
  

 
รายละเอยีดแนบทายประกาศการรบัสมัครฯ 

ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2564 
รอบที ่3 

 
ภาควชิา             การศกึษาตลอดชวีติ          คณะครศุาสตร   จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  
สาขาวชิา      กการศกึษานอกระบบโรงเรยีน    (ภาคนอกเวลาราชการ)  
หลกัสตูร      คครศุาสตรดษุฎบีณัฑติ    แแบบ 1.1 รหสัหลกัสตูร 3  7  2  2  เนนการวจิยัโดยมกีารทำ

ววทิยานพินธอยางเดยีว 
          แแบบ 2.1 รหสัหลกัสตูร 3  7  2  3  สำหรบัผสูำเรจ็ปรญิญาโท  
    แแบบ 2.2 รหสัหลกัสตูร 3  7  2  4  สำหรบัผสูำเรจ็ปรญิญาตร ี 

 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร  
 1. แบบ 1.1 เนนการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธอยางเดียวโดยรับผูสำเร็จปริญญาโท 
   1.1 ตองสำเร็จการศึกษารระดับปริญญามหาบัณฑิตทุกสาขาวิชาหรือกำลังศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในป
สุดทาย จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  โดยไดแตมเฉลี่ยสะสมในระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตไมนอยกวา 3.50 จากระบบ 4 แตม หรือเทียบเทา ถาไดแตมเฉลี่ยสะสมนอยกวา  3.50 จากระบบ 4  แตม จะตองมี
ผลงานทางวิชาการ (เชน  บทความทางวิชาการ  ตำรา  งานวิจัย ฯลฯ) ที่มีคุณภาพท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  พิจารณาแลวและให
การยอมรับ หรือ มีประสบการณการทำงานในภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ที่เกี่ยวของกับการศึกษา การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชนบท การพัฒนาสังคม  หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ไมนอยกวา 3 ป  หลังจากไดรับปริญญา
มหาบัณฑิต  ((นับถึง 21 พฤษภาคม 2564) นอกเหนือจากคณุสมบตัทิัง้สองดงักลาวอยางใดอยางหนึ่งแลว การศึกษาในระดับมหาบัณฑิตที่
ผานมาจะตองเปนหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธดวย โดยวิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิตที่ทำตองไดรับการประเมินอยูในระดับไมต่ำกวาดี 
และมีผลงานวิจัยท่ีไมเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรมหาบัณฑิตที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ยอมรับ 
   1.2 บุคคลทีม่ผีลงานและประสบการณทางวิชาชีพ หรือวิชาการดีเดน ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ยอมรับ 
ตองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตทุกสาขาวิชาหรือกำลังศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในปสุดทาย จากสถาบันอุดมศึกษาที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง การศึกษาในระดับมหาบัณฑิตที่ผานมาจะตองเปนหลักสูตรที่ทำ
วิทยานิพนธดวย โดยวิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิตที่ทำตองไดรับการประเมินอยูในระดับไมต่ำกวาดี และมีผลงานวิจัยที่ไมเปนสวน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรมหาบัณฑิตที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ยอมรับ ในกรณีที่ผูสมัครมีคุณสมบัติตามเกณฑนี้ ให
ผูสมัครเขาสอบเฉพาะสัมภาษณเทานั้น 
   1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน พิจารณาแลว
เห็นสมควรใหมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาได  

 2. แบบ 2.1 เนนการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธและมีการเรียนการสอน โดยรับผูสำเร็จปริญญาโท 
   2.1 ตองสำเร็จการศึกษารระดับปริญญามหาบัณฑิตทุกสาขาวิชาหรือกำลังศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในป
สุดทาย จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  โดยไดแตมเฉลี่ยสะสมในระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตไมนอยกวา 3.50 จากระบบ 4 แตม หรือเทียบเทา ถาไดแตมเฉลี่ยสะสมนอยกวา  3.50 จากระบบ 4  แตม จะตองมี
ผลงานทางวิชาการ (เชน  บทความทางวิชาการ  ตำรา  งานวิจัย ฯลฯ) ที่มีคุณภาพท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  พิจารณาแลวและให
การยอมรับ หรือ มีประสบการณการทำงานในภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ที่เกี่ยวของกับการศึกษา การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชนบท การพัฒนาสังคม  หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ไมนอยกวา 3 ป  หลังจากไดรับปริญญา
มหาบัณฑิต ((นับถึง 21 พฤษภาคม 2564)  
   2.2 ผูมีผลงานและประสบการณทางวิชาชีพ หรือวิชาการดีเดน ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ยอมรับ   ใน
กรณีที่ผูสมัครมีคุณสมบัติตามเกณฑนี้ ใหผูสมัครเขาสอบเฉพาะสัมภาษณเทาน้ัน 

 3. แบบ 2.2 เนนการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธและมีการเรียนการสอน โดยรับผูสำเร็จปริญญาตรี 
   3.1 ตองสำเร็จการศึกษาระดับปปริญญาบัณฑิตทางการศึกษา เกียรตินิยม  จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไดแตมเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตไมนอยกวา 3.25 จาก
ระบบ 4 แตม หรือเทียบเทา 
   3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน พิจารณาแลว
เห็นสมควรใหมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาได 
 

