
 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 
 

ภาควิชา            นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา                             คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชา   อุดมศึกษา 
หลักสูตร   ครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต (ภาคในเวลาราชการ)  แบบ 1.1   รหัสหลักสูตร  3 6 7 4 
    แบบ 2.1   รหัสหลักสูตร   3 6 7 5 

 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร (แบบ 1.1 เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) 
      1. ผู้บริหาร  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัย และนวัตกรรม รับรอง  ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์บริหารใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 1 ปี (นับถึงสิ้นเดือนสุดท้าย ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น) มีผลงานวิจัยที่ไม่เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรมหาบัณฑิตและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ยอมรับ มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันที่
เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษาในตำแหน่งอธิการบดี อธิการ รองอธิการบดี  รองอธิการ  คณบดี รองคณบดี  ผู้อำนวยการกอง หัวหน้า
ภาควิชา หรือเทียบเท่าตามการแบ่งสายงานของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้  ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการ
สมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย เฉพาะผลงานวิจัย และผลงานวิชาการให้ส่งที่สาขาวิชาอุดมศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศา
สตรดุษฎีบัณฑิต ของสาขาวิชาพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ได้ (โดยวงเล็บเพิ่มในใบสมัครว่า “สมัครโดยตำแหน่งผู้บริหาร”) 
หรือ  
      2. บุคคลทั่วไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รับรอง ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ 4 แต้มหรือเทียบเท่า เคยปฏิบัติงาน
ในสายงานอุดมศึกษาหรือที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 1 ปี (นับถึงสิ้นเดือนสุดท้าย ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น) และมีผลงานวิจัยที่
ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรมหาบัณฑิต ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยอมรับ  
 ในกรณีทีคุ่ณสมบัติแตกต่างจาก 1 และ 2 จะต้องมีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพดีทดแทนกันได้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชา 
 
 

หลักฐานการสมัครเพ่ิมเติมแนบพร้อมใบสมัคร(http://www.grad.chula.ac.thเมน:ู การเข้าศึกษา เลือกขั้นตอนการสมัคร) 
 นอกจากหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติตามข้อ 1 - 2 แล้วให้ระบุในใบสมัครว่า “สมัคร แบบ 1.1 เน้นการวิจัย โดยมีการ
ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว” แล้วให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปนี้      
 1. หนังสือรับรองคุณสมบัติที่จะเข้าศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ ที่เคยสอนและ
หัวหน้างานของผู้สมัครรวมกันไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้ผู้รับรองส่งหนังสือโดยตรงถึง สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขียนที่มุมซองว่าสมัครปริญญาเอก สาขาวิชาอุดมศึกษา                                           
            2. แผนการใช้ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนเพื่อการทำงานในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา ในระดับดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา ส่งแนบพร้อมกับใบสมัคร 
 3.  โครงการวิจัยที่จะทำเป็นวิทยานิพนธ์เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา ส่งแนบมา
พร้อมใบสมัคร 
 4. ประวัตกิารทำงานและผลงานวิจัยของผู้สมัคร ส่งมาพร้อมกับใบสมัคร 
 5. ผลงานวิจัยของตนเองและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต (ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย) เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาสมัคร 
 6. ใบแจ้งผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) 
หรือสำเนาใบแจ้งผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 67 ใน
กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP   เทียบเท่า TOEFL  หรือ IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 45 รับเข้าศึกษาแต่มีเงื่อนไข **  
 7. ใบแจ้งผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนย์ทดสอบและประเมิน เพื่อพัฒนาการศึกษา และ
วิชาชีพ คณะครศุาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ท้ังนี้ผลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยมี
คะแนนไม่ต่ำกว่า T50***  
 

ทั้งนี้ผลการสอบตอ้งมีอายุไม่เกิน 2 ป ีนับจากวันสอบถึงวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 
 
 

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


 
 

หมายเหตุ “ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแล้วมีมติ    
            เห็นชอบให้มีการผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า สำหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาต้น           
              ปีการศึกษา 2564 ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษให้คณะส่งรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก   
            (บ.21) ให้มีสถานภาพเป็นทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่านิสิตจะต้องดำเนินการภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา      
            2564 ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
            1. ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด 
            2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ     
               ทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557”  
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัคร (แบบ 2.1 เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์และมีการเรียนการสอน)  
      1. ผู้บริหาร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งจากสถาบันที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รับรอง มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 1 ปี (นับถึง
สิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น) ในตำแหน่งอธิการบดี อธิการ รองอธิการบดี รองอธิการ คณบดี รองคณบดี 
ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าภาควิชา หรือเทียบเท่า ตามการแบ่งสายงานของรัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ 
ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย 
(โดยต้องระบุเพิ่มในใบสมัครว่า “สมัครโดยตำแหน่ง “ผู้บริหาร”) หรือ 
      2. บุ ค ค ล ทั่ ว ไป  ส ำ เร็ จ ก ารศึ ก ษ าระดั บ ป ริญ ญ าม ห าบั ณ ฑิ ต ส าข าวิ ช า ใด ส าข าวิ ช าห นึ่ ง จ าก ส ถ าบั น                                     
ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รับรอง ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  3.25 จากระบบ                    
4 แต้มหรือเทียบเท่าหรือเคยปฏิบัติงานในสายงานอุดมศึกษาหรือที่เกี่ยวข้องหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ไม่น้อย
กว่า 1 ปี (นับถึงสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น) 

