
รายละเอยีดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 

ภาควชิา              นโยบาย การจดัการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา  คณะครุศาสตร์ 
สาขาวชิา      บริหารการศึกษา   (นอกเวลาราชการ) 
หลกัสูตร    ครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต   แบบ 2.1  เน้นการวจิยัโดยมกีารท าวทิยานิพนธ์และ 

 มกีารเรียนการสอน  รหัสหลกัสูตร 3 7 0 7 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัคร 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำหรือก ำลังศึกษำในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยในระดับปริญญำมหำบณัฑิตจำก

สถำบนัท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำรรับรอง ทั้งน้ีผูส้มคัรจะตอ้งยื่นหลกัฐำน
กำรส ำเร็จกำรศึกษำก่อนวนัประกำศผลผูมี้สิทธ์ิเขำ้ศึกษำต่อตำมท่ีมหำวทิยำลยัก ำหนด 

2. มีแตม้เฉล่ียสะสมในระดบัปริญญำมหำบณัฑิต ไม่นอ้ยกวำ่ 3.8 จำกระบบ 4.0 หรือเทียบเท่ำ
หำกมีแตม้เฉล่ียสะสมในระดบัปริญญำมหำบณัฑิตต ่ำกวำ่ 3.8 แต่ไม่ต ่ำกวำ่ 3.5 จำกระบบ 4.0

หรือเทียบเท่ำ ตอ้งมีประสบกำรณ์ทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หรือทรัพยำกรมนุษยม์ำไม่น้อยกว่า 
2 ปี และตอ้งมีผลงำนกำรวจิยัทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำ  

    หำกมีแตม้เฉล่ียสะสมในระดบัปริญญำมหำบณัฑิตต ่ำกวำ่  3.5 จำกระบบ 4.0 หรือเทียบเท่ำ ตอ้ง
มีประสบกำรณ์ทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หรือทรัพยำกรมนุษยม์ำไม่น้อยกว่า 5 ปี และตอ้งมี
ผลงำนกำรวจิยัทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำ  

หลกัฐานเพิม่เติมในการสมัคร   (แนบพร้อมใบสมัคร) 
1. ส ำเนำบตัรประชำชน หรือ บตัรขำ้รำชกำร
2. ส ำเนำใบปริญญำบตัร
3. ส ำเนำคะแนนรำยวชิำ (Transcript)
4. หนงัสือรับรองคุณสมบติั 1 ฉบบั จำกผูบ้งัคบับญัชำ  หรืออำจำรยท่ี์เคยสอนและหนงัสือ

ประสบกำรณ์ท ำงำน 1 ฉบบั จำกผูบ้งัคบับญัชำ  หรืออำจำรยท่ี์เคยสอน 
5. ประวติัส่วนตวั (Curriculum Vitae) ประกอบไปดว้ย ประวติักำรศึกษำ ประวติักำรท ำงำน ประวติั

กำรฝึกอบรม และผลงำน 
6. ค ำแถลงจุดมุ่งหมำยส ำคญั (Statement of Purpose) ในกำรศึกษำระดบัดุษฎีบณัฑิต สำขำวิชำ

บริหำรกำรศึกษำ ซ่ึงประกอบไปดว้ย เป้ำหมำยชีวิต จุดมุ่งหมำย เหตุผลและแรงจูงใจในกำรศึกษำ ประสบกำรณ์
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำ แผนกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรศึกษำไปใชง้ำนในอนำคต 

7. โครงกำรวิจยั (Research Proposal) ท่ีอำจพฒันำเป็นวิทยำนิพนธ์เม่ือเขำ้ศึกษำในหลกัสูตรฯ (ไม่
จ  ำกดัแบบฟอร์ม) 

8. ใบแจง้ผลกำรทดสอบวิชำภำษำองักฤษ CU-TEP จำกศูนยท์ดสอบทำงวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยัหรือส ำเนำใบแจง้คะแนนเผลกำรสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 67 ข้ึนไป หรือคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 525 
ข้ึนไปหรือคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.5 ข้ึนไป ทั้งน้ีผลกำรสอบตอ้งมีอำยไุม่เกิน 2 ปี นบัจำกวนัสอบถึงวนั
ประกำศรำยช่ือผูผ้ำ่นกำรสอบคดัเลือก  

     ในกรณีท่ีคะแนนสอบ CU-TEP นอ้ยกวำ่ 67 แต่มำกกวำ่ 45 หรือ TOEFL นอ้ยกวำ่ 525 แต่มำกกว่ำ 
450 หรือ IELTS นอ้ยกวำ่ 5.5 แต่มำกกวำ่ 4.0 คะแนน อำจไดรั้บกำรพิจำรณำให้เขำ้ศึกษำโดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

