
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ
 ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1 และรอบที่ 2)

ภาควิชา        นโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา คณะครุศาสตร
สาขาวิชา พัฒนศึกษา (นอกเวลาราชการ)         
หลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต            รหสัหลักสูตร         แบบ 2.1 สําหรับผูสําเร็จปริญญาโท

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทาโดยไดแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 จากระบบ 4 แตม

(หรือเทียบเทา)  หากมีประสบการณการทํางานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา หรือการพัฒนาสังคม มากกวา 3 ปจะพิจารณาเปนพิเศษ และ
2. มีความสามารถพูด อานและเขียนภาษาไทยไดในระดับดี

หลักฐานเพ่ิมเติมในการสมัคร (แนบพรอมใบสมัคร)
1. หนังสือรับรองประสบการณการทํางานจากตนสังกัด หรือผูบังคับบัญชาฉบับจริง หรือสําเนา
2. ใบแจงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS โดยผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวัน

ประกาศผลสอบ โดยมีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 67 TOEFL ตั้งแต 525 หรือ IELTS ตั้งแต 5.5 ขึ้นไป ในกรณีที่คะแนนสอบไมถึงเกณฑ
ที่กําหนดแตไมต่ํากวา 45 สําหรับ CU-TEP 450 สําหรับ TOEFL หรือ 4.0 สําหรับ IELTS อาจรับเขาศึกษาแบบมีเง่ือนไข ** 
ทั้งนี้หากผูสมัครอยูระหวางรอสอบภาษาอังกฤษ ขอใหผูสมัครสงสําเนาหลักฐานการสมัครสอบภาษาอังกฤษแนบมาพรอมใบสมัคร
เพื่อประกอบการพิจารณา

3. ใบแจงผลการทดสอบวิชาพ้ืนฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนยทดสอบและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ผลการสอบมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบถึงวันรับสมัคร โดยมีคะแนน
ไมต่ํากวา T50***   ทั้งนี้หากผูสมัครอยูระหวางรอสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ขอใหผูสมัครสงสําเนาหลักฐาน การสมัครสอบ
ดังกลาวแนบมาพรอมใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา

4. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปรญิญาตรแีละปรญิญาโท
5. สําเนาใบปรญิญาหรือใบรับรองการสําเร็จการศึกษา ทั้งระดับปรญิญาตรีและปรญิญาโท
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ
7. หนังสือรับรองคุณสมบัติ จํานวน 3 ฉบับ จากผูบังคับบัญชา อาจารยที่ปรึกษา และ/หรืออาจารยที่เคยสอน ใสซองปดผนึก

สงถึงประธานหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนํา
ทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

8. ขอมูลประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย มูลเหตุจูงใจในการสมัครเขาศึกษาและ
งานท่ีคาดวาจะทําหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา

9. โครงการวิจัยดานสหสาขาวิชาเพื่อการพัฒนา จํานวน 1 เร่ือง ที่แสดงศักยภาพในการวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตและ
เปนโครงการวิจัยที่คาดวาจะเปนวิทยานิพนธในการศึกษาตามหลักสูตร  

10. ขอใหผูสมัครเขียน Statement of Purpose และสงในวันสอบขอเขียน (สําหรับรอบที่ 1 วันเสารที่ 22 เมษายน 2566

และรอบท่ีสอง วันเสารที่ 13 พฤษภาคม 2566) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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การเขียน Statement of Purpose เพื่อการสมัครรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอ
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566

___________________________________________________________

กรรมการสอบคดัเลือกจะใช Statement of Purpose ที่ทานเขียนขึ้นดวยตนเองนี้ ประเมินความรู/ความสามารถ/
ความพรอมของทานเพ่ือการคัดเลอืกตามประกาศการรับสมัครเขาศึกษาตอของทางมหาวิทยาลัย

คําสั่งในการเขียน Statement of Purpose

กําหนดการสง
สง Statement of Purpose ในวันสอบขอเขียน (สําหรับรอบท่ี 1 วันเสารที่ 22 เมษายน 2566 และรอบท่ี 2 วันเสารที่ 13 

