
 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 
     

ภาควิชา            นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา                        คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชา   อุดมศึกษา 
หลักสูตร   ครุศาสตรมหาบัณฑิต             แผน ก แบบ ก1  รหัสหลักสูตร 3 7 0 1 
                                         แผน ก แบบ ก2  รหัสหลักสูตร 3 7 0 2 

 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร (แผน ก แบบ ก1 เน้นการวจิัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) 
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์        
วิจัย และนวัตกรรม รับรอง โดยได้แต้มเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 แต้ม จากระบบ 4 แต้ม ในกรณีที่แต้มเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรต่ำกว่า 2.50 แต้ม ต้องมีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการมาให้พิจารณา หรือ พิจารณาเป็นรายกรณี ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2. มีประสบการณ์ทางการศึกษาด้านอุดมศึกษามาบางรายวิชา และประสบการณ์ทำงาน ทางด้านอุดมศึกษา มาแล้ว
อย่างน้อย 2 ปี ภายหลังจากได้รับปริญญาบัณฑิตแล้ว 
 3. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือ คณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ 
 ในกรณีที่คุณสมบัติแตกต่างจาก 1-3 จะต้องมีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพดีทดแทนกันได้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิตของสาขาวชิา 
 

หลักฐานการสมัครเพ่ิมเติมแนบพร้อมใบสมัคร(http://www.grad.chula.ac.th เมน ู: การเข้าศึกษา เลือกขั้นตอนการสมัคร) 
 นอกจากหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติตามข้อ 1 - 2 แล้วให้ระบุในใบสมัครว่า “สมัคร แบบ ก1 เน้นการวิจัย โดยมีการ
ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว” แล้วใหส้่งหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปนี้      
 1. หนังสือรับรองคุณสมบัติที่จะเข้าศึกษาในระดับมหาบัณฑิต จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่เคยสอน และ
หัวหน้างานของผู้สมัครรวมกันไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้ผู้รับรองส่งหนังสือโดยตรงถึง สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขียนที่มุมซองว่าสมัครปริญญาโท สาขาวิชาอุดมศึกษา 
 2. แผนการใช้ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนเพื่อการทำงานในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา ในระดับ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา ส่งแนบพร้อมกับใบสมัคร 
 3.  โครงการวิจัยที่จะทำเป็นวิทยานิพนธ์เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา ส่งแนบมา
พร้อมใบสมัคร 
 4. ประวัตกิารทำงานและผลงานวิจัยของผู้สมัคร ส่งมาพร้อมกับใบสมัคร 
 5. ใบแจ้งผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) 
หรือสำเนาใบแจ้งผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 45 ใน
กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเท่า TOEFL หรือ IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 30 รับเข้าศึกษาแต่มีเงื่อนไข **  
 

หมายเหตุ “ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแล้วมีมต ิ    
              เห็นชอบให้มีการผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้าสำหรับการรับนิสิต     
              ในภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา 2564 ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษให้คณะส่งรายชื่อ   
                ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (บ.21) ให้มีสถานภาพเป็นทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่านิสิตจะต้องดำเนินการภายในภาคการศึกษาต้น     
                 ปีการศึกษา 2564 ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
            1. ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด 
            2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาองักฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถ     
               ทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557” 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร (แผน ก แบบ ก2 เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์และมีการเรียนการสอน) 
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์        

วิจัย และนวัตกรรม รับรอง โดยได้แต้มเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 แต้ม จากระบบ 4 แต้ม ในกรณีที่แต้มเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรต่ำกว่า 2.50 แต้ม ต้องมีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการมาให้พิจารณา หรือ พิจารณาเป็นรายกรณี ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
 

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


 
 

 2.คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ 
 ในกรณีที่คุณสมบัติแตกต่างจาก 1-2 จะต้องมีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพดีทดแทนกันได้ โดยได้รับ
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตของสาขาวิชา 
 

หลักฐานการสมคัรเพ่ิมเติมแนบพร้อมใบสมัคร(http://www.grad.chula.ac.th เมน ู: การเข้าศึกษา เลือกขั้นตอนการสมัคร) 
 นอกจากหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติตามข้อ 1 - 2 แล้วให้ระบุในใบสมัครว่า “สมัคร แบบ ก2 เน้นการวิจัย โดยมีการทำ
วิทยานิพนธ์และมีการเรียนการสอน” แล้วให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปนี้      
 1. หนังสือรับรองคุณสมบัติที่จะเข้าศึกษาในระดับมหาบัณฑิต จากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที่เคยสอน และ
หัวหน้างานของผู้สมัครรวมกันไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้ผู้รับรองส่งหนังสือโดยตรงถึง สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขียนที่มุมซองว่าสมัครปริญญาโท สาขาวิชาอุดมศึกษา 
 2. แผนการใช้ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนเพื่อการทำงานในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา ในระดับ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา ส่งแนบพร้อมกับใบสมัคร 
 3. โครงการวิจัยที่จะทำเป็นวิทยานิพนธ์เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา ส่งแนบมา
พร้อมใบสมัคร 
 4. ประวัติการทำงานและผลงานวิจัยของผู้สมัคร ส่งมาพร้อมกับใบสมัคร 
 5. ใบแจ้งผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ฉบับจริง) 
หรือสำเนาใบแจ้งผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 45 ใน
กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเท่า TOEFL หรือ IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 30 รับเข้าศึกษาแต่มีเงื่อนไข **  
 

ทั้งนี้ผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ป ีนับจากวันสอบถึงวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 
 

หมายเหตุ “ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแล้วมีมต ิ   
             เห็นชอบให้มีการผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า สำหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาต้น           
            ปีการศึกษา 2564 ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยังไม่มีคะแนนภาษาองักฤษให้คณะส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก   
            (บ.21) ให้มีสถานภาพเป็นทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่านิสิตจะต้องดำเนินการภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา      
            2564 ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
            1. ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเขา้ศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด 
            2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาองักฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถ     
               ทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557” 
 
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 

 
 
 

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


 
 
 
หมายเหต ุ

** กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเท่า TOEFLหรือ IELTS ตั้งแต่ 30 แต่น้อยกว่า 38 ต้องเรียนภาษาอังกฤษ 2 
รายวิชา ทั้งนี้ต้องสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวให้ได้ก่อนสำเร็จการศึกษาหรือสอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP เทียบเท่า TOEFL 
หรือ IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 45 ก่อนสำเร็จการศึกษา 
 ** กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเท่า TOEFLหรือ IELTS ตั้งแต่ 38 แต่น้อยกว่า 45 ต้องเรียนภาษาอังกฤษ         
1 รายวิชา และสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวให้ได้ก่อนสำเร็จการศึกษา หรือสอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP เทียบเท่า TOEFL 
หรือ IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 45 ก่อนสำเร็จการศึกษา  
 

 
จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ      10 คน   
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 
 

 
 
 
 
     (ลงนาม)                  (ลงนาม) 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ)                               (รองศาสตราจารย ์ดร.ชืน่ชนก โควินท)์ 
 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต            หัวหน้าภาควชิานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา 
                              สาขาวชิาอุดมศึกษา                                                                                        
                     วันที่.......................................................               วันที่....................................................... 

 

ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบรหิารคณะครศุาสตร์ ครัง้ที…่…………………….....วันที.่....................................... 

    

    (ลงนาม) 
(รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

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

 
 
 
 
 

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

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

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