รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 รอบที่ 2
ภาควิชา
สาขาวิชา
หลักสูตร

นโยบาย การจัดการและความเปนผูนำทางการศึกษา
อุดมศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
แผน ก แบบ ก1 รหัสหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2 รหัสหลักสูตร

คณะครุศาสตร
3 7 0 1
3 7 0 2

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร (แผน ก แบบ ก1 เนนการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธอยางเดียว)
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบั ณฑิ ต ทุ กสาขาวิชาจากสถาบั นอุดมศึ กษาที่ กระทรวงการอุดมศึ กษา 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. คุณ สมบัติอื่นๆ เปนไปตามประกาศซึ่งบัณ ฑิตวิทยาลัยประกาศใหทราบเปนปๆ ไป หรือ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาได
ในกรณีที่คุณสมบัติแตกตางจาก 1-3 จะตองมีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพดีทดแทนกันได โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตของสาขาวิชา
หลักฐานการสมัครเพิ่มเติมแนบพรอมใบสมัคร http://www.grad.chula.ac.th เมนู : สมัครเรียน เลือก “ระบบรับสมัครเขาศึกษา”
นอกจากหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติตามขอ 1 - 2 แลวใหระบุในใบสมัครวา “สมัคร แบบ ก1 เนนการวิจัย โดยมีการ
ทำวิทยานิพนธอยางเดียว” แลวใหสงหลักฐานเพิ่มเติมตอไปนี้
1. หนังสือรับรองคุณ สมบัติที่จะเขาศึกษาในระดับมหาบั ณ ฑิต จากอาจารยที่ปรึกษาหรือ อาจารยที่ เคยสอน และ
หัวหนางานของผูสมัครรวมกันไมนอยกวา 2 คน โดยใหผูรับรองสงหนังสือโดยตรงถึง สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขียนที่มุมซองวาสมัครปริญญาโท สาขาวิชาอุดมศึกษา
2. แผนการใชความรูและประสบการณ จากการเรียนเพื่อการทำงานในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา ในระดับ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา สงแนบพรอมกับใบสมัคร
3. โครงการวิจัยที่จะทำเปนวิทยานิพนธเมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา สงแนบมา
พรอมใบสมัคร
4. ประวัติการทำงานและผลงานวิจัยของผูสมัคร สงมาพรอมกับใบสมัคร
5. ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง)
หรือสำเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบถึงวันประกาศรายชื่อผูผาน
การสอบคัดเลือกโดยมีคะแนนมากกวาหรือเทากับ 45 ในกรณี ที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเทา TOEFL หรือ IELTS มากกวาหรือ
เทากับ 30 รับเขาศึกษาแตมีเงื่อนไข **
หมายเหตุ “คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2565 วันที่ 20 มกราคม 2565
พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขาของนิสิตที่เขาศึกษา
ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 โดยในกรณีทผี่ ผู านการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ
ใหคณะสงรายชื่อผูผา นการสอบคัดเลือก (บ.21) ใหมีสถานภาพเปน “ทดลองศึกษา”
โดยมีเงื่อนไขวานิสติ จะตองดำเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด
2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑการทดสอบความรูค วามสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ สำหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร (แผน ก แบบ ก2 เนนการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธและมีการเรียนการสอน)
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบั ณฑิ ต ทุ กสาขาวิชาจากสถาบั นอุดมศึ กษาที่ กระทรวงการอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร
วิจัย และนวัตกรรม รับรอง โดยไดแตมเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไมต่ำกวา 2.50 แตม จากระบบ 4 แตม ในกรณีที่แตมเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรต่ำกวา 2.50 แตม ตองมีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการมาใหพิจารณา หรือ พิจารณาเปนรายกรณี ขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2.คุณ สมบัติอื่นๆ เปนไปตามประกาศซึ่งบัณ ฑิตวิทยาลัยประกาศใหทราบเป นปๆ ไป หรือ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาได
ในกรณีที่คุณสมบัติแตกตางจาก 1-2 จะตองมีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพดีทดแทนกัน ได โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตของสาขาวิชา
หลักฐานการสมัครเพิ่มเติมแนบพรอมใบสมัคร http://www.grad.chula.ac.th เมนู : สมัครเรียน เลือก “ระบบรับสมัครเขาศึกษา”
นอกจากหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติตามขอ 1 - 2 แลวใหระบุในใบสมัครวา “สมัคร แบบ ก2 เนนการวิจัย โดยมีการทำ
วิทยานิพนธและมีการเรียนการสอน” แลวใหสงหลักฐานเพิ่มเติมตอไปนี้
1. หนังสือรับรองคุณ สมบัติที่จะเขาศึกษาในระดับมหาบัณ ฑิต จากอาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยที่เคยสอน และ
หัวหนางานของผูสมัครรวมกันไมนอยกวา 2 คน โดยใหผูรับรองสงหนังสือโดยตรงถึง สาขาวิชาอุ ดมศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขียนที่มุมซองวาสมัครปริญญาโท สาขาวิชาอุดมศึกษา
2. แผนการใชความรูและประสบการณ จากการเรียนเพื่อการทำงานในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา ในระดับ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา สงแนบพรอมกับใบสมัคร
3. โครงการวิจัยที่จะทำเปนวิทยานิพนธเมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา สงแนบมา
พรอมใบสมัคร
4. ประวัติการทำงานและผลงานวิจัยของผูสมัคร สงมาพรอมกับใบสมัคร
5. ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย(ฉบับจริง)
หรือสำเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบถึงวันประกาศรายชื่อผูผาน
การสอบคัดเลือกโดยมีคะแนนมากกวาหรือเทากับ 45 ในกรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเทา TOEFL หรือ IELTS มากกวาหรือ
เทากับ 30 รับเขาศึกษาแตมีเงื่อนไข **

