Pornpimol  Sukavatee, Ph.D.               Assistant Professor Apasara  Chinwonno, Ph.D.  

        ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต                    หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน               

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ                                 Head of Department 

        Program Director, M.Ed. in TEFL program                   Department of Curriculum and Instruction 

 

 

ทั้งนี้  โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร   ครั้งที่………………… วันที่……………………………………………………….. 

Approved by the Faculty Board Committee in the…………………Meeting on ………………………………………….. 

            

 

 

   ลงนาม   ............................................................ 

                                                                                         (รองศาสตราจารย ดร.ศิรเิดช สุชีวะ) 

                                                                                     Associate Professor Siridej Sujiva, Ph.D.                                                                                                                                     

คณบดี 

                                                                                 Dean, Faculty of Education 
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