
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ   
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1) 

ภาควิชา     นโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา          คณะครุศาสตร 
สาขาวิชา   บริหารการศึกษา   (ภาคนอกเวลาราชการ) 
หลักสูตร   ครุศาสตรมหาบัณฑิต รหัสหลักสูตร  แผน ข สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรี 

ทําสารนิพนธและมีการเรียนการสอน 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
1. สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดทายในระดับปริญญาตรีจากสถาบันท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ทั้งนี้ผูสมัครจะตองยื่นหลักฐานการสําเร็จการศึกษากอนวัน
ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

2. มีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับการศึกษา หรือการบริหารทรัพยากรมนุษยมาแลว ไมนอยกวา 1 ป
ภายหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ยกเวนผูที่ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือมีประสบการณการบริหารในองคการ
หรือคณะกรรมการนิสิตนักศึกษาในตําแหนงหัวหนาหนวยงานมาแลวไมนอยกวา  1  ป 

การรับเขาศึกษา 
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ 

หลักฐานเพิ่มเติมในการสมัคร (แนบพรอมใบสมัคร) 
1. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ
2. สําเนาใบปริญญาบัตร หรือ สําเนาใบรับรองคุณวุฒิ
3. สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
4. หนังสือรับรองคุณสมบัติ 1 ฉบับ จากผูบังคับบัญชาหรืออาจารยที่เคยสอน และ หนังสือรับรองประสบการณ

ทํางาน 1 ฉบับ จากผูบังคับบัญชาหรืออาจารยที่เคยสอน 
5. ประวัติสวนตัว (Curriculum Vitae) ประกอบไปดวย ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประวัติการฝกอบรม

และผลงาน 
6. คําแถลงจุดมุงหมายสําคัญ (Statement of Purpose) ในการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

ซึ่งประกอบไปดวย เปาหมายชีวิต จุดมุงหมาย เหตุผลและแรงจูงใจในการศึกษา ประสบการณที่เปนประโยชนตอการศึกษา 
แผนการนําความรูและประสบการณจากการศึกษาไปใชงานในอนาคต 

7. สําเนาใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หรือสําเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ ผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบถึงวันประกาศรายชื่อ 
ผูผานการสอบคัดเลือก โดยมีคะแนน CU-TEP ตั้งแต 45 ขึ้นไป หรือเทียบเทา TOEFL ตั้งแต 450 คะแนน ขึ้นไป หรือ IELTS 
ตั้งแต 4.0 ขึ้นไป  ในกรณีที่คะแนน CU-TEP ตั้งแต 30 ขึ้นไป หรือเทียบเทา TOEFL มากกวาหรือเทากับ 400 คะแนน หรือ 
IELTS ตั้งแต 3.0 ขึ้นไป รับเขาศึกษาแตมีเง่ือนไข*  หากไมมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษหรือคะแนนสอบภาษาอังกฤษ  
(CU-TEP ) ไมถึง 30 ภายในวันที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ไมรับเขาศึกษา (กรณีที่ยังไมมีผลคะแนน รายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ 
http://www.atc.chula.ac.th) 
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หมายเหตุ  *  กรณีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 30 ขึ้นไป  แตนอยกวา 38 หรือเทียบเทา TOEFL มากกวาหรือ

เทากับ 400 คะแนน แตนอยกวาหรือเทากับ 425  คะแนน  หรือ IELTS ตั้งแต 3.0 ขึ้นไป แตนอยกวา 3.5  ตองเรียน
รายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด   ทั้งน้ีตองสอบผานรายวิชาดังกลาวใหไดกอนสําเร็จการศึกษา หรือ  สอบใหมเพ่ือใหได
คะแนน CU-TEP ตั้งแต 45 ขึ้นไป หรือเทียบเทา TOEFL เทากับหรือมากกวา 450  คะแนน หรือ IELTS ตั้งแต 4.0 ขึ้นไป  
กอนสําเร็จการศึกษา ในกรณีไมมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษหรือคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP ) ไมถึง 30 ภายในวันที่
หลักสูตรกําหนดไมรับเขาศึกษา     

 **  กรณีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 38 ขึ้นไป  แตนอยกวา 45  หรือเทียบเทา TOEFL  มากกวา 425 
คะแนน แตนอยกวา 450 คะแนน หรือ IELT ตั้งแต 3.5 ขึ้นไป  แตนอยกวา 4.0  ตองเลือกเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด   ทั้งน้ีตองสอบผานรายวิชาดังกลาวใหไดกอนสําเร็จการศึกษา หรือ สอบใหมเพ่ือใหไดคะแนน  
CU-TEP ตั้งแต 45 หรือ ขึ้นไป  เทียบเทา TOEFL เทากับหรือมากกวา 450  คะแนน หรือ IELTS ต้ังแต 4.0 ขึ้นไป  
กอนสําเร็จการศึกษา 

 
ขั้นตอนการสมัคร 
  1  ผู สมัครบันทึ กขอมูลการส มัคร  ONLINE ทางอิน เทอร เน็ ต  ได จาก  http://www.grad.chula.ac.th   
(เมนู : สมัครเรียน เลือก “ระบบรับสมัครเขาศึกษา”) ใหถูกตองและครบถวน 

