
 
 

รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 รอบท่ี 3 

 

ภาควิชา      นโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา                        คณะครุศาสตร 
สาขาวิชา   อุดมศึกษา 
หลักสูตร   ครุศาสตรมหาบัณฑิต             แผน ก แบบ ก1  รหัสหลักสูตร 3 7 0 1 

                                         แผน ก แบบ ก2  รหัสหลักสูตร 3 7 0 2 

 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร (แผน ก แบบ ก1 เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธอยางเดียว) 
 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร        
วิจัย และนวัตกรรม รับรอง โดยไดแตมเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.50 แตม จากระบบ 4 แตม ในกรณีที่แตมเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรต่ํากวา 2.50 แตม ตองมีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการมาใหพิจารณา หรือ พิจารณาเปนรายกรณี ขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 2. มีประสบการณทางการศึกษาดานอุดมศึกษามาบางรายวิชา และประสบการณทํางาน ทางดานอุดมศึกษา มาแลว
อยางนอย 2 ป ภายหลังจากไดรับปริญญาบัณฑิตแลว 
 3. คุณสมบัติอื่นๆ เปนไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยประกาศใหทราบเปนปๆ ไป หรือ คณะกรรมการบริหาร  
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาได 
 ในกรณีที่คุณสมบัติแตกตางจาก 1-3 จะตองมีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพดีทดแทนกันได โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติของสาขาวิชา 
 

หลักฐานการสมัครเพ่ิมเติมแนบพรอมใบสมัคร(http://www.grad.chula.ac.th เมนู : การเขาศึกษา เล ือกขั้นตอนการสมัคร) 
 นอกจากหลักฐานท่ีแสดงคุณสมบัติตามขอ 1 - 2 แลวใหระบุในใบสมัครวา “สมัคร แบบ ก1 เนนการวิจัย โดยมีการ
ทําวิทยานิพนธอยางเดียว” แลวใหสงหลักฐานเพิ่มเติมตอไปนี้      
 1. หนังสือรับรองคุณสมบัติที่จะเขาศึกษาในระดับมหาบัณฑิต จากอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยที่เคยสอน และ
หัวหนางานของผูสมัครรวมกันไมนอยกวา 2 คน โดยใหผูรับรองสงหนังสือโดยตรงถึง สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขียนท่ีมุมซองวาสมัครปริญญาโท สาขาวิชาอุดมศึกษา 
 2. แผนการใชความรูและประสบการณจากการเรียนเพื่อการทํางานในอนาคตหลังจากสําเร็จการศึกษา  ในระดับ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา สงแนบพรอมกับใบสมัคร 
 3.  โครงการวิจัยท่ีจะทําเปนวิทยานิพนธเมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา สงแนบมา
พรอมใบสมัคร 
 4. ประวัติการทํางานและผลงานวิจัยของผูสมัคร สงมาพรอมกับใบสมัคร 
 5. ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) 
หรือสําเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป โดยมีคะแนนมากกวาหรือเทากับ 45 ใน
กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเทา TOEFL หรือ IELTS มากกวาหรือเทากับ 30 รับเขาศึกษาแตมีเง่ือนไข **  
 

หมายเหตุ “ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแลวมีมติ     
              เห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบยีนแรกเขาสําหรับการรับนิสติ     
              ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ในกรณีที่ผูผานการสอบคดัเลือกยังไมมคีะแนนภาษาอังกฤษใหคณะสงรายช่ือ   
                ผูผานการสอบคัดเลือก (บ.21) ใหมีสถานภาพเปนทดลองศึกษา โดยมีเง่ือนไขวานิสิตจะตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาตน     
                 ปการศึกษา 2564 ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 
            1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรบัเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกําหนด 

            2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ     
               ทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557” 

 



 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร (แผน ก แบบ ก2 เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธและมีการเรียนการสอน) 
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร        

วิจัย และนวัตกรรม รับรอง โดยไดแตมเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.50 แตม จากระบบ 4 แตม ในกรณีที่แตมเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรต่ํากวา 2.50 แตม ตองมีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการมาใหพิจารณา หรือ พิจารณาเปนรายกรณี ขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2.คุณสมบัติอื่นๆ เปนไปตามประกาศซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยประกาศใหทราบเปนปๆ ไป หรือ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาได 
 ในกรณีที่คุณสมบัติแตกตางจาก 1-2 จะตองมีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพดีทดแทนกันได โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตของสาขาวิชา 
 

