
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ  
ภาคการศึกษาตน (รอบที่ 1 และรอบท่ี 2) และภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2566 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร (แบบ 1.1 เนนการวิจัยโดยมีการทําวทิยานิพนธอยางเดียว) 
1. ผูบริหาร  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาใดสาขาหน่ึง จากสถาบันที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร

วิจัย และนวัตกรรม รับรอง  ไดแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25 จากระบบ 4 แตม หรือเทียบเทา มีประสบการณบริหาร 
ในสถาบั นอุดมศึ กษาหรือที่ เก่ี ยวข องมาอย างน อย 1 ป  (นับถึงสิ้ นเดือนสุดท าย  กอนวันเป ดภาคการศึกษาปลาย ) 
มีผลงานวิจั ยที่ ไม เป นส วนหน่ึ งของการศึ กษาตามหลักสูตรมหาบัณฑิตและคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร  ยอมรับ 
มีประสบการณการทํางานในสถาบันที่เกี่ยวของกับการอุดมศึกษาในตําแหนงอธิการบดี อธิการ รองอธิการบดี  รองอธิการ  คณบดี 
รองคณบดี  ผูอํานวยการกอง หัวหนาภาควิชา หรือเทียบเทาตามการแบงสายงานของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ทั้งน้ี  ผูสมัครจะตองสงหลักฐานการสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย เฉพาะผลงานวิจัย และผลงานวิชาการใหสงที่สาขาวิชาอุดมศึกษา 
เพ่ื อให คณะกรรมการบริหารหลักสู ตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ของสาขาวิชาพิจารณาให มี สิ ทธ์ิ เข าสอบสัมภาษณ ได 
(โดยวงเล็บเพิ่มในใบสมัครวา “สมัครโดยตําแหนงผูบริหาร”) หรือ  

2. บุคคลทั่วไป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาใดสาขาหน่ึง จากสถาบันที่กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม  รับรอง ไดคะแนนเฉลี่ ยสะสมไมนอยกวา 3.25 จากระบบ  4 แตมหรือเที ยบ เท า 
เคยปฏิบัติงานในสายงานอุดมศึกษาหรือที่เก่ียวของมาอยางนอย 1 ป (นับถึงสิ้นเดือนสุดทาย กอนวันเปดภาคการศึกษาปลาย) 
และมีผลงานวิจัยที่ไมเปนสวนหน่ึงของการศึกษา ตามหลักสูตรมหาบัณฑิต ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยอมรับ  

ในกรณีที่คุณสมบัติแตกตางจาก 1 และ 2 จะตองมีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพดีทดแทนกันได 
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชา 

หลักฐานการสมัครเพิ่มเติมแนบพรอมใบสมัคร http://www.grad.chula.ac.th เมนู: สมัครเรียน เล ือก “ระบบสมัครเขาศึกษา” 

นอกจากหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติตามขอ 1 - 2 แลวใหระบุในใบสมัครวา “สมัคร แบบ 1.1 เนนการวิจัย 
โดยมีการทําวิทยานิพนธอยางเดียว” แลวใหสงหลักฐานเพ่ิมเติมตอไปน้ี      

1. หนังสือรับรองคุณสมบัติที่จะเขาศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต จากอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยที่เคยสอน
และหัวหนางานของผูสมัครรวมกันไมนอยกวา 2 คน โดยใหผูรับรองสงหนังสือโดยตรงถึง สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขียนที่มุมซองวาสมัครปริญญาเอก สาขาวิชาอุดมศึกษา 

2. แผนการใชความรูและประสบการณจากการเรียนเพ่ือการทํางานในอนาคตหลังจากสําเร็จการศึกษา
ในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา สงแนบพรอมกับใบสมัคร 

3. โครงการวิจัยที่ จะทําเปนวิทยานิพนธเมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา
สงแนบมาพรอมใบสมัคร 

4. ประวัติการทํางานและผลงานวิจัยของผูสมัคร สงมาพรอมกับใบสมัคร
5. ผลงานวิจัยของตนเองและวิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิต  (ตามประกาศของบัณ ฑิตวิทยาลัย )

เพ่ือใชประกอบการพิจารณาสมัคร 
6. ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง)

หรือสําเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งน้ีผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบถึงวันประกาศรายชื่อ 
ผูผานการสอบคัดเลือก โดยมีคะแนนมากกวาหรือเทากับ 67 ในกรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP   เทียบเทา TOEFL  หรือ IELTS 

มากกวาหรือเทากับ 45 รับเขาศึกษาแตมีเงื่อนไข **  

ภาควิชา     นโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา    คณะครุศาสตร 
สาขาวิชา   อุดมศึกษา 
หลักสูตร    ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต รหัสหลักสูตร แบบ 1.1 สําหรับผูสําเร็จปริญญาโททําวิทยานิพนธอยางเดียว 

