
 
 

รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 รอบที่ 2 
 

ภาควิชา      นโยบาย การจัดการและความเปนผูนำทางการศึกษา                             คณะครุศาสตร 
สาขาวิชา   อุดมศึกษา 
หลักสูตร   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาคในเวลาราชการ)  แบบ 1.1   รหัสหลักสูตร  3 6 7 4 
    แบบ 2.1   รหัสหลักสูตร   3 6 7 5 

 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร (แบบ 1.1 เนนการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธอยางเดียว) 
      1. ผูบริหาร  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  
วิจัย และนวัตกรรม รับรอง  ไดแตมเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 3.25 จากระบบ 4 แตม หรือเทียบเทา มีประสบการณบริหารใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือที่เกี่ยวของมาอยางนอย 1 ป (นับถึงสิ้นเดือนสุดทาย กอนวันเปดภาคการศึกษาตน) มีผลงานวิจัยที่ไมเปนสวน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรมหาบัณฑิตและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ยอมรับ มีประสบการณการทำงานในสถาบันที่
เกี่ยวของกับการอุดมศึกษาในตำแหนงอธิการบดี อธิการ รองอธิการบดี  รองอธิการ  คณบดี รองคณบดี  ผูอำนวยการกอง หัวหนา
ภาควิชา หรือเทียบเทาตามการแบงสายงานของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้  ผูสมัครจะตองสงหลักฐานการ
สมัครท่ีบัณฑิตวิทยาลัย เฉพาะผลงานวิจัย และผลงานวิชาการใหสงที่สาขาวิชาอุดมศึกษา เพื่อใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศา
สตรดุษฎีบัณฑิต ของสาขาวิชาพิจารณาใหมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณได (โดยวงเล็บเพิ่มในใบสมัครวา “สมัครโดยตำแหนงผูบริหาร”) 
หรือ  
      2. บุคคลท่ัวไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาใดสาขาหน่ึง จากสถาบันที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม รับรอง ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25 จากระบบ 4 แตมหรือเทียบเทา เคยปฏิบัติงาน
ในสายงานอุดมศึกษาหรือที่เกี่ยวของมาอยางนอย 1 ป (นับถึงสิ้นเดือนสุดทาย กอนวันเปดภาคการศึกษาตน) และมีผลงานวิจัยที่
ไมเปนสวนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรมหาบัณฑิต ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยอมรับ  
 ในกรณีที่คุณสมบัติแตกตางจาก 1 และ 2 จะตองมีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพดีทดแทนกันได โดย
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชา 
 
 

หลักฐานการสมัครเพิ่มเติมแนบพรอมใบสมัคร http://www.grad.chula.ac.th เมนู: สมัครเรียน เลือก “ระบบรับสมัครเขาศึกษา” 
 นอกจากหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติตามขอ 1 - 2 แลวใหระบุในใบสมัครวา “สมัคร แบบ 1.1 เนนการวิจัย โดยมีการ
ทำวิทยานิพนธอยางเดียว” แลวใหสงหลักฐานเพ่ิมเติมตอไปนี้      
 1. หนังสือรับรองคุณสมบัติที่จะเขาศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต จากอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารย ที่เคยสอนและ
หัวหนางานของผูสมัครรวมกันไมนอยกวา 2 คน โดยใหผูรับรองสงหนังสือโดยตรงถึง สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขียนที่มุมซองวาสมัครปริญญาเอก สาขาวิชาอุดมศึกษา                                           
            2. แผนการใชความรูและประสบการณจากการเรียนเพื่อการทำงานในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา  ในระดับดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา สงแนบพรอมกับใบสมัคร 
 3.  โครงการวิจัยที่จะทำเปนวิทยานิพนธเมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา สงแนบมา
พรอมใบสมัคร 
 4. ประวัติการทำงานและผลงานวิจัยของผูสมัคร สงมาพรอมกับใบสมัคร 
 5. ผลงานวิจัยของตนเองและวิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิต (ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย) เพื่อใช
ประกอบการพิจารณาสมัคร 
 6. ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) 
หรือสำเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งน้ีผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบถึงวันประกาศรายชื่อผูผาน
การสอบคัดเลือกโดยมีคะแนนมากกวาหรือเทากับ 67 ในกรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP   เทียบเทา TOEFL  หรือ IELTS มากกวาหรือ
เทากับ 45 รับเขาศึกษาแตมีเงื่อนไข **  
 7. ใบแจงผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนยทดสอบและประเมิน เพื่อพัฒนาการศึกษา และ
วิชาชีพ คณะครศุาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ท้ังนี้ผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบ โดยมี
คะแนนไมต่ำกวา T50***  
 

