
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ  
ภาคการศึกษาตน (รอบที่ 1 และรอบท่ี 2) และภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2566 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร (แบบ 2.1 เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธและมีการเรียนการสอน) 
1. ผูบริหาร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงจากสถาบัน ที่กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม รับรอง มีประสบการณการทํางาน ในสถาบันอุดมศึกษาหรือที่เกี่ยวของอยางนอย 1 ป 
(นับถึงสิ้นเดือนสุดทายกอนวันเปดภาคการศึกษาปลาย) ในตําแหนงอธิการบดี อธิการ รองอธิการบดี รองอธิการ คณบดี รองคณบดี 
ผูอํานวยการกอง หัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทาตามการแบงสายงาน ของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
(โดยตองระบุเพิ่มในใบสมัครมุมขวาดานบนวา “สมัครโดยตําแหนงผูบริหาร”) 

2. บุคคลทั่วไป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาใดสาขาหน่ึง จากสถาบัน  ที่กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม  รับรอง ไดคะแนนเฉลี่ ยสะสมไมนอยกวา  3.25 จากระบบ  4 แตมหรือเทียบเท า 
หรือเคยปฏิบัติงาน  ในสายงานอุดมศึกษาหรือที่เกี่ยวของหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต  ไมนอยกวา 1 ป 
(นับถึงสิ้นเดือนสุดทาย กอนวันเปดภาคการศึกษาปลาย) 

ในกรณี ที่คุณสมบั ติแตกตางจาก 1 และ 2 จะตองมีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่ มีคุณภาพดีทดแทน 
กันได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรค รุศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชา  

หลักฐานการสมัครเพิ่มเติมแนบพรอมใบสมัคร 
นอกจ ากห ลั ก ฐ านที่ แ ส ด งคุ ณ ส มบั ติ ต าม ข อ  1 -2  แล ว ให ร ะบุ ไว ใน ใบ สมั ค รว า  "ส มั ค รแบบ  2 .1 

เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธและมีการเรียนการสอน"  แลวสงหลักฐานเพ่ิมเติมตอไปน้ี  
1. หนังสือรับรองคุณสมบัติที่จะเขาศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจากอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยที่เคยสอน

และหรือหัวหนางานของผูสมัครรวมกันไมนอยกวา 2 คน และหนังสือรับรองประสบการณการทํางาน  ในตําแหนงบริหาร  
ไมนอยกวา 1 ป (กรณีผูสมัครโดยใชตําแหนงบริหารรับรองโดยผูบังคับบัญชาสูงสุดของสถาบัน) โดยผูรับรองสงหนังสือโดยตรง 
ถึง สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขียนที่มุมซองวาสมัครปริญญาเอก สาขาอุดมศึกษา  
นอกเวลาราชการ (ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย)  

2. แผนการใชความรูและประสบการณ จากการเรียนเพ่ือการทํางานในอนาคตหลังจากสําเร็จการศึกษา
ในระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาอุดมศึกษา สงแนบพรอมกับใบสมัคร   

3. สงประวัติการทํางานของตนเอง สงมาพรอมกับใบสมัครและผลงานวิชาการที่เก่ียวของกับสาขาวิชาอุดมศึกษา
(ถามี) 

4. เสนอโครงการวิจัยที่จะทําเปนวิทยานิพนธเมื่ อเขาศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา
สงแนบมาพรอมใบสมัคร 

5.  ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง)
ห รื อสํ า เน าใบ แจ งผ ล การ สอบ  TOEFL ห รื อ  IELTS ทั้ ง น้ี ผ ลก ารส อบ ต อ งมี อ า ยุ ไม เกิ น  2 ป  นั บ จ าก วั น สอบ 
ถึงวันประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก โดยมีคะแนนมากกวา หรือเทากับ 67  ในกรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเทา 
TOEFL  หรือ IELTS มากกวาหรือเทากับ 45 รับเขาศึกษาแตมีเงื่อนไข **  

