
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 
 

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 สาขาใดสาขาหน่ึง จากสถาบันที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  
วิจัย และนวัตกรรม รับรอง  ไดแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25 จากระบบ 4 แตม หรือเทียบเทา มีประสบการณบริหารใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือที่เกี่ยวของมาอยางนอย 1 ป (นับถึงสิ้นเดือนสุดทาย กอนวันเปดภาคการศึกษาตน) มีผลงานวิจัยที่ไมเปนสวน
หน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรมหาบัณฑิตและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ยอมรับ มีประสบการณการทํางานในสถาบันที่เกี่ยวของ
กับการอุดมศึกษาในตําแหนงอธิการบดี อธิการ รองอธิการบดี  รองอธิการ  คณบดี รองคณบดี  ผูอํานวยการกอง หัวหนาภาควิชา หรือ
เทียบเทาตามการแบงสายงานของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้  ผูสมัครจะตองสงหลักฐานการสมัครที่บัณฑิต
วิทยาลัย เฉพาะผลงานวิจัย และผลงานวิชาการใหสงที่สาขาวิชาอุดมศึกษา เพื่อใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ของสาขาวิชาพิจารณาใหมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณได (โดยวงเล็บเพ่ิมในใบสมัครวา “สมัครโดยตําแหนงผูบริหาร”) หรือ  
      2. บุคคลทั่วไป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม รับรอง ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25 จากระบบ 4 แตมหรือเทียบเทา เคยปฏิบัติงานใน
สายงานอุดมศึกษาหรือที่เก่ียวของมาอยางนอย 1 ป (นับถึงสิ้นเดือนสุดทาย กอนวันเปดภาคการศึกษาตน) และมีผลงานวิจัยที่ไม
เปนสวนหน่ึงของการศึกษา ตามหลักสูตรมหาบัณฑิต ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยอมรับ  
 ในกรณีที่คุณสมบัติแตกตางจาก 1 และ 2 จะตองมีผลงานทางวิชาการและงานวิจยัที่มีคณุภาพดีทดแทนกันได โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎบีัณฑติของสาขาวิชา 
 

หลักฐานการสมัครเพ่ิมเติมแนบพรอมใบสมัคร (http://www.grad.chula.ac.th เมนู : การเขาศึกษา เลือกขัน้ตอนการสมัคร) 
 นอกจากหลักฐานท่ีแสดงคุณสมบัติตามขอ 1 - 2 แลวใหระบุในใบสมัครวา “สมัคร แบบ 1.1 เนนการวิจัย โดยมีการทํา
วิทยานิพนธอยางเดียว” แลวใหสงหลักฐานเพิ่มเติมตอไปนี้      
 1. หนังสือรับรองคุณสมบัติที่จะเขาศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต จากอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารย ที่เคยสอนและหัวหนา
งานของผูสมัครรวมกันไมนอยกวา 2 คน โดยใหผูรับรองสงหนังสือโดยตรงถึง สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เขียนที่มุมซองวาสมัครปริญญาเอก สาขาวิชาอุดมศึกษา                                          
            2. แผนการใชความรูและประสบการณจากการเรียนเพื่อการทํางานในอนาคตหลังจากสําเร็จการศึกษา  ในระดับดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา สงแนบพรอมกับใบสมัคร 
 3.  โครงการวิจัยที่จะทําเปนวิทยานิพนธเมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา สงแนบมาพรอม
ใบสมัคร 
 4. ประวัติการทํางานและผลงานวิจัยของผูสมัคร สงมาพรอมกับใบสมัคร 
 5. ผลงานวิจัยของตนเองและวิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิต (ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย) เพื่อใช
ประกอบการพิจารณาสมัคร 
 6. ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) 
หรือสําเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป โดยมีคะแนนมากกวาหรือเทากับ 67 ในกรณีที่
คะแนนสอบ CU-TEP   เทียบเทา TOEFL  หรือ IELTS มากกวาหรือเทากับ 45 รับเขาศึกษาแตมีเง่ือนไข **  
 7. ใบแจงผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนยทดสอบและประเมิน เพื่อพัฒนาการศึกษา และ
วิชาชีพ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ท้ังน้ีผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบ โดยมีคะแนน
ไมต่ํากวา T50***  
หมายเหตุ ทั้งนี้ขอใหผูสมัครสงใบสมัครตัวจริงและเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดสงไปรษณียมาท่ี ประธานคณะกรรมการ
บริหาร หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (ในเวลาราชการ) สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทาง
การศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 

 
 
 



คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร (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 
(โดยตองระบุเพ่ิมในใบสมัครวา “สมัครโดยตําแหนง “ผูบริหาร”) หรือ 

2. บุคคล ท่ัวไป  สํ า เ ร็ จการศึ กษาระ ดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิ ชา ใดสาขา วิชาหนึ่ งจากสถาบั น
ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม รับรอง ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25 จากระบบ 
4 แตมหรือเทียบเทาหรือเคยปฏิบัตงิานในสายงานอุดมศึกษาหรือท่ีเกี่ยวของหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ไมนอยกวา 
1 ป (นับถึงสิ้นเดือนสุดทายกอนวันเปดภาคการศึกษาตน) 