ทั้งนี้ผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบถึงวันประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก
หมายเหตุ “คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2565 วันที่ 20 มกราคม 2565
พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขาของนิสิตที่เขาศึกษา
ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 โดยในกรณีทผี่ ผู านการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ
ใหคณะสงรายชื่อผูผา นการสอบคัดเลือก (บ.21) ใหมีสถานภาพเปน “ทดลองศึกษา”
โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตองดำเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด
2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑการทดสอบความรูค วามสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ สำหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557
กำหนดการสอบภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 รอบที่ 2
รับสมัครตั้งแต 1 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2565
วิชาที่สอบ
วันและเวลาที่ทำการทดสอบ
1. วิชาเฉพาะสาขา
28 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.00-16.00 น.
2. สอบสัมภาษณ

3 – 5 มิถุนายน 2565
(ตามกำหนดการของสาขาวิชา)

คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
1. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
2. คาเลาเรียนภาคการศึกษาละ

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

500 บาท
24,500 บาท

หมายเหตุ
** กรณี ที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเทา TOEFLหรือ IELTS ตั้งแต 30 แตนอยกวา 38 ตองเรียนภาษาอังกฤษ 2
รายวิชา ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชาดังกลาวใหไดกอนสำเร็จการศึกษาหรือสอบใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEP เทียบเทา TOEFL
หรือ IELTS มากกวาหรือเทากับ 45 กอนสำเร็จการศึกษา
** กรณี ที่ ค ะแนนสอบ CU-TEP เที ยบเท า TOEFLหรือ IELTS ตั้ งแต 38 แต น อ ยกวา 45 ต อ งเรียนภาษาอั งกฤษ
1 รายวิชา และสอบผานรายวิชาดังกลาวใหไดกอนสำเร็จการศึกษา หรือสอบใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEP เทียบเทา TOEFL
หรือ IELTS มากกวาหรือเทากับ 45 กอนสำเร็จการศึกษา

ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดไดจากประกาศ
เรื่อง การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่ www.atc.chula.ac.th

จำนวนนิสิตที่คาดวาจะรับ 10 คน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน 25 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
1 มิถุนายน 2565
http://www.edu.chula.ac.th
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
10 มิถุนายน 2565
วันเปดเรียน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 8 สิงหาคม 2565

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

(ลงนาม)
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอุดมศึกษา
วันที่.......................................................

(ลงนาม)
(รองศาสตราจารย ดร.ชื่นชนก โควินท)
หัวหนาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนำทางการศึกษา
วันที่.......................................................

24 มีนาคม 2565
6/2565
ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครัง้ ที…่ …………………….....วั
นที.่ .......................................

(ลงนาม)
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช สุชีวะ)
คณบดี
วันที่.....................................................