6.  ใบแจงผลการทดสอบวิชาพ้ืนฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนยทดสอบ และประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และวิชาชีพ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ทั้งน้ีผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป  นับจากวันสอบ 
ถึงวันประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก โดยมีคะแนนไมตํ่ากวา T50*** 

ภาควิชา     นโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา                คณะครุศาสตร 
สาขาวิชา   อุดมศึกษา 
หลักสูตร   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) รหัสหลักสูตร แบบ 2.1 สําหรับผูสําเร็จปริญญาโท 

  ทําวิทยานิพนธ 
  และมีการเรียนการสอน 

4    4    3    3



 
 

 
การรับสมัคร 

1. ผู ส มั ค รกรอก ข อ มู ล ก ารสมั ค ร  online ได ที่  http://www.grad.chula.ac.th เม นู  : ส มั ค ร เรี ย น  เลื อ ก 
“ระบบสมัครเขาศึกษา” กรอกขอมูลการสมัครในเว็บไซด ของบัณฑิตวิทยาลัยใหถูกตองและครบถวน   

2. ผู ส มั ค ร  print ใบสมั ค รที่ กรอกข อมู ล ค รบ ถ วน  พรอมแนบรูปถ าย  1  น้ิ ว จํ านวน  3  ใบ  และหลั กฐาน 
เอกสารประกอบการสมัครสอบ  พรอมกับแนบ เอกสารการชําระเงินคาสมัครสอบ  จํานวน  1,000 บาท 
ทั้ ง น้ี ข อ ให ผู ส มั ค ร ส ง ใบ ส มั ค ร ตั ว จ ริ งแ ล ะ เอ ก ส า รป ร ะ ก อ บ ก า รทั้ ง ห ม ด  ส ง ไป รษ ณี ย ม า ที่ 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) สาขาวิชาอุดมศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  254 
ถนนพญาไท  แขวงวังใหม  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 

3. ผูสมัครชําระเงินคาสมัครสอบหลักสูตรนอกเวลา จํานวน 1,000 บาท โดยการดาวนโหลดแบบฟอรมการชําระเงิน 
สมัครสอบไดที่ http://www.edu.chula.ac.th/node/843   เลือกแบบฟอรม “ชําระคาสมัครหลักสูตรนอกเวลา”  

  คณะครุศาสตรจะถือเอาวันที่  ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตราเปนสําคัญ 
 

 

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 มากกวาหรือเทากับ 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)

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ                 15 คน  (รวมกับหลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 ในเวลาราชการ)

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

ขอมูลการชําระเงินคาสมัครของหลักสูตร
สามารถดาวนโหลดเอกสารการชําระเงินไดจาก http://www.edu.chula.ac.th/node/843   เลือกแบบฟอรม 
“ชําระคาสมัครหลักสูตรนอกเวลา” ชําระเงินคาสมัครสอบหลักสูตรนอกเวลา จํานวน 1,000 บาท

รายละเอียดคาใชจายของหลักสูตร (คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา)
1.  คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 1,000 บาท
2.  คาเลาเรียนภาคการศึกษาละ
    2.1 สําหรับนิสิตชาวไทย    
    2.2 สําหรับนิสิตชาวตางประเทศ                                                    
3.  คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปที่ 1-4 ภาคการศึกษาละ
4.  คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปที่ 5 เปนตนไป ภาคการศึกษาละ

24,500
85,200
73,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดไดจากประกาศ
เรื่อง    การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่  www.atc.chula.ac.th

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

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

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



ที่อยูสําหรับจัดสงเอกสารเพิ่มเติม 
จัดสงที่   สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
  254  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 

    เขียนที่มุมซองวาสมัครปริญญาเอก (นอกเวลาราชการ) 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  
  วันท่ี.......................................................  วันที่....................................................... 

ทัง้น้ี โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่.........................วันที่................................... 

 (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 

1/2566                 12 มกราคม 2566