ในกรณีที่คุณสมบัติแตกตางจาก 1 และ 2 จะตองมีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพดีทดแทนกันได โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชา 
หลักฐานการสมัครเพ่ิมเติมแนบพรอมใบสมัคร (http://www.grad.chula.ac.th เมนู : การเขาศึกษา เลือกขั้นตอนการสมัคร) 

นอกจากหลักฐานท่ีแสดงคุณสมบัติตามขอ 1-2 แลวใหระบุไวในใบสมัครวา "สมัครแบบ 2.1 เนนการวิจัย โดยมีการทํา
วิทยานิพนธและมีการเรียนการสอน" แลวสงหลักฐานเพ่ิมเติมตอไปนี้ 

1. หนังสือรับรองคุณสมบัติที่จะเขาศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจากอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยที่เคยสอนและ/หรือ
หัวหนางานของผูสมัครรวมกันไมนอยกวา 2 คนโดยใหผูรับรองสงหนังสือโดยตรงถึง สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาฯ 
เขียนที่มุมซองวาสมัครปริญญาเอกสาขาวิชาอุดมศึกษา  

2. แผนการใชความรูและประสบการณจากการเรียนเพื่อการทํางานในอนาคตหลังจากสําเร็จการศึกษา ในระดับดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาอุดมศึกษา สงแนบพรอมกับใบสมัคร 

3. สงประวัติการทํางานของตนเอง สงมาพรอมกับใบสมัครและผลงานวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาอุดมศึกษา (ถามี)
4. เสนอโครงการวิจัยท่ีจะทําเปนวิทยานิพนธเมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอุดมศึกษา สงแนบ

มาพรอมใบสมัคร 
5. ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง)

หรือสําเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป โดยมีคะแนนมากกวาหรือเทากับ 67 ในกรณีที่
คะแนนสอบ CU-TEP  เทียบเทา TOEFL  หรือ IELTS มากกวาหรือเทากับ 45 รับเขาศึกษาแตมีเง่ือนไข **  

6. ใบแจงผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา และวิชาชีพ
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบ โดยมีคะแนนไมต่ํา
กวา T50***  

กําหนดการสอบภาคการศึกษาตน  ป 2564  

รับสมัครต้ังแต 1 กุมภาพันธ 2564 – 31 มีนาคม 2564 
วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทําการทดสอบ สถานที่สอบ 

1. วิชาเฉพาะสาขา 24 เมษายน 2564 
เวลา 13.00-16.00 น. 

หองสอบจะแจงใหทราบทาง 
www.edu.chula.ac.th/academic 

คณะครุศาสตร จุฬาฯ 
2. สอบสัมภาษณ 3 – 10 พฤษภาคม 2564 

(ตามกําหนดการของสาขาวิชา) 
หองสอบจะแจงใหทราบทาง 

www.edu.chula.ac.th/academic 
คณะครุศาสตร จุฬาฯ 

คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา 
1. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท 
2. คาเลาเรยีนภาคการศึกษาละ 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 หรือสอบ
ใหมเพื่อใหไดคะแนน 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 จะตองเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานการวิจัย 1 รายวิชา เพ่ิมเติม ภายใน 2 ภาคการศึกษา (สมัครโดยตรง ที่ศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
และวิชาชีพ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือ https://www.edu.chula.ac.th/testcenter/news.pdf ขอ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอ 0-2218-2565-97 ตอ 7200) 

ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP) ดูรายละเอียดไดจากประกาศ 
เร่ือง   การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่  www.atc.chula.ac.th 

(สงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP) ที่สาขาวิชาอุดมศึกษา  ภายในกําหนดเวลาของวันสอบวิชาเฉพาะ) 

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ     10 คน  (รวมกับหลักสูตรแบบ 2.1 นอกเวลาราชการ)  
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน    9 เมษายน 2564  
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสมัภาษณ    30 เมษายน 2564   http://www.edu.chula.ac.th/academic 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา      26 พฤษภาคม 2564 
วันเปดเรียน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564   ประมาณเดือน สิงหาคม 2564 

        (ลงนาม)     (แทน)  (ลงนาม) 
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณี หงษศริิวัฒน)                               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรณุี หงษศริิวัฒน) 

 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสตูรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต     รักษาการแทนหัวหนาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา 
สาขาวิชาอุดมศึกษา 

วันที่.......................................................  วันที่....................................................... 

ทัง้นี้ โดยมติคณะกรรมการบรหิารคณะครุศาสตรโดยการเวียน ครั้งที.่...................................วนัที.่...................................... 

(ลงนาม) 
(รองศาสตราจารย ดร.ศริิเดช สุชีวะ) 

คณบดี 
วันที่....................................................... 

หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอไดที่ 
ผศ.ดร.อรุณี หงษศิริวัฒน โทร. 08-1927-9854 หรือ 0-2218-2565-97 ตอ 7061 


