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รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัคร ฯ 
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 

 
ภาควิชา หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร 
สาขาวิชา  หลักสูตรและการสอน       
หลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1  รหัสหลักสูตร 3 5 7 0 สําหรับผูสําเร็จปริญญาโท 

 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร    

แบบ 2.1  (เรียนรายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

1. สํ าเร็จการศึ กษาปริญญามหาบัณ ฑิต ในหลักสู ตรที่ มี การทํ าวิทยานิพนธ  จากสถาบันอุดมศึกษาที่ 
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  และไดแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.50 จากระบบ 4  แตม (แนบสําเนาปริญญาบัตรและสําเนา
ใบรับรองคะแนนรายวิชา (transcript) ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต)  

ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรท่ีไมมีการทําวิทยานิพนธ ตองมีผลงานวิจัยเด่ียวของตนเองที่มี                
การเผยแพร ซึ่งมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญามาทดแทน 

ในกรณีที่แตมเฉลี่ยสะสมนอยกวา 3.50 จากระบบ 4 แตม ตองมีผลงานวิชาการทีม่ิใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญามาทดแทน 

และ 
 2.  มีประสบการณทํางานทางการศึกษาหรือการสอนไมนอยกวา 3 ป หลังจากไดรับปริญญาบัณฑิต (นับถึงวันสุดทาย
ของการรับสมัคร)   

ทั้ งนี้  ผูสมัครตองยื่นผลงานและหลักฐานมาพรอมเอกสารการสมัครอื่นๆ ภายในกําหนดการรับสมัคร                  
การพิจารณาคุณสมบัติผูสมัครอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และถือเปนท่ีสิ้นสุด 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาจากเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมที่ผูสมัครสงมาทางไปรษณียภายในกําหนดการรับ
สมัครเปนสําคัญ ในกรณีที่ผูสมัครไดสมัครในระบบออนไลนแตไมสงเอกสารหลักฐานใดๆ มาเพ่ือพิจารณา หรือสงเอกสารหลักฐานสําคัญ
มาไมครบถวน คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาใหไมมีสิทธิ์สอบและ/หรือไมมีสิทธิ์เขาศึกษา 
 
 

หลักฐานเพ่ิมเติมในการสมัคร (แนบพรอมใบสมัคร) 
 นอกจากหลักฐานท่ีแสดงคุณสมบัติตาม ขอ 1-2 แลว ใหสงหลักฐานการสมัครเพิ่มเติมตอไปนี้ 
 1. ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) 
หรือใบแจงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS  (ฉบับจริง)  ที่มีผลคะแนนเปนไปตามเกณฑในประกาศของมหาวิทยาลัย**  ทั้งนี ้                      
ผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป นับถึงวันประกาศรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
  ในกรณีที่ยังไมไดรับผลการทดสอบ ตองย่ืนหลักฐานการสมัครสอบที่ระบุวันทดสอบและวันประกาศผล  ซึ่งตองมีกําหนด
แจงผลการทดสอบกอนวันสอบสัมภาษณ 
 ในกรณีที่มีการเลื่อนกําหนดการสอบหรือกําหนดการเขาศึกษา อันเนื่องมาจากจํานวนผูสมัครหรือจํานวนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาไม
เปนไปตามเปาหมาย จะเปนผลใหวันประกาศรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือกเลื่อนออกไปดวยเชนกัน ผูสมัครตองมีผลการทดสอบท่ีมี
อายุความจนถึงวันประกาศรายช่ือดังกลาว 
 2. ใบแจงผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
วิชาชีพ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบถึงวันสุดทาย
ของการรับสมัครโดยมีคะแนนไมต่ํากวา T50***   
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 3. หนังสือรับรองประสบการณการทํางานทางการศึกษาหรือการสอนไมนอยกวา 3 ป หลังจากไดรับปริญญาบัณฑิต    
จากผูบังคับบัญชา หรือตนสังกัด แสดงพรอมใบสมัคร (ดูตัวอยางหนังสือรับรองประสบการณการทํางานทางเว็บไซต  
www.grad.chula.ac.th เมนู: การเขาศึกษา  ขอมูลสําหรับผูสมัครเขาศึกษา  ดาวนโหลดแบบฟอรม) 
  4. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (recommendation) วาเหมาะสมที่จะศึกษาตอในระดับดุษฎีบัณฑิต จากผูบังคับบัญชา    
1  คน  อาจารย ที่ ป รึ กษ าที่ เค ยสอน ใน ระดั บ มห าบั ณ ฑิ ต  2  คน  (ดู ตั วอย า งจ ากห นั งสื อ รั บ รอ งท าง เว็บ ไซ ต  
www.grad.chula.ac.th) 
 5.  โครงรางการวิจัยที่คาดวาจะนําเสนอเพ่ือเปนสวนหน่ึงของการศึกษาวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต  ซึ่งแสดงถึง
ความสามารถและความพรอมในการศึกษาตอ  

 6.  ใบรับรองใหลาศึกษาตอไดเต็มเวลาจากหนวยงานตนสังกัด 

 สําหรับผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทามากอน แลวมาเรียนตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ป 
ผูสมัครตองนําใบคะแนนรายวิชา (transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเทา สงเปนเอกสารประกอบการสมัครดวย 

ขั้นตอนการสมัคร 
ผูสมัครบันทึกขอมูลการสมัคร ONLINE ทางอินเทอรเน็ตไดจาก http://www.grad.chula.ac.th (เมนู: การเขาศึกษา  

เลือกระบบรับสมัครเขาศึกษา) ใหถูกตองและครบถวน และนําสงใบสมัครพรอมหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณียที่ 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ในเวลา)      ภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

กําหนดการสอบ  

รับสมัครต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2563 – 25 ตุลาคม 2563 
วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทําการทดสอบ สถานที่สอบ 

1. สอบขอเขียนวิชา
เฉพาะสาขา**** 

วันเสารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
13.00 – 16.00 น. 

วันสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง 
สาขาวิชาจะจัดสอบเมื่อมีจํานวนผูสมัครเปนไปตามเปาหมาย 

ผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียนสามารถตรวจสอบเลขท่ีนั่ง
สอบ และหองสอบ ไดที่บอรดประชาสัมพันธ 
บริเวณโถงอาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง 

2. สอบสัมภาษณ วัน เวลาสอบจะแจงใหทราบในภายหลัง สถานท่ีสอบจะแจงใหทราบในภายหลัง 

หมายเหตุ  **  กรณีคะแนนสอบ CU-TEP  ตั้งแต 45 หรือ TOEFL ตั้งแต 450 หรือ IELTS ตั้งแต  4.0 รับเขาศึกษา
แตมีเง่ือนไข ดังนี ้

คะแนนสอบ CU-TEP นอยกวา 60 หรือ TOEFL นอยกวา 500 หรือ IELTS นอยกวา 5.0 ตองเรียน 5500 532  
Academic  English  for  Graduate  Studies และ 5500 560 Thesis Writing ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชาดังกลาวกอนสําเร็จ
การศึกษา   

คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 60 แตนอยกวา 67 หรือ TOEFL ตั้งแต 500 แตนอยกวา 525 หรือ IELTS ตั้งแต 5.0  
แตนอยกวา 5.5 ตองเรียน  5500 560 Thesis  Writing  และสอบผานรายวิชาดังกลาวกอนสําเร็จการศึกษา 
หรือ สอบใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต 67 หรือ TOEFL ตั้งแต 525 หรือ IELTS ตั้งแต 5.5 กอนสําเร็จการศึกษา 

***  ผูสมัครจะตองมีคะแนนการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) และถายังไมไดทดสอบ จะตองสมัครและเขา
สอบตามเวลาที่กําหนด กรณีที่คะแนนไมถึง T50 จะตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการวิจัย 1 รายวิชา เพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต 
ภายใน 2 ภาคการศึกษา  (สมัครโดยตรงหรือทางไปรษณีย ที่ศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา และวิชาชีพ คณะ 
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รายละเอียดโปรดติดตอ  0-2218-2565  ตอ 7200) 
           ****  วิชาเฉพาะท่ีสอบ  1)  หลักสูตร  2)  การสอน  3)  การวิจัยดานหลักสูตรและการสอน 
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ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ดูรายละเอียดไดจากประกาศเรื่อง  การทดสอบความรูความสามารถภาษาอังกฤษ 
สมัครไดที่  www.atc.chula.ac.th (สงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภายใน

กําหนดเวลาของวันสอบวิชาเฉพาะ)  หากไมมีคะแนนภาษาอังกฤษจะไมรับลงทะเบียนแรกเขา 

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ              5  คน* 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน วันจันทรที่ 2 พฤศจิกายน 2563  (ท่ีเว็บไซต http://www.edu.chula.ac.th /academic )    

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสมัภาษณ   วันศุกรที่ 13 พฤศจิกายน 2563  (ท่ีเว็บไซต http://www.edu.chula.ac.th /academic)    

ประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก  วันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน 2563  (ท่ีเว็บไซต http://www.edu.chula.ac.th /academic) 

วันเปดภาคเรียนภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563   วันจันทรที่ 18 มกราคม 2564 

*หมายเหตุ:  สาขาวิชาจะจัดสอบและเปดสอนเมื่อมีจํานวนผูสมคัรและผูเรียนเปนไปตามเปาหมายท่ีสาขาวิชากําหนด

หากผูสมัครมีขอสงสัยเก่ียวกับคุณสมบัติผูมีสิทธิส์มัคร ติดตอที ่ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาริณี   ตรีวรัญู  
ในเวลาราชการ  08.00-17.00 น. โทร. 02-2182565-97 ตอ  8065  email address: charinee.t@hotmail.com 

คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา 
1. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ     500   บาท 

2. คาเลาเรียน เปนไปตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินคาเลาเรยีน และเงินเรียกเก็บ
ประเภทอื่น ๆ สําหรับนิสติ  ภาคการศึกษาละ      24,500   บาท

(ลงนาม) (ลงนาม ) 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชารณิี  ตรีวรัญู) (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภสัรา  ชินวรรโณ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

วันท่ี...................................................... 

หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

วันท่ี.................................................. 

ทั้งนี้   โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งท่ี.........................     วันท่ี ............................ 

(รองศาสตราจารย ดร.ศริิเดช  สุชีวะ) 
        คณบดี  

วันท่ี...........................................................   