2.   ผูสมัครชําระเงินคาสมัครสอบหลักสูตรนอกเวลาจานวน 1,000 บาท โดย Download แบบฟอรมการชําระ
เงินไดที่ https://www.edu.chula.ac.th/node/843 เลือกแบบฟอรม “ชําระคาสมัครหลักสูตรนอกเวลา” 

3.  ผูสมัครสงใบสมัคร หลักฐานเพ่ิมเติมในการสมัคร และสําเนาใบชําระเงินคาสมัครสอบ ไปที่ สาขาวิชา  
บริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
 (คณะครุศาสตรจะถือเอาวันที่  ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตราเปนวันสมัคร) 

 
กําหนดการสอบ    รับสมัครระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2566 – วันที่ 28 กุมภาพันธ 2566 

 
การสอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

สอบสัมภาษณ วันศุกรที่ 17 มีนาคม 2566 
(ตามกําหนดการของสาขาวิชา) 

จะแจงใหทราบทาง 
https://www.register.gradchula.com/login 

หรือ จาก "อีเมล" ที่ทานใหไวในใบสมัคร 
* หลักสูตรที่จัดสอนนอกเวลาราชการ จะเปดสอนเมื่อมีผูเรียนตามจํานวนที่สาขาวิชากําหนด 
 

จํานวนนิสิตท่ีคาดวาจะรับ    60 คน     
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันศุกรที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ https://www.register.gradchula.com/login 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา        วันศุกรที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ https://www.register.gradchula.com/login 
ปฐมนิเทศนิสิตใหม                         วันเสารที่ 8 กรกฎาคม 2566 
กําหนดการเรียนการสอน             วันเสาร และ วันอาทิตย 
 
 

หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอไดที่   
เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชาบริหารการศึกษา เวลา 08.00 - 16.00 น.  

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา   
อาคารพระม่ิงขวัญการศึกษาไทย (ชั้น 7) คณะครุศาสตร โทรศัพท 0-2218-2565-97 ตอ 7060-2 

หรือที่  https://www.edu.chula.ac.th/academic หรือที่ https://www.edu.chula.ac.th/index.php/node/691       



คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา 
1. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 1,000 บาท 

2. คาเลาเรียน ภาคการศึกษาละ 24,500 บาท 
3. คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-4 ภาคการศึกษาละ 31,500 บาท 
4. คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 5 เปนตนไป ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทรัตน เจริญกุล)      (รองศาสตราจารย ดร. ชื่นชนก โควินท)
  ประธานกรรมการบริหารหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต        หวัหนาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา 

  สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

ทั้งนี้   โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร    ครั้งที่             วันที่           .

 (รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 
 คณบดี 

1/2566         12 มกราคม 2566



 
 

 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วนัที ่/ Date : ______________________________________

ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330 SERVICE CODE :  EDUCHULA
เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0994000159099 ชื่อผูสมคัร (Name) ____________________________________________________

      

เพ่ือเขาบัญชี เงินทุนเพ่ือการบริหารวิชาการและการศึกษา สาขาวชิาทีส่มคัร  (Ref.2)

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (Br.no 152)(Comp Code 01027) _____________________________________________________________

* คาบริการ 5 บาท ตอรายการ ท่ัวประเทศ
ธ.กรุงศรีอยธุยา/Bank of Ayudhya เลขท่ีบญัชี 131-0-02774-3

* คาบริการ 5 บาท ตอรายการ ท่ัวประเทศ

 เงินสด

จํานวนเงินทีเ่ปนตัวอักษร    ( )

กรุณาตัดตามรอยปรุ เพื่อความสะดวกของทาน  กรุณานําใบแจงการชําระเงินพรอม ใบแจงหนี้ ไปชําระไดที ่บมจ .ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงศรีอยธุยา ทกุสาขาทัว่ประเทศ

ใบแจงการชําระเงิน
สําหรับธนาคาร

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วนัที ่/ Date : ______________________________________

ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330 SERVICE CODE :  EDUCHULA
เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0994000159099 ชื่อผูสมคัร (Name) ____________________________________________________

      

เพ่ือเขาบัญชี เงินทุนเพ่ือการบริหารวิชาการและการศึกษา สาขาวชิาทีส่มคัร  (Ref.2)

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (Br.no 152)(Comp Code 01027) _____________________________________________________________

* คาบริการ 5 บาท ตอรายการ ท่ัวประเทศ
ธ.กรุงศรีอยธุยา/Bank of Ayudhya เลขท่ีบญัชี 131-0-02774-3

* คาบริการ 5 บาท ตอรายการ ท่ัวประเทศ

 เงินสด

จํานวนเงินทีเ่ปนตัวอักษร    ( )

กรุณาตัดตามรอยปรุ เพื่อความสะดวกของทาน  กรุณานําใบแจงการชําระเงินพรอม ใบแจงหนี้ ไปชําระไดที ่บมจ .ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงศรีอยธุยา ทกุสาขาทัว่ประเทศ

เลขบตัรประชาชน (Ref1)

Tel. 

รายการ เลขท่ี ธนาคาร - สาขา จํานวนเงิน    ( บาท )

ใบแจงการชําระเงิน
สําหรับลูกคา

Tel. 

รายการ เลขท่ี ธนาคาร - สาขา จํานวนเงิน    ( บาท )

เลขบตัรประชาชน (Ref1)




