
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 
 

ภาควิชา               นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา                           คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชา      บริหารการศึกษา   (นอกเวลาราชการ) 
หลักสูตร    ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   แบบ 2.1  เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์และ 

                มีการเรียนการสอน                         รหัส
หลักสูตร 3 7 0 7 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญามหาบัณฑิตจากสถาบัน
ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานการสำเร็จ
การศึกษาก่อนวันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

2.  มีแต้มเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิต ไม่น้อยกว่า 3.8 จากระบบ 4.0 หรือเทียบเท่า  
    หากมีแต้มเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตต่ำกว่า 3.8 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.5 จากระบบ 4.0 

หรือเทียบเท่า ต้องมีประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา สถานศึกษา หรือทรัพยากรมนุษย์มาไม่น้อยกว่า 
2 ปี และต้องมีผลงานการวิจัยทางการบริหารการศึกษา หรือท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา  

    หากมีแต้มเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตต่ำกว่า  3.5 จากระบบ 4.0 หรือเทียบเท่า ต้อง
มีประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา สถานศึกษา หรือทรัพยากรมนุษย์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมี
ผลงานการวิจัยทางการบริหารการศึกษา หรือท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา  
 

หลักฐานเพิ่มเติมในการสมัคร   (แนบพร้อมใบสมัคร) 
1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ 
2. สำเนาใบปริญญาบัตร 
3. สำเนาคะแนนรายวิชา (Transcript) 
4. หนังสือรับรองคุณสมบัติ 1 ฉบับ จากผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์ที่เคยสอน และหนังสือรับรอง

ประสบการณ์ทำงาน 1 ฉบับ จากผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์ที่เคยสอน  
5. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) ประกอบไปด้วย ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติ

การฝึกอบรม และผลงาน  
6. คำแถลงจุดมุ่งหมายสำคัญ (Statement of Purpose) ในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย เป้าหมายชีวิต จุดมุ่งหมาย เหตุผลและแรงจูงใจในการศึกษา ประสบการณ์ที่
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา แผนการนำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาไปใช้งานในอนาคต 

7. โครงการวิจัย (Research Proposal) ที่อาจพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ (ไม่
จำกัดแบบฟอร์ม) 

8. ใบแจ้งผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ CU-TEP จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยหรือสำเนาใบแจ้งคะแนนเผลการสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 67 ขึ้นไป หรือคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 525 ขึ้น
ไปหรือคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป ทั้งนี้ผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  

     ในกรณีท่ีคะแนนสอบ CU-TEP น้อยกว่า 67 แต่มากกว่า 45 หรือ TOEFL น้อยกว่า 525 แต่มากกว่า 
450 หรือ IELTS น้อยกว่า 5.5 แต่มากกว่า 4.0 คะแนน อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาโดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

8.1. กรณีที่คะแนนสอบ  CU-TEP  น้อยกว่า  60  หรือ  TOEFL  น้อยกว่า  500  หรือ IELTS น้อย
กว ่า 5.0 จะต้องเร ียนรายว ิชา 5500532 Academic English for Graduate Studies และรายว ิชา 
5500560 Thesis Writing เพิ่มเติม โดยผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าว
เพิ่มเติมเอง  ทั้งนี้จะต้องสอบผ่านทั้งสองรายวิชาดังกล่าวให้ได้ก่อนสำเร็จการศึกษา หรือต้องดำเนินการ
ทดสอบ CU-TEP  TOEFL หรือ IELTS ใหม่เพ่ือให้ได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 67 ขึ้นไป หรือ TOEFL ตั้งแต่ 525 
ขึ้นไปหรือ ITLTS  ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป ก่อนสำเร็จการศึกษา  



 

8.2. กรณีท่ีคะแนนสอบ  CU-TEP  ตั้งแต่  60  แต่น้อยกว่า  67  หรือ  TOEFL ตั้งแต่  500  แต่
น้อยกว่า  525  หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.0 แต่น้อยกว่า 5.5 จะต้องเรียนรายวิชา  5500560  Thesis Writing 
เพิ่มเติม โดยผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าวเพิ่มเติมเองทั้งนี้จะต้องสอบ
ผ่านรายวิชาดังกล่าวให้ได้ก่อนสำเร็จการศึกษา หรือต้องดำเนินการทดสอบ CU-TEP  TOEFL หรือ IELTS 
ใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 67 ขึ้นไป หรือ TOEFL ตั้งแต่ 525 ขึ้นไปหรือ IELTS ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป 
ก่อนสำเร็จการศึกษา 

 

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP) ดูรายละเอียดได้จากประกาศ 

เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th 
 

9. ใบแจ้งผลการทดสอบวิชาพ้ืนฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนย์ทดสอบและประเมินเพ่ือพัฒนา
การศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) โดยมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 
T50 ทั้งนี้ผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันรับสมัคร (กรณีที่ยังไม่ ได้สอบ ผู้สมัคร
สามารถทำการสมัครโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ศูนย์ทดสอบและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด (ติดต่อ 0-2218-2565-97 ต่อ 7200) 

ในกรณีที่คะแนน GREAT-R ไม่ถึง T50 จะต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานการวิจัย 1 รายวิชา เพิ่มเติม 
ภายใน 2 ภาคการศึกษา โดยผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าวเพ่ิมเติมเอง   

หมายเหตุ หลักฐานเพิ่มเติมรายการที่ 8 และ 9 หากไม่พร้อมยื่นในวันสมัคร สามารถยื่นได้ในวัน
สอบสัมภาษณ์ หรือ วันปฐมนิเทศ 

