
 
 

รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2564 รอบท่ี 3 

 

ภาควิชา      นโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา                            คณะครุศาสตร 
สาขาวิชา   อุดมศึกษา 
หลักสูตร   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)  แบบ 2.1   รหัสหลักสูตร   3 6 7 5 

 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร (แบบ 2.1 เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธและมีการเรียนการสอน) 
      1. ผูบริหาร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงจากสถาบัน ที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม รับรอง มีประสบการณการทํางาน ในสถาบันอุดมศึกษาหรือท่ีเกี่ยวของอยางนอย 1 ป (นับถึงสิ้น
เดือนสุดทายกอนวันเปดภาคการศึกษาตน) ในตําแหนงอธิการบดี อธิการ รองอธิการบดี รองอธิการ คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการ
กอง หัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทาตามการแบงสายงาน ของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ (โดยตองระบุเพ่ิมใน
ใบสมัครมุมขวาดานบนวา “สมัครโดยตําแหนงผูบริหาร”) 
      2. บุคคลทั่วไป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาใดสาขาหน่ึง จากสถาบัน ที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม รับรอง ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25 จากระบบ 4 แตมหรือเทียบเทา หรือเคย
ปฏิบัติงาน ในสายงานอุดมศึกษาหรือที่เก่ียวของหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต  ไมนอยกวา 1 ป (นับถึงสิ้นเดือน
สุดทาย กอนวันเปดภาคการศึกษาตน) 
 ในกรณี ที่ คุณสมบัติแตกต างจาก 1 และ 2 จะตองมีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพดีทดแทน 
กันได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชา  
 

หลักฐานการสมัครเพ่ิมเติมแนบพรอมใบสมัคร 
 นอกจากหลักฐานท่ีแสดงคุณสมบัติตามขอ 1-2 แลวใหระบุไวในใบสมัครวา "สมัครแบบ 2.1 เนนการวิจัยโดยมีการ
ทําวิทยานิพนธและมีการเรียนการสอน"  แลวสงหลักฐานเพ่ิมเติมตอไปนี้  
 1. หนังสือรับรองคุณสมบัติที่จะเขาศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจากอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยที่เคยสอน และหรือ
หัวหนางานของผูสมัครรวมกันไมนอยกวา 2 คน และหนังสือรับรองประสบการณการทํางาน ในตําแหนงบริหาร  ไมนอยกวา 1 
ป (กรณีผูสมัครโดยใชตําแหนงบริหารรับรองโดยผูบังคับบัญชาสูงสุดของสถาบัน) โดยผูรับรองสงหนังสือโดยตรงถึง  สาขาวิชา
อุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขียนที่มุมซองวาสมัครปริญญาเอก สาขาอุดมศึกษา  นอกเวลาราชการ 
(ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย)  
 2. แผนการใชความรูและประสบการณจากการเรียนเพื่อการทํางานในอนาคตหลังจากสําเร็จการศึกษา ในระดับดุษฎี
บัณฑิตสาขาอุดมศึกษา สงแนบพรอมกับใบสมัคร    
 3. สงประวัติการทํางานของตนเอง สงมาพรอมกับใบสมัครและผลงานวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาอุดมศึกษา (ถา
มี) 

4. เสนอโครงการวิจัยท่ีจะทําเปนวิทยานิพนธเมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา สงแนบ
มาพรอมใบสมัคร 
 5.  ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) 
หรือสําเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป โดยมีคะแนนมากกวา หรือเทากับ 67  ใน
กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเทา TOEFL  หรือ IELTS มากกวาหรือเทากับ 45 รับเขาศึกษาแตมีเงื่อนไข **  
 6.  ใบแจงผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนยทดสอบ และประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา และ
วิชาชีพ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบ โดยมี
คะแนนไมต่ํากวา T50*** 

ทั้งนี้ผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบถึงวันประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก 

 

 



 
 

หมายเหตุ “ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแลวมีมติ    
            เห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา สําหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาตน           
            ปการศึกษา 2564 ในกรณีที่ผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษใหคณะสงรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก   
            (บ.21) ใหมีสถานภาพเปนทดลองศึกษา โดยมีเง่ือนไขวานิสิตจะตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา      
            2564 ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 
            1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรบัเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกําหนด 

            2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั เรื่องเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ     
               ทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557” 
 

