
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ  
ภาคการศึกษาตน (รอบที่ 1 และรอบท่ี 2) และภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2566 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร (แผน ก แบบ ก1 เนนการวิจัยโดยมีการทําวทิยานิพนธอยางเดียว) 
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร

วิ จั ย  และน วัตกรรม  รั บ รอง  โดยได แต ม เฉลี่ ยส ะสม  ตลอดหลั กสู ต รไม ตํ่ าก ว า  2.50 แต ม  จากระบบ  4 แต ม 
ในกรณีที ่แตมเฉลี ่ยสะสมตลอดหลักสูตรตํ่ากวา 2.50 แตม ตองมีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการมาใหพิจารณา หรือ 
พิจารณาเปนรายกรณี ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

2. มีประสบการณทางการศึกษาดานอุดมศึกษามาบางรายวิชา และประสบการณทํางาน  ทางดานอุดมศึกษา
มาแลวอยางนอย 2 ป ภายหลังจากไดรับปริญญาบัณฑิตแลว 

3. คุณสมบัติอื่นๆ เปนไปตามประกาศซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยประกาศใหทราบเปนปๆ ไป หรือ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาได 

ในกรณีที่คุณสมบัติแตกตางจาก 1-3 จะตองมีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพดีทดแทนกันได 
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตของสาขาวิชา 

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

นอกจากหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติตามขอ 1 - 2 แลวใหระบุในใบสมัครวา “สมัคร แบบ ก1 เนนการวิจัย 
โดยมีการทําวิทยานิพนธอยางเดียว” แลวใหสงหลักฐานเพ่ิมเติมตอไปน้ี      

1. หนังสือรับรองคุณสมบัติที่จะเขาศึกษาในระดับมหาบัณฑิต จากอาจารยที่ ปรึกษาหรืออาจารยที่เคยสอน
และหัวหนางานของผูสมัครรวมกันไมนอยกวา 2 คน โดยใหผูรับรองสงหนังสือโดยตรงถึง สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขียนที่มุมซองวาสมัครปริญญาโท สาขาวิชาอุดมศึกษา 

2. แผนการใชความรูและประสบการณจากการเรียน เพ่ือการทํางานในอนาคตหลังจากสําเร็จการศึกษา
ในระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา สงแนบพรอมกับใบสมัคร 

3.  โครงการวิจัยที่ จะทําเปนวิทยานิพนธเมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา
สงแนบมาพรอมใบสมัคร 

4. ประวัติการทํางานและผลงานวิจัยของผูสมัคร สงมาพรอมกับใบสมัคร
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 โดยมีคะแนนมากกวาหรือเทากับ 45 ในกรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเทา TOEFL 
หรือ IELTS มากกวาหรือเทากับ 30 รับเขาศึกษาแตมีเงื่อนไข **  

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร (แผน ก แบบ ก2 เนนการวิจัยโดยมีการทําวทิยานิพนธและมีการเรียนการสอน) 
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร

วิ จั ย  และน วัตกรรม  รั บ รอง  โดยได แต ม เฉลี่ ยส ะสม  ตลอดหลั กสู ต รไม ตํ่ าก ว า  2.50 แต ม  จากระบบ  4 แต ม 
ในกรณีที ่แตมเฉลี ่ยสะสมตลอดหลักสูตรตํ่ากวา  2.50 แตม ตองมีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการมาใหพิจารณา หรือ 
พิจารณาเปนรายกรณี ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

2.คุณสมบัติอื่นๆ เปนไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยประกาศใหทราบเปนปๆ ไป  หรือ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาได 

ในกรณีที่คุณสมบัติแตกตางจาก 1-2 จะตองมีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพดีทดแทนกัน ได 
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตของสาขาวิชา 

ภาควิชา     นโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา   คณะครุศาสตร 
สาขาวิชา   อุดมศึกษา 
หลักสูตร    ครุศาสตรมหาบัณฑิต  รหัสหลักสูตร แผน ก แบบ ก1 สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรีทําวิทยานิพนธอยางเดียว 

   รหัสหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรีทําวิทยานิพนธ        
  และมีการเรียนการสอน 

4    4    3    0

4    4    3    1



 
 

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

 นอกจากหลักฐานท่ีแสดงคุณสมบัติตามขอ 1 - 2 แลวใหระบุในใบสมัครวา “สมัคร แบบ ก2 เนนการวิจัย 
โดยมีการทําวิทยานิพนธและมีการเรียนการสอน” แลวใหสงหลักฐานเพ่ิมเติมตอไปน้ี      
 1. หนังสือรับรองคุณสมบัติที่จะเขาศึกษาในระดับมหาบัณฑิต จากอาจารยที่ปรึกษา  หรืออาจารยที่เคยสอน 
และหัวหนางานของผูสมัครรวมกันไมนอยกวา 2 คน โดยใหผูรับรองสงหนังสือโดยตรงถึง สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขียนที่มุมซองวาสมัครปริญญาโท สาขาวิชาอุดมศึกษา 
 2. แผนการใชความรูและประสบการณจากการเรียนเพ่ือการทํางานในอนาคตหลังจากสําเร็จการศึกษา  
ในระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา สงแนบพรอมกับใบสมัคร 
 3. โครงการวิจัยที่ จะทําเปนวิทยานิพนธ เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา 
สงแนบมาพรอมใบสมัคร 
 4. ประวัติการทํางานและผลงานวิจัยของผูสมัคร สงมาพรอมกับใบสมัคร 
 5. ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย(ฉบับจริง) 
หรือสําเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งน้ีผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบถึงวันประกาศรายชื่อ 
ผูผานการสอบคัดเลือกโดยมีคะแนนมากกวาหรือเทากับ 45 ในกรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเทา TOEFL หรือ IELTS 
มากกวาหรือเทากับ 30 รับเขาศึกษาแตมีเงื่อนไข **  
 

 

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 30 แตนอยกวา 38 ตองเรียนภาษาอังกฤษ        
2 รายวิชา ทั้งน้ีตองสอบผานรายวิชาดังกลาวใหไดกอนสอบวิทยานิพนธหรือสอบใหมเพ่ือใหไดคะแนน CU-TEP เทียบเทา 
TOEFL หรือ IELTS มากกวาหรือเทากับ 45 กอนสอบวิทยานิพนธ 
 ** กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเทา TOEFLหรือ IELTS ต้ังแต 38 แตนอยกวา 45 ตองเรียนภาษาอังกฤษ         
1 รายวิชา และสอบผานรายวิชาดังกลาวใหไดกอนสอบวิทยานิพนธ หรือสอบใหมเพ่ือใหไดคะแนน CU-TEP เทียบเทา TOEFL 
หรือ IELTS มากกวาหรือเทากับ 45 กอนสอบวิทยานิพนธ 

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ                 10  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 
จัดสงท่ี  สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
           254  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 
           เขียนที่มุมซองวาสมัครปริญญาโท สาขาวิชาอุดมศึกษา 
            พรองทั้งสงเอกสารท่ีใชประกอบการสมัคร  โดยรวมเปน PDF File เดียว มาท่ี Saowakit.c@chula.ac.th 
 
 
 
 
 

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 



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

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