   รหัสหลักสูตร แบบ 2.1 สําหรับผูสําเร็จปริญญาโททําวิทยานิพนธ        
  และมีการเรียนการสอน 

4    4    3    2
4    4    3    3



 
 

 7. ใบแจงผลการทดสอบวิชาพ้ืนฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนยทดสอบและประเมิน เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
และวิชาชีพ คณะครศุาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ท้ังน้ีผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบ 
ถึงวันประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก โดยมีคะแนนไมตํ่ากวา T50***  
 

 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร (แบบ 2.1 เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธและมีการเรียนการสอน)  

      1. ผูบริหาร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงจากสถาบันที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม รับรอง มีประสบการณการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา หรือที่เก่ียวของมาอยางนอย 1 ป 
(นับถึงสิ้นเดือนสุดทายกอนวันเปดภาคการศึกษาปลาย) ในตําแหนงอธิการบดี อธิการ รองอธิการบดี รองอธิการ คณบดี 
รองคณบดี ผูอํานวยการกอง หัวหนาภาควิชา หรือเทียบเทา ตามการแบงสายงานของรัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศ 
และตางประเทศ ทั้งน้ี ผูสมัครจะตองสงหลักฐานการสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย 

(โดยตองระบุเพิ่มในใบสมัครวา “สมัครโดยตําแหนง “ผูบริหาร”) หรือ  
      2. บุ ค ค ลทั่ ว ไป  สํ า เร็ จ ก ารศึ ก ษ าร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ ามห าบั ณ ฑิ ตส าข า วิ ช าใดส าขา วิ ช าห น่ึ งจ าก สถ าบั น                       
ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม รับรอง ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา  3.25 จากระบบ                    
4 แตมหรือเทียบเทาหรือเคยปฏิบัติงานในสายงานอุดมศึกษาหรือที่เกี่ยวของหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต  
ไมนอยกวา 1 ป (นับถึงสิ้นเดือนสุดทายกอนวันเปดภาคการศึกษาปลาย) 

ในกรณีที่คุณสมบัติแตกตางจาก 1 และ 2 จะตองมีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพดีทดแทนกันได 
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชา 
 

หลักฐานการสมัครเพิ่มเติมแนบพรอมใบสมัคร http://www.grad.chula.ac.th เมนู : สมัครเรียน เล ือก “ระบบสมัครเขาศึกษา” 

 นอกจากหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติตามขอ  1-2 แลวใหระบุไวในใบสมัครวา "สมัครแบบ 2.1 เนนการวิจัย 
โดยมีการทําวิทยานิพนธและมีการเรียนการสอน" แลวสงหลักฐานเพ่ิมเติมตอไปน้ี 

 1. หนังสือรับรองคุณสมบัติที่จะเขาศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจากอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยที่เคยสอนและ/หรือ 
หัวหนางานของผูสมัครรวมกันไมนอยกวา 2 คนโดยใหผูรับรองสงหนังสือโดยตรงถึง สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขียนที่มุมซองวาสมัครปริญญาเอกสาขาวิชาอุดมศึกษา  

2. แผนการใชความรูและประสบการณจากการเรียนเพ่ือการทํางานในอนาคตหลังจากสําเร็จการศึกษา 
ในระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอุดมศึกษา สงแนบพรอมกับใบสมัคร 
 3. สงประวัติการทํางานของตนเอง สงมาพรอมกับใบสมัครและผลงานวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาอุดมศึกษา 
(ถามี) 
 4. เสนอโครงการวิจัยที่จะทําเปนวิทยานิพนธเมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอุดมศึกษา 
สงแนบมาพรอมใบสมัคร 
 5.  ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) 
หรือสําเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งน้ีผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบถึงวันประกาศรายชื่อ 
ผูผานการสอบคัดเลือก โดยมีคะแนนมากกวาหรือเทากับ 67 ในกรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP  เทียบเทา TOEFL  หรือ IELTS 

มากกวาหรือเทากับ 45 รับเขาศึกษาแตมีเงื่อนไข **  
 6. ใบแจงผลการทดสอบวิชาพ้ืนฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนยทดสอบและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
และ วิช าชีพ  คณ ะครุศ าสตร  จุฬ าลงกรณ มห าวิทยาลั ย  (ฉบั บจริ ง ) ทั้ ง น้ี ผลการสอบมี อา ยุความไม เกิ น  2  ป 
นับจากวันสอบถึงวันประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก โดยมีคะแนนไมตํ่ากวา T50***  
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

กําหนดการสอบภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566   
 

 

(รอบที่ 1) รับสมัครต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 
วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ทําการทดสอบ สถานที่สอบ 

1. วิชาเฉพาะสาขา 
วันที่ 22 เมษายน 2566 

เวลา 13.00 เปนตนไป 
จะประกาศใหทราบตอไป 

2. สอบสัมภาษณ 
วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2566 

(ตามกําหนดการของสาขาวิชา) 
จะประกาศใหทราบตอไป 

(รอบที่ 2) รับสมัครต้ังแตวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ทําการทดสอบ สถานที่สอบ 