ขั้นตอนการสมัคร 
  1  ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัคร ONLINE ทางอินเตอร์เน็ต ได้ที่  http://www.grad.chula.ac.th (เมนู:
การเข้าศึกษา อ่านรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร และเข้าสู่ระบบรับสมัครเข้าศึกษา) ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

2.   ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครสอบหลักสูตรนอกเวลาจำนวน 1,000 บาท โดย Download แบบฟอร์ม
การชำระเงินได้ที่ https://www.edu.chula.ac.th/node/843 เลือกแบบฟอร์ม “ชำระค่าสมัครหลักสูตรนอก
เวลา” 

3.  ผู้สมัครส่งใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งสำเนาใบชำระเงินค่าสมัครสอบไปที่
สาขาวิชาที่สมัคร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 
10330 

 
กำหนดการสอบ        รับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – วันที่ 31 มีนาคม 2565 

 
การสอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

1. สอบสัมภาษณ ์ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565  
(ตามกำหนดการของสาขาวชิา) 

เวลาและห้องสอบจะแจ้งให้ทราบทาง 
http://www.edu.chula.ac.th/academic/ 

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 

* หลักสูตรที่จัดสอนนอกเวลาราชการ จะเปิดสอนเมื่อมีผู้เรียนตามจำนวนที่สาขาวิชากำหนด 

http://www.atc.chula.ac.th/
http://www.grad.chula.ac.th/


 

 จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ    ......10  คน........ 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565  ที่เว็บไซต์ https://www.edu.chula.ac.th/academic                                                                                                                             

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา     วนัศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565  ที่เว็บไซต์ https://www.edu.chula.ac.th/academic 
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่      เดือนกรกฎาคม 2565 ที่คณะครุศาสตร์  
 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  ติดต่อได้ที่  เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
สาขาวิชาบริหารการศึกษา เวลา 08.00 - 16.00 น. ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา   

อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย  (ชั้น 7)  คณะครุศาสตร์  โทรศัพท ์0-2218-2565-97 ต่อ 7060-2 
หรือที่  Website : https://www.edu.chula.ac.th/academic 

 ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา   
1. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  1,000 บาท 
2. ค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาละ 24,500 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-4  ภาคการศึกษาละ                    73,000 บาท 
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 5 เป็นต้นไปภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 
   

แบบฟอร์มชำระค่าสมัครหลักสูตรนอกเวลา  https://www.edu.chula.ac.th/node/843 
      
 
          

     (รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา แช่มช้อย)                  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นชนก โควินท์) 
   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต                หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา 
                    สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
              
 
 

ทั้งนี้   โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์     ครั้งที่ .............. วันที่ .........................  

  
      
 

                 (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 
                                                                                คณบดี 
 
  



 

 

คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย วนัที ่/ Date : ______________________________________

ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330 SERVICE CODE :  EDUCHULA
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0994000159099 ช่ือผูส้มัคร (Name) ____________________________________________________

      

เพือ่เข้าบญัชี เงินทุนเพือ่การบริหารวิชาการและการศกึษา สาขาวิชาทีส่มัคร  (Ref.2) สาขาวิชาบริหารการศกึษา หลกัสตูรนอกเวลา (ดษุฎีบณัฑิต)

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (Br.no 152)(Comp Code 01027) _____________________________________________________________

* ค่าบริการ 5 บาท ตอ่รายการ ทั่วประเทศ

ธ.กรุงศรอียธุยา/Bank of Ayudhya เลขที่บญัชี 131-0-02774-3

* ค่าบริการ 5 บาท ตอ่รายการ ทั่วประเทศ

 เงินสด

จ านวนเงินทีเ่ป็นตวัอักษร    ( )

กรุณาตัดตามรอยปรุ เพ่ือความสะดวกของท่าน  กรุณาน าใบแจง้การช าระเงินพรอ้ม ใบแจง้หนี ้ไปช าระไดท้ี่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารกรุงศรอียธุยา ทุกสาขาทั่วประเทศ

ใบแจ้งการช าระเงิน

ส าหรับธนาคาร

คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย วนัที ่/ Date : ______________________________________

ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330 SERVICE CODE :  EDUCHULA
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0994000159099 ช่ือผูส้มัคร (Name) ____________________________________________________

เลขบตัรประชาชน (Ref1)      

เพือ่เข้าบญัชี เงินทุนเพือ่การบริหารวิชาการและการศกึษา สาขาวิชาทีส่มัคร  (Ref.2) สาขาวิชาบริหารการศกึษา หลกัสตูรนอกเวลา (ดษุฎีบณัฑิต)

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (Br.no 152)(Comp Code 01027) _____________________________________________________________

* ค่าบริการ 5 บาท ตอ่รายการ ทั่วประเทศ

ธ.กรุงศรอียธุยา/Bank of Ayudhya เลขที่บญัชี 131-0-02774-3

* ค่าบริการ 5 บาท ตอ่รายการ ทั่วประเทศ

 เงินสด

จ านวนเงินทีเ่ป็นตวัอักษร    ( )

กรุณาตัดตามรอยปรุ เพ่ือความสะดวกของท่าน  กรุณาน าใบแจง้การช าระเงินพรอ้ม ใบแจง้หนี ้ไปช าระไดท้ี่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารกรุงศรอียธุยา ทุกสาขาทั่วประเทศ

ใบแจ้งการช าระเงิน

ส าหรับลูกค้า

Tel. 

รายการ เลขที่ ธนาคาร - สาขา จ านวนเงิน    ( บาท )

เลขบตัรประชาชน (Ref1)

Tel. 

รายการ เลขที่ ธนาคาร - สาขา จ านวนเงิน    ( บาท )
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