รายละเอียดแนบท.ายประกาศการรับสมัครฯ
ภาคการศึกษาต.น ป<การศึกษา 2565
ภาควิชา
สาขาวิชา
หลักสูตร

การศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

คณะครุศาสตร6 จุฬาลงกรณ6มหาวิทยาลัย
แผน ก แบบ ก 1 รหัสหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 รหัสหลักสูตร

3 5 5 6
3 5 5 7

คุณสมบัติของผู.มีสิทธิ์สมัคร

1. แผน ก แบบ ก 1 เนOนการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ6อยSางเดียว
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาการศึก ษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาผูDใหญG การศึกษา
ตGอเนื่อง การพัฒ นาชุมชน การพัฒ นาชนบท การพัฒ นาสังคม หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยP จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไดDแตDมเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไมGต่ำกวGา 2.50 แตDม จากระบบ 4 แตDม ใน
กรณีที่แ ตDม เฉลี่ย สะสมตลอดหลัก สูต รต่ำ กวGา 2.50 แตDม ตDอ งมีป ระสบการณPท ำงานมาแลDวอยGางนDอย 2 ป[ ภายหลังจากไดDรับ
ปริญญาบัณฑิตแลDว (นับถึง 31 มีนาคม 2565)
1.2 มีป ระสบการณP ท างการศึกษาดDานการศึกษานอกระบบโรงเรียนมาบางรายวิชา และประสบการณP ท ำงาน
ทางดDานการศึก ษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาผูDใหญG การศึกษาตGอเนื่อง การพัฒ นาชุมชน การพัฒ นาชนบท การพัฒ นาสังคม
หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยP มาแลDวอยGางนDอย 2 ป[ ภายหลังจากไดDรับปริญญาบัณฑิตแลDว และมีประสบการณPในการทำวิจัย
(นับถึง 31 มีนาคม 2565)
1.3 คณะกรรมการบริ หารหลั กสู ตรครุ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการศึ กษานอกระบบโรงเรี ยน พิ จารณาแลD ว
เห็นสมควรใหDมีสิทธิ์สมัครเขDาศึกษาไดD
2. แผน ก แบบ ก 2 เนOนการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ6และมีการเรียนการสอน
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญ ญาบัณ ฑิ ตทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไดDแตDมเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไมGต่ำกวGา 2.50 แตDม จากระบบ 4 แตDม ในกรณีที่แตDมเฉลี่ย
สะสมตลอดหลัก สูต รต่ำ กวGา 2.50 แตDม ตDอ งมีป ระสบการณPท ำงานทางดDา นการศึก ษานอกระบบโรงเรีย น การศึก ษาผู DใหญG
การศึกษาตGอเนื่อง การพัฒ นาชุมชน การพัฒ นาชนบท การพัฒ นาสังคม หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยP มาแลDวอยGางนDอย 2 ป[
ภายหลังจากไดDรับปริญญาบัณฑิตแลDว (นับถึง 31 มีนาคม 2565)
2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน พิจารณาแลDว
เห็นสมควรใหDมีสิทธิ์สมัครเขDาศึกษาไดD

หลักฐานการสมัครเพิ่มเติม (แนบพร.อมใบสมัคร)

นอกจากหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติตามที่กำหนดแลDว ใหDระบุในใบสมัครวGา “สมัคร แผน ก แบบ ก 1” หรือ “สมัคร แผน
ก แบบ ก 2” แลDวใหDสGงหลักฐานเพิ่มเติมตGอไปนี้
1. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) ที่จะศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต จากผูDบังคับบัญชา 2 คน หรือ จาก
อาจารยPที่เคยสอนในระดับปริญญาตรี 2 คน (ดูตัวอยGางหนังสือรับรองคุณสมบัติ ใน www.grad.chula.ac.th เมนู : การเขDาศึกษา
ในหัวขDอดาวนPโหลดใบสมัคร/แบบฟอรPมตGางๆ)
2. โครงการวิจัยที่แสดงความพรDอมและความสามารถในการเขDาศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตที่เอื้อตGอการทำวิทยานิพนธP กรณีสมัคร
เรียนแผน ก แบบ ก 1
3. ผูDสมัค รตDอ งเขียนความเรียงเกี่ยวกับ ประสบการณP ท ำงาน (ถDามี) ความคาดหวังในการเรียน และการนำความรูDดDาน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนไปใชDใหDเปwนประโยชนPกับหนGวยงาน/องคPกรหรือวิชาชีพที่เกี่ยวขDอง ความยาวไมGเกิน2หนDากระดาษA4
4. ใบแจDงผลการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยPทดสอบทางวิชาการแหGงจุฬาลงกรณPมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) หรือ
สำเนาใบแจDงผลการสอบ TOEFL ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไมGเกิน 2 ป[ นับจากวันสอบ โดยมีคะแนน CU-TEP เทียบเทGา TOEFL
ตั้งแตG 450 ขึ้นไป ในกรณีที่คะแนน CU-TEP เทียบเทGา TOEFL มากกวGาหรือเทGากับ 400 รับเขDาศึกษาแตGมเี งื่อนไข **

-2สำหรับผูDสมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทGามากGอน แลDวมาเรียนตGอในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ป[ ผูDสมัครตDองนำใบ
คะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเทGา สGงเปwนเอกสารประกอบการสมัครดDวย
***หมายเหตุ

สPงเอกสารประกอบการรับสมัคร มาที่ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตรS
จุฬาลงกรณSมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหมP กทม. 10330

กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ6

รับสมัคร ตั้งแตSวันที 1 กุมภาพันธ6 2565 - 31 มีนาคม 2565
วันและเวลาที่ทำการทดสอบ
สถานที่สอบ
หOองสอบจะแจOงใหOทราบทาง
คณะครุศาสตร6 จุฬาฯ
http://www.edu.chula.ac.th

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.00 – 10.00 น.

หมายเหตุ
** กรณี ที่คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแตS 30 หรือ TOEFL ตั้งแตS 400 หรือ IELTS ตั้งแตS 3.0 ตOองเลือกเรียนรายวิชา
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ตOองสอบผSานรายวิชา ดังกลSาวใหOไดOกSอนสำเร็จการศึกษา หรือ สอบ CU-TEP ใหมS
เพื่อใหOไดOคะแนน CU-TEP เทียบเทSา TOEFL ตั้งแตS 450 ขึ้นไป
จำนวนนิสิตที่คาดวSาจะรับ 10 คน
ประกาศรายชื่อผูOมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ6

วันศุกรPที่ 8 เมษายน 2565

ที่ http://www.edu.chula.ac.th

ประกาศผลผูOมีสิทธิ์เขOาศึกษา

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565

ที่ http://www.edu.chula.ac.th

หากผูOสมัครมีขOอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูOมีสิทธิ์สมัครติดตSอไดOที่ รศ.ดร.วรรัตน6 ปทุมเจริญวัฒนา และ ผศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
ในเวลาราชการ
โทร. 0-2218-2565 ถึง 97 ตSอ 8190 หรือ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร6 จุฬาฯ ชั้น 8 อาคาร 2
โทร. 0-2218-2565 ถึง 97 ตSอ 8203, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209 หรือที่ Website : https://edu.chula.ac.th/lled
คSาเลSาเรียนและคSาธรรมเนียมการศึกษา
1. คGาธรรมเนียมการสมัครสอบ
2. คGาเลGาเรียน ภาคการศึกษาละ

500 บาท
24,500 บาท

(ลงนาม)
(ผูDชGวยศาสตราจารยP ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

(ลงนาม)
(รองศาสตราจารยP ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา)
หัวหนDาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตรP
(ลงนาม)
(รองศาสตราจารยP ดร.ศิริเดช สุชีวะ)
คณบดี