8.1. กรณีท่ีคะแนนสอบ  CU-TEP  นอ้ยกวำ่  60  หรือ  TOEFL  นอ้ยกวำ่  500  หรือ IELTS นอ้ย
กวำ่ 5.0 จะตอ้งเรียนรำยวชิำ 5500532 Academic English for Graduate Studies และรำยวชิำ 5500560 
Thesis Writing เพิ่มเติม โดยผูเ้รียนจะตอ้งรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยกำรลงทะเบียนรำยวชิำดงักล่ำวเพิ่มเติมเอง  
ทั้งน้ีจะตอ้งสอบผำ่นทั้งสองรำยวชิำดงักล่ำวให้ได้ก่อนส าเร็จการศึกษา หรือตอ้งด ำเนินกำรทดสอบ CU-
TEP  TOEFL หรือ IELTS ใหม่เพื่อใหไ้ดค้ะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 67 ข้ึนไป หรือ TOEFL ตั้งแต่ 525 ข้ึนไป
หรือ ITLTS  ตั้งแต่ 5.5 ข้ึนไป ก่อนส าเร็จการศึกษา  



8.2. กรณีท่ีคะแนนสอบ  CU-TEP  ตั้งแต่  60  แต่นอ้ยกวำ่  67  หรือ  TOEFL ตั้งแต่  500  แต่
นอ้ยกวำ่  525  หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.0 แต่นอ้ยกวำ่ 5.5 จะตอ้งเรียนรำยวชิำ  5500560  Thesis Writing 
เพิ่มเติม โดยผูเ้รียนจะตอ้งรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยกำรลงทะเบียนรำยวชิำดงักล่ำวเพิ่มเติมเองทั้งน้ีจะตอ้งสอบ
ผำ่นรำยวชิำดงักล่ำวให้ได้ก่อนส าเร็จการศึกษา หรือตอ้งด ำเนินกำรทดสอบ CU-TEP  TOEFL หรือ IELTS 
ใหม่เพื่อใหไ้ดค้ะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 67 ข้ึนไป หรือ TOEFL ตั้งแต่ 525 ข้ึนไปหรือ IELTS ตั้งแต่ 5.5 ข้ึนไป 
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

ผู้ทีไ่ม่มีผลสอบภาษาองักฤษ  (CU-TEP) ดูรายละเอยีดได้จากประกาศ
เร่ือง   การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษ และสมัครได้ที ่ www.atc.chula.ac.th 

9. ใบแจง้ผลกำรทดสอบวชิำพื้นฐำนกำรวจิยั (GREAT-R) ของศูนยท์ดสอบและประเมินเพื่อ
พฒันำกำรศึกษำและวชิำชีพ คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั (ฉบบัจริง) โดยมีคะแนนมำกกวำ่
หรือเท่ำกบั T50 ทั้งน้ีผลกำรสอบตอ้งมีอำยไุม่เกิน 2 ปี นบัจำกวนัสอบถึงวนัรับสมคัร (กรณีท่ียงัไม่ไดส้อบ 
ผูส้มคัรสำมำรถท ำกำรสมคัรโดยตรงหรือทำงไปรษณียไ์ดท่ี้ศูนยท์ดสอบและประเมินเพื่อพฒันำกำรศึกษำ
และวชิำชีพ คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั รำยละเอียด (ติดต่อ 0-2218-2565-97 ต่อ 7200) 

ในกรณีท่ีคะแนน GREAT-R ไม่ถึง T50 จะตอ้งเรียนรำยวิชำพื้นฐำนกำรวิจยั 1 รำยวิชำ เพิ่มเติม 
ภำยใน 2 ภำคกำรศึกษำ โดยผูเ้รียนจะตอ้งรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยกำรลงทะเบียนรำยวชิำดงักล่ำวเพิ่มเติมเอง   

หมายเหตุ หลกัฐำนเพิ่มเติมรำยกำรท่ี 8 และ 9 หำกไม่พร้อมยื่นในวนัสมคัร สำมำรถยื่นไดใ้นวนั
สอบสัมภำษณ์ หรือ วนัปฐมนิเทศ 

ขั้นตอนการสมัคร 
1  ผูส้มคัรบนัทึกขอ้มูลกำรสมคัร ONLINE ทำงอินเตอร์เน็ต ไดท่ี้  http://www.grad.chula.ac.th (เมนู:

กำรเขำ้ศึกษำ อ่ำนรำยละเอียดหลักสูตรท่ีเปิดรับสมคัร และเขำ้สู่ระบบรับสมคัรเขำ้ศึกษำ) ให้ถูกตอ้งและ
ครบถว้น 

2. ผูส้มคัรช ำระเงินค่ำสมคัรสอบหลกัสูตรนอกเวลำจ ำนวน 1,000 บำท โดย Download แบบฟอร์ม
กำรช ำระเงินไดท่ี้ https://www.edu.chula.ac.th/node/843 เลือกแบบฟอร์ม “ช ำระค่ำสมคัรหลกัสูตรนอกเวลำ” 

3. ผูส้มคัรส่งใบสมคัรและหลกัฐำนเอกสำรประกอบกำรสมคัร พร้อมทั้งส ำเนำใบช ำระเงินค่ำสมคัรสอบ
ไปท่ีสำขำวิชำท่ีสมคัร คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  ถนนพญำไท  แขวงวงัใหม่  เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10330 

ก าหนดการสอบ        รับสมัครระหว่างวนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2564 – วนัที ่31 มีนาคม 2564 