พฤษภาคม 2566) โปรดสงเอกสารทั้งฉบับพิมพ และรูปแบบไฟล

กําหนดการพิมพ
Font type: TH SarabunPSK

Font size: 16

Line spacing: single spaced

ความยาว: ไมเกิน 3-5 หนากระดาษ A-4 

ระบุช่ือ นามสกุล เลขท่ี (5 หลัก) สาขาวิชาพัฒนศึกษา หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ตามที่ปรากฏในใบสมัครของทานท่ีมุมขวา
บนของหนากระดาษ โดยใชพื้นที่ในสวนของ Header

กําหนดเน้ือหา
1. หัวขอท่ีตองการศึกษา
2. ประวัติสวนตัวและประสบการณการทํางานท่ีสอดคลองกับหัวขอที่ตองการศึกษา
3. มุมมองตอพัฒนศึกษาท่ีจะนําไปใชในการทํางาน
4. เหตุผลหรือปจจัยในการเลือกเรยีนสาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
5. ความพรอมในการเขาศึกษาสาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

       พรอมทั้งใหผูสมัครสงเอกสารท่ีใชประกอบการสมัครโดยทุกรายการรวมเปน PDF File เดียว



การรับสมัคร 
ผูสนใจศึกษาขอมูลการสมัคร ไดที่  http://www.grad.chula.ac.th  (เมนู: สมัครเรียน เลือก “ระบบรับสมัครเขาศึกษา”) 

กรอกขอมูลการสมัครในเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัยใหครบถวนพรอมแนบเอกสารประกอบการสมัครตามขั้นตอนและเง่ือนไขการรับสมัคร 
เขาศึกษาผานระบบออนไลนใหเรียบรอย จากน้ันพิมพใบสมัครที่กรอกขอมูลครบถวนพรอมเอกสารประกอบการสมัครสอบ และเอกสาร
การชําระเงินคาสมัครสอบ ตามอัตราที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และสงไปรษณียมาท่ีเลขานุการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท  
แขวงวังใหม  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300 พรอมท้ังใหผูสมัครสงเอกสารที่ใชประกอบการสมัคร โดยทุกรายการ รวมเปน 
PDF File เดียว มาที่ deved.admission@gmail.com 
 

(รอบท่ี 1) รับสมัครต้ังแต วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ 2566 – วันศุกรที่ 31 มีนาคม 2566 
วิชาที่สอบ วันและเวลาท่ีทําการสอบ สถานท่ีสอบ 

สอบขอเขียน วันเสารที่ 22 เมษายน 2566 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สอบสัมภาษณ วันพุธท่ี 3 พฤษภาคม 2566 

เวลา 13.00 น. เปนตนไป 
Online ผานระบบ Zoom meeting 

(รอบท่ี 2) รับสมัครต้ังแต วันเสารที่ 1 เมษายน 2566 – วันอาทิตยท่ี 30 เมษายน 2566 

วิชาที่สอบ วันและเวลาท่ีทําการสอบ สถานท่ีสอบ 

สอบขอเขียน วันเสารที่ 13 พฤษภาคม 2566 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 20 พฤษภาคม 2566 

เวลา 09.00 น. เปนตนไป  

Online ผานระบบ Zoom meeting 

**เวลาและสถานท่ีสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง ตามประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน** 

 

หมายเหตุ  *  กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP  นอยกวา 60 หรือ TOEFL นอยกวา 500 หรือ IELTS นอยกวา 5.0 ตองเรียนรายวิชา  
5500 532  Academic English for Graduate Studies  และ 5500 560 Thesis Writing  ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชาดังกลาวให
ไดกอนสอบวิทยานิพนธ หรือสอบ CU-TEP ใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEPตั้งแต 67หรือ TOEFL ตั้งแต 525 หรือ IELTS  
ตั้งแต 5.5 กอนสอบวิทยานิพนธ 
              ** กรณีที่คะแนนสอบ 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 และสอบผานรายวิชาดังกลาวใหไดกอนสอบวิทยานิพนธ หรือ 
สอบ CU-TEP ใหมเพ่ือใหไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต 67 หรือ TOEFL ตั้งแต 525 หรือ IELTS ตั้งแต 5.5 กอนสอบวิทยานิพนธ 