ทั้งน้ีผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบถึงวันประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก 
 

 
 



 
 
 
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 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัคร (แบบ 2.1 เนนการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธและมีการเรียนการสอน)  
      1. ผูบริหาร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงจากสถาบันที่ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม รับรอง มีประสบการณการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือที่เกี่ยวของมาอยางนอย 1 ป (นับถึง
สิ้นเดือนสุดทายกอนวันเปดภาคการศึกษาตน) ในตำแหนงอธิการบดี อธิการ รองอธิการบดี รองอธิการ คณบดี รองคณบดี 
ผูอำนวยการกอง หัวหนาภาควิชา หรือเทียบเทา ตามการแบงสายงานของรัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้ 
ผูสมัครจะตองสงหลักฐานการสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย 
(โดยตองระบุเพิ่มในใบสมัครวา “สมัครโดยตำแหนง “ผูบริหาร”) หรือ 
      2. บุ ค ค ล ท่ั ว ไป  ส ำ เร็ จ ก ารศึ ก ษ าระ ดั บ ป ริญ ญ ามห าบั ณ ฑิ ต ส าข าวิ ช า ใด ส าข าวิ ช าห นึ่ ง จ าก ส ถ า บั น                       
ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม รับรอง ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25 จากระบบ                    
4 แตมหรือเทียบเทาหรือเคยปฏิบัติงานในสายงานอุดมศึกษาหรือที่เกี่ยวของหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต  ไมนอย
กวา 1 ป (นับถึงสิ้นเดือนสุดทายกอนวันเปดภาคการศึกษาตน) 

ในกรณีที่คุณสมบัติแตกตางจาก 1 และ 2 จะตองมีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพดีทดแทนกันได โดย
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชา 
 

หลักฐานการสมัครเพ่ิมเติมแนบพรอมใบสมัคร http://www.grad.chula.ac.th เมนู : สมัครเรียน เลือก “ระบบรับสมัครเขาศึกษา” 
 นอกจากหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติตามขอ 1-2 แลวใหระบุไวในใบสมัครวา "สมัครแบบ 2.1 เนนการวิจัย โดยมีการ
ทำวิทยานิพนธและมีการเรียนการสอน" แลวสงหลักฐานเพ่ิมเติมตอไปนี้ 
 1. หนังสือรับรองคุณสมบัติที่จะเขาศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจากอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยที่เคยสอนและ/หรือ 
หัวหนางานของผูสมัครรวมกันไมนอยกวา 2 คนโดยใหผูรับรองสงหนังสือโดยตรงถึง สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขียนที่มุมซองวาสมัครปริญญาเอกสาขาวิชาอุดมศึกษา  

2. แผนการใชความรูและประสบการณจากการเรียนเพื่อการทำงานในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา ในระดับดุษฎี
บัณฑิตสาขาวชิาอุดมศึกษา สงแนบพรอมกับใบสมัคร 
 3. สงประวัติการทำงานของตนเอง สงมาพรอมกับใบสมัครและผลงานวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาอุดมศึกษา (ถา
มี) 
 4. เสนอโครงการวิจัยที่จะทำเปนวิทยานิพนธเมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอุดมศึกษา  สง
แนบมาพรอมใบสมัคร 
 5.  ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) 
หรือสำเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งน้ีผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบถึงวันประกาศรายชื่อผูผาน
การสอบคัดเลือกโดยมีคะแนนมากกวาหรือเทากับ 67 ในกรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP  เทียบเทา TOEFL  หรือ IELTS มากกวาหรือ
เทากับ 45 รับเขาศึกษาแตมีเงื่อนไข **  
 6. ใบแจงผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา 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  

 

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  500 บาท 
2.  คาเลาเรียนภาคการศึกษาละ 24,500 บาท 

 

หมายเหตุ 
**กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเทา TOEFLหรือ IELTS ตั้งแต 45 แตนอยกวา 60 ตองเรียนรายวิชา 5500532 

ACAD ENG GRAD STU และ 5500560 Thesis Writing ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชาดังกลาวใหไดกอนสำเร็จการศึกษา หรือ
สอบใหมเพื่อใหไดคะแนน 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) 
 

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

 
 

จำนวนนิสิตที่คาดวาจะรับ     10 คน  (รวมกับหลักสูตรแบบ 2.1 นอกเวลาราชการ)   
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน    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) 
 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต            หัวหนาภาควชิานโยบาย การจัดการและความเปนผูนำทางการศึกษา 

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

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

(ลงนาม) 
(รองศาสตราจารย ดร.ศิรเิดช 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