การสอบ วนัและเวลาสอบ สถานทีส่อบ 
1. สอบสมัภำษณ์ วนัพฤหสับดีท่ี 8 เมษำยน 2564 

(ตำมก ำหนดกำรของสำขำวิชำ) 
เวลำและหอ้งสอบจะแจง้ใหท้รำบทำง 

http://www.edu.chula.ac.th/academic/ 
คณะครุศำสตร์ จุฬำฯ 

* หลกัสูตรท่ีจดัสอนนอกเวลำรำชกำร จะเปิดสอนเม่ือมีผูเ้รียนตำมจ ำนวนท่ีสำขำวิชำก ำหนด

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

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


 จ านวนนิสิตทีค่าดว่าจะรับ    ......10  คน........ 

ประกาศรายช่ือผู้มสิีทธ์ิสอบสัมภาษณ์ วนัจนัทร์ท่ี 5 เมษำยน 2564  ท่ีเวบ็ไซต ์https://www.edu.chula.ac.th/academic  

ประกาศรายช่ือผู้มสิีทธ์ิเข้าศึกษา         วนัศุกร์ท่ี 23 เมษำยน 2564  ท่ีเวบ็ไซต ์https://www.edu.chula.ac.th/academic 
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่      เดือนกรกฎำคม 2564 ท่ีคณะครุศำสตร์  

หากผู้สมัครมข้ีอสงสัยเกี่ยวกบัคุณสมบัตขิองผู้มสิีทธ์ิสมคัร  ตดิต่อได้ที ่ เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
สาขาวชิาบริหารการศึกษา เวลา 08.00 - 16.00 น. ภาควชิานโยบาย การจดัการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา   

อาคารพระมิง่ขวญัการศึกษาไทย  (ช้ัน 7)  คณะครุศาสตร์  โทรศัพท์ 0-2218-2565-97 ต่อ 7060-2 
หรือที ่ Website : https://www.edu.chula.ac.th/academic 

 ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
1. ค่ำธรรมเนียมกำรสมคัรสอบ 1,000 บำท 
2. ค่ำเล่ำเรียน ภำคกำรศึกษำละ 24,500 บำท 
3. ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำท่ี 1-4  ภำคกำรศึกษำละ 73,000 บำท 
4. ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำท่ี 5 เป็นตน้ไปภำคกำรศึกษำละ 10,000 บำท 

แบบฟอร์มช าระค่าสมัครหลักสูตรนอกเวลา  https://www.edu.chula.ac.th/node/843 



 

 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วนัที ่/ Date : ______________________________________

ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330 SERVICE CODE :  EDUCHULA
เลขประจ าตัวผู้ เสียภาษี 0994000159099 ช่ือผู้สมัคร (Name) ____________________________________________________

      

เพื่อเข้าบญัชี เงินทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศกึษา สาขาวิชาทีส่มัคร  (Ref.2) สาขาวิชาบริหารการศกึษา หลกัสตูรนอกเวลา (ดษุฎีบณัฑิต)

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

* ค่าบริการ 5 บาท ต่อรายการ ทั่วประเทศ

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

* ค่าบริการ 5 บาท ต่อรายการ ทั่วประเทศ

 เงินสด

จ านวนเงินทีเ่ป็นตวัอักษร    ( )

กรุณาตัดตามรอยปรุ เพ่ือความสะดวกของท่าน  กรุณาน าใบแจ้งการช าระเงินพร้อม ใบแจ้งหนี ้ไปช าระได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงศรีอยธุยา ทุกสาขาทั่วประเทศ

ใบแจ้งการช าระเงิน

ส าหรับธนาคาร

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วนัที ่/ Date : ______________________________________

ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330 SERVICE CODE :  EDUCHULA
เลขประจ าตัวผู้ เสียภาษี 0994000159099 ช่ือผู้สมัคร (Name) ____________________________________________________

เลขบตัรประชาชน (Ref1)      

เพื่อเข้าบญัชี เงินทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศกึษา สาขาวิชาทีส่มัคร  (Ref.2) สาขาวิชาบริหารการศกึษา หลกัสตูรนอกเวลา (ดษุฎีบณัฑิต)

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

* ค่าบริการ 5 บาท ต่อรายการ ทั่วประเทศ

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

* ค่าบริการ 5 บาท ต่อรายการ ทั่วประเทศ

 เงินสด

จ านวนเงินทีเ่ป็นตวัอักษร    ( )

กรุณาตัดตามรอยปรุ เพ่ือความสะดวกของท่าน  กรุณาน าใบแจ้งการช าระเงินพร้อม ใบแจ้งหนี ้ไปช าระได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงศรีอยธุยา ทุกสาขาทั่วประเทศ

ใบแจ้งการช าระเงิน

ส าหรับลูกค้า

Tel. 

รายการ เลขที่ ธนาคาร - สาขา จ านวนเงิน    ( บาท )

เลขบตัรประชาชน (Ref1)

Tel. 

รายการ เลขที่ ธนาคาร - สาขา จ านวนเงิน    ( บาท )


