
 
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 รอบที่ 2 

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

 

คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัคร (แบบ 2.1 เนนการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธและมีการเรียนการสอน) 
      1. ผูบริหาร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงจากสถาบัน ที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม รับรอง มีประสบการณการทำงาน ในสถาบันอุดมศึกษาหรือที่เกี่ยวของอยางนอย 1 ป (นับถึงสิ้น
เดอืนสุดทายกอนวันเปดภาคการศึกษาตน) ในตำแหนงอธิการบดี อธิการ รองอธิการบดี รองอธิการ คณบดี รองคณบดี ผูอำนวยการ
กอง หัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทาตามการแบงสายงาน ของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ (โดยตองระบุเพ่ิมใน
ใบสมัครมุมขวาดานบนวา “สมัครโดยตำแหนงผูบริหาร”) 
      2. บุคคลทั่วไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาใดสาขาหน่ึง จากสถาบัน ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัย และนวัตกรรม รับรอง ไดคะแนนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 3.25 จากระบบ 4 แตมหรือเทียบเทา หรือเคยปฏิบัติงาน ในสาย
งานอุดมศึกษาหรือที่เกี่ยวของหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต  ไมนอยกวา 1 ป (นับถึงสิ้นเดือนสุดทาย กอนวันเปด
ภาคการศึกษาตน) 
 ในกรณี ที่คุณสมบัติแตกตางจาก 1 และ 2 จะตองมีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่ มีคุณภาพดีทดแทน 
กันได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชา  
 

หลักฐานการสมัครเพิ่มเติมแนบพรอมใบสมัคร 
 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. เสนอโครงการวิจัยที่จะทำเปนวิทยานิพนธเมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา  สงแนบ
มาพรอมใบสมัคร 
 5.  ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) 
หรือสำเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งน้ีผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบถึงวันประกาศรายชื่อผูผาน
การสอบคัดเลือกโดยมีคะแนนมากกวา หรือเทากับ 67  ในกรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเทา TOEFL  หรือ IELTS มากกวา
หรือเทากับ 45 รับเขาศึกษาแตมีเงื่อนไข **  
 6.  ใบแจงผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนยทดสอบ และประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา และ
วิชาชีพ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป  นับจากวันสอบ โดยมี
คะแนนไมต่ำกวา T50*** 
 

ทั้งน้ีผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบถึงวันประกาศรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก 
 
 

หมายเหตุ  “คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2565 วันท่ี 20 มกราคม 2565   
                พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขาของนิสิตท่ีเขาศึกษา 
                ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 โดยในกรณีท่ีผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ  
                ใหคณะสงรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก (บ.21) ใหมีสถานภาพเปน “ทดลองศึกษา”  
                โดยมีเง่ือนไขวานิสิตจะตองดำเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 ขอใดขอหน่ึง ดังน้ี 
                 1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด 
                 2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ือง เกณฑการทดสอบความรูความสามารถ   
                    ทางภาษาอังกฤษ สำหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 



 
 
 

การรับสมัคร 
1. ผูสมัครกรอกขอมูลการสมัคร online ไดที่ http://www.grad.chula.ac.th เมนู : สมัครเรียน เลือก “ระบบรับสมัคร

เขาศึกษา” กรอกขอมูลการสมัครในเว็บไซด ของบัณฑิตวิทยาลัยใหถูกตองและครบถวน   
2. ผูสมัคร print ใบสมัครที่กรอกขอมูลครบถวน พรอมแนบรูปถาย 1 นิ้วจำนวน 3 ใบ และหลักฐาน เอกสารประกอบการ

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

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

  คณะครุศาสตรจะถือเอาวันที่  ที่ทำการไปรษณียตนทางประทับตราเปนสำคัญ 
 

 

กำหนดการสอบภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 รอบที่ 2 
 
 

รับสมัครตั้งแต 1 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2565 
วิชาที่สอบ วันและเวลาท่ีทำการทดสอบ สถานที่สอบ 

1. วิชาเฉพาะสาขา 28 พฤษภาคม 2565 
เวลา 13.00-16.00 น. 

หองสอบจะแจงใหทราบทาง 
www.edu.chula.ac.th 
คณะครุศาสตร จุฬาฯ 

2. สอบสัมภาษณ 3 – 5 มิถุนายน 2565 
(ตามกำหนดการของสาขาวิชา) 

หองสอบจะแจงใหทราบทาง 
www.edu.chula.ac.th 
คณะครุศาสตร จุฬาฯ 

 

คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา 
1.  คาธรรมเนียมการสมัครสอบ  1,000 บาท 
2.  คาเลาเรียนภาคการศึกษาละ 
3.  คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปที่ 1-4 ภาคการศึกษาละ 
4.  คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปที่ 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 ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชาดงักลาวใหไดกอนสำเร็จการศึกษาหรือสอบใหม เพื่อให
ไดคะแนน CU-TEP เทียบเทา TOEFL หรือ IELTS มากกวาหรือเทากับ 67 กอนสำเร็จการศึกษา 
 ** 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 
เรื่อง   การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่  www.atc.chula.ac.th 

 

 

 

 



จำนวนนิสิตที่คาดวาจะรับ     10 คน  (รวมกับหลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 ในเวลาราชการ) 
 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน    25  พฤษภาคม 2565 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ         1  มิถุนายน 2565          http://www.edu.chula.ac.th 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา         10  มิถุนายน 2565 

วันเปดเรียน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565   8  สิงหาคม 2565 

     (ลงนาม)             (ลงนาม) 
         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ)                               (รองศาสตราจารย ดร.ชื่นชนก โควินท) 
 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบัณฑิต            หัวหนาภาควชิานโยบาย การจัดการและความเปนผูนำทางการศึกษา 

สาขาวิชาอุดมศึกษา            
วันที่.......................................................             วันท่ี....................................................... 

ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครศุาสตร ครัง้ที.่........................วันที.่.................................. 

(ลงนาม)  
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

คณบดี 
วันที่....................................................... 

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

6/2565 24 มีนาคม 2565