ในกรณีที่คุณสมบัติแตกต่างจาก 1 และ 2 จะต้องมีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพดีทดแทนกันได้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชา 
 

หลักฐานการสมัครเพิ่มเติมแนบพร้อมใบสมัคร (http://www.grad.chula.ac.th เมนู : การเข้าศึกษา เลือกขัน้ตอนการสมัคร) 
 นอกจากหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติตามข้อ 1-2 แล้วให้ระบุไว้ในใบสมัครว่า "สมัครแบบ 2.1 เน้นการวิจัย โดยมีการ
ทำวิทยานิพนธ์และมีการเรียนการสอน" แล้วส่งหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปนี้ 
 1. หนังสือรับรองคุณสมบัติที่จะเข้าศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่เคยสอนและ/หรือ 
หัวหน้างานของผู้สมัครรวมกันไม่น้อยกว่า 2 คนโดยให้ผู้รับรองส่งหนังสือโดยตรงถึง สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขียนที่มุมซองว่าสมัครปริญญาเอกสาขาวิชาอดุมศึกษา  

2. แผนการใช้ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนเพื่อการทำงานในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา ในระดับดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาอุดมศึกษา ส่งแนบพร้อมกับใบสมัคร 
 3. ส่งประวัติการทำงานของตนเอง ส่งมาพร้อมกับใบสมัครและผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอุดมศึกษา (ถ้า
มี) 
 4. เสนอโครงการวิจัยที่จะทำเป็นวิทยานิพนธ์เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอุดมศึกษา ส่ง
แนบมาพร้อมใบสมัคร 
 5.  ใบแจ้งผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) 
หรือสำเนาใบแจ้งผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 67 ใน
กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP  เทียบเท่า TOEFL  หรือ IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 45 รับเข้าศึกษาแต่มีเงื่อนไข **  
 6. ใบแจ้งผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา และ
วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยมี
คะแนนไม่ต่ำกว่า T50***  
ทั้งนี้ผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 

หมายเหตุ “ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแล้วมีมติ    
            เห็นชอบให้มีการผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า สำหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาต้น           
            ปีการศึกษา 2564 ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษให้คณะส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก   
            (บ.21) ให้มีสถานภาพเป็นทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่านิสิตจะต้องดำเนินการภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา      
            2564 ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
            1. ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด 
            2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ     
               ทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557” 

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


 
 
กำหนดการสอบภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 
 

รับสมัครตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ ์– 31 มีนาคม 2565 
วิชาทีส่อบ วันและเวลาที่ทำการทดสอบ สถานที่สอบ 

1. วิชาเฉพาะสาขา 23 เมษายน 2565 
เวลา 13.00-16.00 น. 

ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบทาง 
www.edu.chula.ac.th 
คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 

2. สอบสัมภาษณ์ 9 – 15 พฤษภาคม 2565 
(ตามกำหนดการของสาขาวิชา) 

ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบทาง 
www.edu.chula.ac.th 
คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 

 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
1.  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  500 บาท 
2.  ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาละ 24,500 บาท 

 

หมายเหตุ 
**กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเท่า TOEFLหรือ IELTS ตั้งแต่ 45 แต่น้อยกว่า 60 ต้องเรียนรายวิชา 5500532 

ACAD ENG GRAD STU และ 5500560 Thesis Writing ทั้งนี้ต้องสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวให้ได้ก่อนสำเร็จการศึกษา หรือ
สอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP เทียบเท่า TOEFL หรือ IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 67 ก่อนสำเร็จการศึกษา 
 ** กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเท่า TOEFLหรือ IELTS ตั้งแต่ 60 แต่น้อยกว่า 67 ต้องเรียน 5500560 Thesis 
Writing และสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวให้ได้ก่อนสำเร็จการศึกษา หรือสอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP เทียบเท่า TOEFL 
หรือ IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 67 ก่อนสำเร็จการศึกษา 
 *** ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) กรณีที่คะแนนไม่ถึง T50 จะต้องเรียน
รายวิชาพื้นฐานการวิจัย 1 รายวิชา (สมัครโดยตรง ที่ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter ขอรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 0-
2218-2565-97 ต่อ 7200) 
 
 

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP) ดูรายละเอียดได้จากประกาศ 
เรื่อง   การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่  www.atc.chula.ac.th 

 
 

จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ     10 คน  (รวมกับหลักสูตรแบบ 2.1 นอกเวลาราชการ)   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน    8 เมษายน 2565                                                   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์      2 พฤษภาคม 2565          http://www.edu.chula.ac.th 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา        31  พฤษภาคม 2565 
วันเปิดเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565   ประมาณเดือน สิงหาคม 2565  
 
 

 
 
 
 
 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่ 
ผศ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ โทร. 08-1927-9854 ,เจ้าหน้าที่ โทร. 08-8088-4044 หรือ 0-2218-2565-97 ต่อ 7061 

http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter
http://www.atc.chula.ac.th/


 
 
 
 
 (ลงนาม)                  (ลงนาม) 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ)                               (รองศาสตราจารย์ ดร.ชืน่ชนก โควินท)์ 
 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบัณฑิต            หัวหน้าภาควชิานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา 
                              สาขาวชิาอุดมศึกษา                                                                                        
                     วันที่.......................................................               วันที่....................................................... 

 

ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครศุาสตร์ ครัง้ที.่.............................วันที.่.................................... 

 

    

    (ลงนาม) 
(รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

คณบด ี
วันที่....................................................... 
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