   *** ผูสมัครจะตองมีคะแนนการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) และถายังไมไดทดสอบจะตองสมัครตามเวลา
ที่กําหนด กรณีที่คะแนนไมถึง T50 จะตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการวิจัย 1 รายวิชา เพ่ิมเติม ภายใน 2 ภาคการศึกษา  
โดยนิสิตจะตองรับผิดชอบคาใชจาย  (สมัครโดยตรงท่ีศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือ http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter สําหรับขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ คุณวรนุช มงคลบุตร 
โทรศัพท 02-2182565-97 ตอ 7200) 

 

 

 



ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ดูรายละเอียดไดจากประกาศ
เรื่อง การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่  http://www.atc.chula.ac.th

(สงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภายในกําหนดเวลาของวันสอบวิชาเฉพาะสาขา)

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับได   10   คน

รอบท่ี 1

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน    วันศุกรที่ 7  เมษายน  2566      

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ      วันศุกรที่ 28  เมษายน  2566

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา       วันพุธที่ 31  พฤษภาคม  2566

รอบท่ี 2

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน    วันศุกรที่ 5 พฤษภาคม  2566      

ประกาศรายชื่อผูมสีิทธ์ิสอบสมัภาษณ      วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม  2566

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา       วันพุธที่ 31  พฤษภาคม  2566

ขอมูลการชําระเงินคาสมัครของหลักสูตร
ผูสมัครชําระคาสมัครสอบหลักสูตรนอกเวลา จํานวน 1,000 บาท โดย Download แบบฟอรมการชําระเงินไดที่ 

https://www.edu.chula.ac.th/node/843 เลือกแบบฟอรม “ชําระคาสมัครหลักสูตรนอกเวลา” และสงไปรษณียมาที่
เลขานุการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา  
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท แขวงวังใหม  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300 พรอมทั้งใหผูสมัคร
สงเอกสารที่ใชประกอบการสมัครโดยทุกรายการ โดยรวมเปน PDF File เดียว มาท่ี deved.admission@gmail.com

https://www.register.gradchula.com/login

https://www.register.gradchula.com/login



รายละเอียดคาใชจายของหลักสตูร 

ที่อยูสําหรับจัดสงเอกสารเพ่ิมเติม 

จัดสงที่  เลขานุการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา  
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300 พรอมทั้งให    
ผูสมัครสงเอกสารที่ใชประกอบการสมัครโดยทุกรายการ โดยรวมเปน PDF File เดียว มาที่ deved.admission@gmail.com 

ขอมูลติดตอหลักสูตร 
หากมีขอสงสัยติดตอที่ อาจารย ดร. เปศล ชอบผล สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา  

ช้ัน 7 อาคารพระม่ิงขวัญการศึกษาไทย  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือหมายเลขโทรศัพท 093 518 0162  
E-mail: deved.admission@gmail.com 

(ลงนาม) ...............................................................       (ลงนาม) .................................. ............................................. 
         (รองศาสตราจารย ดร.ช่ืนชนก โควินท )            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฟองอรุณ  ปรีดีดิลก) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา 

 สาขาวิชาพัฒนศึกษา  

(ลงนาม)....................................................... 
     (รองศาสตราจารย ดร.ช่ืนชนก โควินท )           

หัวหนาภาควิชานโยบาย การจดัการและความเปนผูนําทางการศึกษา 

  ทั้งน้ี   โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร  ครั้งท่ี ..........................วันท่ี....................................................... 

(ลงนาม).................................................................. 
 (รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

    คณบดี 

1. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ (อัตราตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
    เรื่องกําหนดอัตราการจัดเก็บเงินและอัตราการเบิกจายคาใชจายสําหรับหลักสูตร 
    ดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2559)  

1,000 บาท 

2. คาธรรมเนยีมการศึกษา ใน 2 ปแรก  ภาคการศึกษาละ
   (อัตราตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั เรื่องกําหนดอตัราการจัดเก็บเงินและ 
    อัตราการเบิกจายคาใชจายสําหรับหลักสูตรดุษฎีบณัฑติ พ.ศ. 2559)  

  61,000 บาท 

3. คาธรรมเนยีมการศึกษานิสติปที่ 3  เปนตนไป  ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 
4. คาเลาเรียน อัตราตามประกาศของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั
เรื่อง  อัตราการเรยีกเก็บเงินคาเลาเรียน พ.ศ. 2562

24,500 บาท 
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