การรับสมัคร 
1. ผูสมัครกรอกขอมูลการสมัคร online ไดที่ http://www.grad.chula.ac.th (เมนู : การเขาศึกษา เลือกขั้นตอนการ

สมัคร) กรอกขอมูลการสมัครในเว็บไซด ของบัณฑิตวิทยาลัยใหถูกตองและครบถวน   
2. ผูสมัคร print ใบสมัครท่ีกรอกขอมูลครบถวน พรอมแนบรูปถาย 1 น้ิวจํานวน 3 ใบ และหลักฐาน เอกสารประกอบการ

สมัครสอบ พรอมกับแนบเอกสารการชําระเงินคาสมัครสอบ จํานวน 1,000 บาท ทั้งนี้ขอใหผูสมัครสงใบสมัครตัวจริง
และเอกสารประกอบการทั้งหมด สงไปรษณียมาที่ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (นอกเวลา
ราชการ) สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา  คณะครุศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 

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

  คณะครุศาสตรจะถือเอาวันที่  ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตราเปนสําคัญ 
 

 

กําหนดการสอบภาคการศึกษาตน  ป 2564 รอบท่ี 3 
 

รับสมัครต้ังแต 1 พฤษภาคม 2564 – 21 พฤษภาคม 2564 
วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทําการทดสอบ สถานที่สอบ 

1. วิชาเฉพาะสาขา 29 พฤษภาคม 2564 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หองสอบจะแจงใหทราบทาง 

www.edu.chula.ac.th 
คณะครุศาสตร จุฬาฯ 

2. สอบสัมภาษณ 4 – 6 มิถุนายน 2564 

(ตามกําหนดการของสาขาวิชา) 
หองสอบจะแจงใหทราบทาง 

www.edu.chula.ac.th 

คณะครุศาสตร จุฬาฯ 

 

คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา 
1.  คาธรรมเนียมการสมัครสอบ  1,000 บาท 
2.  คาเลาเรยีนภาคการศึกษาละ 
3.  คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปท่ี 1-4 ภาคการศึกษาละ 
4.  คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปท่ี 5 เปนตนไป ภาคการศึกษาละ 

24,500 
73,000 
10,000 

บาท 
บาท 
บาท 

 
 
 
 
 
 



 
หมายเหตุ 

 ** กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเทา TOEFLหรือ IELTS ตั้งแต 45 แตนอยกวา 60 ตองเรียน 5500532 ACAD 

ENG GRAD STU และ 5500560 Thesis Writing ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชาดังกลาวใหไดกอนสําเร็จการศึกษาหรือสอบใหม เพื่อให
ไดคะแนน CU-TEP เทียบเทา TOEFL หรือ IELTS มากกวาหรือเทากับ 67 กอนสําเรจ็การศึกษา 
 ** กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเทา TOEFLหรือ IELTS ตั้งแต 60 แตนอยกวา 67 ตองเรียน 5500560 Thesis 

Writing และสอบผานรายวิชาดังกลาวใหไดกอนสําเร็จการศึกษา หรือสอบใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEP เทียบเทา TOEFL 
หรือ IELTS มากกวาหรือเทากับ 67 กอนสําเร็จการศึกษา 
 *** ผูสมัครจะตองมีคะแนนการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) กรณีที่คะแนนไมถึง T50 จะตองเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานการวิจัย 1 รายวิชา (สมัครโดยตรง ที่ศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือ http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter ขอรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอ 0-

2218-2565-97 ตอ 7200) 
 

ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP) ดูรายละเอียดไดจากประกาศ 

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

 

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ     10 คน  (รวมกับหลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 ในเวลาราชการ) 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน    26 พฤษภาคม 2564                                                   
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ       2  มิถุนายน 2564          http://www.edu.chula.ac.th 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา       10  มิถุนายน 2564 

วันเปดเรียน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564   ประมาณเดือน สิงหาคม 2564 

  

 

  

        (ลงนาม)       (ลงนาม) 
               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธศักด์ิ พลสารัมย)                              (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธศักดิ์ พลสารัมย) 
 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสตูรครุศาสตรดุษฎีบณัฑติ            หัวหนาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนาํทางการศึกษา 
                                สาขาวิชาอุดมศึกษา                                                                                        
                     วันที่.......................................................               วันที่....................................................... 
 

ทัง้นี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่.........................วันที.่.................................. 

 

    (ลงนาม)  
(รองศาสตราจารย ดร.ศริิเดช สุชีวะ) 

คณบด ี

วันที่....................................................... 
 

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