1. วิชาเฉพาะสาขา 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 

เวลา 13.00 เปนตนไป 
จะประกาศใหทราบตอไป 

2. สอบสัมภาษณ 
วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2566 

(ตามกําหนดการของสาขาวิชา) 
จะประกาศใหทราบตอไป 

 

กําหนดการสอบภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2566   
 

 

รับสมัครต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 
วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ทําการทดสอบ สถานที่สอบ 

1. วิชาเฉพาะสาขา วันที่ 7 ตุลาคม 2566 

เวลา 13.00 เปนตนไป จะประกาศใหทราบตอไป 

2. สอบสัมภาษณ วันที่ 14-17 ตุลาคม 2566 

(ตามกําหนดการของสาขาวิชา) จะประกาศใหทราบตอไป 

 

 
 

หมายเหตุ 

**กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเทา TOEFLหรือ IELTS ต้ังแต 45 แตนอยกวา 60 ตองเรียนรายวิชา 5500532 

ACAD ENG GRAD STU และ 5500560 Thesis Writing ทั้งน้ีตองสอบผานรายวิชาดังกลาวใหไดกอนสอบวิทยานิพนธ 
หรือสอบใหมเพ่ือใหไดคะแนน CU-TEP เทียบเทา TOEFL หรือ IELTS มากกวาหรือเทากับ 67 กอนสอบวิทยานิพนธ 
 ** กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเทา TOEFLหรือ IELTS ต้ังแต 60 แตนอยกวา 67 ตองเรียน 5500560 Thesis 

Writing และสอบผานรายวิชาดังกลาวใหไดกอนสอบวิทยานิพนธ หรือสอบใหมเพ่ือใหไดคะแนน CU-TEP เทียบเทา TOEFL 
หรือ IELTS มากกวาหรอืเทากับ 67 กอนสอบวิทยานิพนธ 
 *** ผู ส มั ค รจ ะต อ ง มี ค ะแนนก ารทดสอบ วิช า พ้ื น ฐานการ วิจั ย  (GREAT-R) ก รณี ที่ ค ะแนน ไม ถึ ง  T50 
จะตองเรียนรายวิชาพื้นฐานการวิจัย 1 รายวิชา (สมัครโดยตรง ท่ีศูนยทดสอบและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือ http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter ขอรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอ 
0-2218-2565-97 ตอ 7200) 
 

ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP) ดูรายละเอียดไดจากประกาศ 

เรื่อง    การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่  www.atc.chula.ac.th 



จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ                 15 คน  

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)
      ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน  วันศุกรที่      7   เมษายน   2566
      ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ     วันศุกรที่     28 เมษายน    2566
      ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา         วันพุธที่   31 พฤษภาคม 2566

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)
      ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน  วันศุกรที่        5   พฤษภาคม   2566
      ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ     วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม   2566
     ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา       วันพุธที่         31 พฤษภาคม   2566

ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2566
      ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน      วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม   2566
      ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ    วันพฤหัสบดีที่  12 ตุลาคม 2566         
      ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา          วันอังคารที่    31 ตุลาคม   2566

รายละเอียดคาใชจายของหลักสูตร (คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา)
1. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท
2. คาเลาเรียนภาคการศึกษาละ 24,500 บาท

ที่อยูสําหรับจัดสงเอกสารเพิ่มเติม
จัดสงที่ สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

254  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม  เขตปทุมวัน  กรุงเทพ ฯ 10330

เขียนที่มุมซองวาสมัครปริญญาเอก สาขาวิชาอุดมศึกษา
            พรองทั้งสงเอกสารท่ีใชประกอบการสมัคร  โดยรวมเปน PDF File เดียว มาท่ี Saowakit.c@chula.ac.th

(ลงนาม)   (ลงนาม)
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ)           (รองศาสตราจารย ดร.ชื่นชนก โควินท)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   หัวหนาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา

   สาขาวิชาอุดมศึกษา  
  วันที่.......................................................  วันที่.......................................................

ทัง้น้ี โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่..............................วันที.่....................................

(ลงนาม)
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช สุชีวะ)

คณบดี
วันที่.......................................................

ขอมูลติดตอหลักสูตร
หากผูสมัครมีขอสงสัยเก่ียวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัคร ติดตอไดที่

รศ.ดร.อรุณี หงษศิริวัฒน โทร. 08-1927-9854 ,เจาหนาที่ โทร. 08-8088-4044 หรือ 0-2218-2565-97 ตอ 7061

ระหวางเวลา 08.00 – 17.00 น. วันจันทรถึงวันศุกร

http://www.register.gradchula.com/ login

http://www.register.gradchula.com/ login

http://www.register.gradchula.com/ login

1/2566               12 มกราคม 2566 