หลักฐานการสมัครเพ่ิมเติมแนบพรอมใบสมัคร(http://www.grad.chula.ac.th เมนู : การเขาศึกษา เลือกขั้นตอนการสมัคร) 
 นอกจากหลักฐานท่ีแสดงคุณสมบัตติามขอ 1 - 2 แลวใหระบุในใบสมัครวา “สมัคร แบบ ก2 เนนการวิจัย โดยมีการทํา
วิทยานิพนธและมีการเรียนการสอน” แลวใหสงหลักฐานเพิ่มเติมตอไปนี้      
 1. หนังสือรับรองคุณสมบัติที่จะเขาศึกษาในระดับมหาบัณฑิต จากอาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยที่เคยสอน และ
หัวหนางานของผูสมัครรวมกันไมนอยกวา 2 คน โดยใหผูรับรองสงหนังสือโดยตรงถึง สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขียนท่ีมุมซองวาสมัครปริญญาโท สาขาวิชาอุดมศึกษา 
 2. แผนการใชความรูและประสบการณจากการเรียนเพื่อการทํางานในอนาคตหลังจากสําเร็จการศึกษา ในระดับ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา สงแนบพรอมกับใบสมัคร 
 3. โครงการวิจัยท่ีจะทําเปนวิทยานิพนธเมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา สงแนบมา
พรอมใบสมัคร 
 4. ประวัติการทํางานและผลงานวิจัยของผูสมัคร สงมาพรอมกับใบสมัคร 
 5. ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย(ฉบับจริง) 
หรือสําเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนีผ้ลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป โดยมีคะแนนมากกวาหรือเทากับ 45 ใน
กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเทา TOEFL หรือ IELTS มากกวาหรือเทากับ 30 รับเขาศึกษาแตมีเง่ือนไข ** 
ทั้งนี้ผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบถึงวันประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก 
 

หมายเหตุ “ คณะกรรมการบริหารบัณฑติวิทยาลยั ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 14 มกราคม 2564 พิจารณาแลวมมีติ    
             เห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา สําหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาตน           
            ปการศึกษา 2564 ในกรณีที่ผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษใหคณะสงรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก   
            (บ.21) ใหมีสถานภาพเปนทดลองศึกษา โดยมีเง่ือนไขวานิสิตจะตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา      
            2564 ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 
            1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรบัเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกําหนด 

            2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ     
               ทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557” 

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  500 บาท 
2.  คาเลาเรยีนภาคการศึกษาละ 24,500 บาท 

 
หมายเหตุ 

** กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเทา TOEFLหรือ IELTS ตั้งแต 30 แตนอยกวา 38 ตองเรียนภาษาอังกฤษ 2 

รายวิชา ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชาดังกลาวใหไดกอนสําเร็จการศึกษาหรือสอบใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEP เทียบเทา TOEFL 
หรือ IELTS มากกวาหรือเทากับ 45 กอนสําเร็จการศึกษา 
 ** กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเทา TOEFLหรือ IELTS ตั้งแต 38 แตนอยกวา 45 ตองเรียนภาษาอังกฤษ         
1 รายวิชา และสอบผานรายวิชาดังกลาวใหไดกอนสําเร็จการศึกษา หรือสอบใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEP เทียบเทา TOEFL 
หรือ IELTS มากกวาหรือเทากับ 45 กอนสําเร็จการศึกษา  
 

 

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ      10 คน   
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) 
 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต            หัวหนาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนาํทางการศึกษา 
                              สาขาวิชาอุดมศึกษา                                                                                        
                     วันที่.......................................................               วันที่....................................................... 

 

ทัง้นี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที…่…………………….....วันที.่....................................... 

    

    (ลงนาม) 
(รองศาสตราจารย ดร.ศริิเดช สุชีวะ) 

คณบด ี

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

ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP) ดูรายละเอียดไดจากประกาศ 

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

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