หลักฐานการสมัครเพิ่มเติม (แนบพรอมใบสมัคร) 
นอกจากหลักฐานท่ีแสดงคุณสมบัตติามขอ 1 - 3 แลวใหระบุในใบสมัครวา ““สมัคร แบบ 1.1” หรือ “สมัคร แบบ 2.1” หรือ 

“สมัคร แบบ 2.2”  แลวใหสงหลักฐานเพิ่มเติมตอไปนี้   
 1. หนังสือรับรองประสบการณการทำงานจากตนสังกัดหรือผูบังคับบัญชา กรณีที่ผูสมัครประกอบอาชีพแลว  (ดูตัวอยางหนังสือ
รับรองประสบการณทำงานใน www.grad.chula.ac.th เมนู : การเขาศึกษา ในหัวขอดาวนโหลดใบสมัคร/แบบฟอรมตางๆ) 
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 2. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) ที่จะศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จากผูบังคับบัญชา  2  คน หรือ 
จากอาจารยที่เคยสอนในระดับปริญญามหาบัณฑิต  2  คน หรือ (กรณีสมัครเขาศึกษาแบบ 1.1 หรือ 2.1) หหรือ จากอาจารยที่เคยสอน
ในระดับปริญญาบัณฑิต 2 คน (กรณีสมัครเขาศึกษาแบบ 2.2) (ดูตัวอยางหนังสือรับรองคุณสมบัติใน www.grad.chula.ac.th เมนู : 
การเขาศึกษา ในหัวขอดาวนโหลดใบสมัคร/แบบฟอรมตางๆ) 
 3. ประวัติการทำงานและผลงานวิจัยของผูสมัคร สงมาพรอมกับใบสมัคร (สำหรับผูสมัคร แบบ 1.1) 
 4. ผลงานวิจัยของตนเองและวิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิต สงโดยตรงท่ีสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อใช
ประกอบการพิจารณาสมัคร (จะคืนใหภายหลัง) (สำหรับผูสมัคร แบบ 1.1) 
 5. ประวัติการทำงานและผลงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนของผูสมัคร สงมาพรอมกับใบสมัคร กรณี
ที่ไดแตมเฉลี่ยสะสมนอยกวา  3.50 ตามคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ขอที่ 1.1 และ 2.1 หรือ ขอที่ 1.2 และ 2.2 ผูมีผลงานและ
ประสบการณทางวิชาชีพ หรือวิชาการดีเดน ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตฯ ยอมรับ   
 6. ผลงานทางวิชาการของตนเอง กรณีที่ไดแตมเฉลี่ยสะสมนอยกวา  3.50  ตามคุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัคร ขอท่ี 1.1 และ 2.1 
หรือ ขอที่ 1.2 และ 2.2 ผูมีผลงานและประสบการณทางวิชาชีพ หรือวิชาการดีเดน  ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตฯ ยอมรับ สงโดย
ตรงที่สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อใชประกอบการพิจารณาสมัคร (จะคืนใหภายหลัง)   
 7. ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) หรือ
สำเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL   ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบ โดยมีคะแนนตั้งแต  525 ขึ้นไป   ในกรณีที่
คะแนนสอบ CU-TEP   เทียบเทา TOEFL  มากกวาหรือเทากับ 450 รับเขาศึกษาแตมีเงื่อนไข **  
 8. ใบแจงผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R)  ของศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ 
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ท้ังนี้ผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบ โดยมีคะแนนไมต่ำกวา 
T50****   

9. โครงการวิจัยที่แสดงความพรอมและความสามารถในการเขาศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่เอื้อตอการทำวิทยานิพนธ 
 
 
***หมายเหตุ     สงเอกสารประกอบการรับสมัคร มาที่ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร  
                    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม กทม. 10330   
 
 
การรับสมัคร 
           รอบที่  3  ระหวางวันที่  1  -  21  พฤษภาคม  2564     

1.  ผูสมัครบันทึกขอมูลการสมัคร ONLINE ทางอินเทอรเน็ต ไดที่ http://www.grad.chula.ac.th  

(เมนู : การเขาศึกษา เลือกขอมูลระบบรับสมัครเขาศึกษา เลือกขั้นตอนการสมัคร) ใหถูกตองและครบถวน  

2.  ผูสมัครชำระเงินคาสมัครสอบหลกัสูตรนอกเวลาจำนวน 1,000 บาท โดย Download แบบฟอรมการชำระเงินไดที่  
               https://www.edu.chula.ac.th/node/843 เลือกแบบฟอรม “ชำระคาสมัครหลักสูตรนอกเวลา” 

3.  ผูสมัครสงใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร พรอมทั้งสำเนาใบชำระเงินคาสมัครสอบมาที่  
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท   แขวงวังใหม  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330    

ภายในวนัที ่21 พฤษภาคม 2564 (โดยถอืเอาวันทีท่ำการไปรษณยีตนทางประทบัตราเปนสำคญั) 
 

 
กำหนดการสอบ 
 

รบัสมคัร   ((รอบ 33)    ตตัง้แตวนัท ี  1  -   221   พฤษภาคม   22564     
วิชาทีส่อบ  วนัและเวลาทีท่ำการทดสอบ  สถานทีส่อบ  

 
สอบขอเขยีน/
สมัภาษณ 

วนัศกุรที่  4  มถินุายน  2564 

10.00 – 12.00 น. 

 
หองสอบจะแจงใหทราบทาง 

คณะครศุาสตร จฬุาฯ 
http://www.edu.chula.ac.th 
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หมายเหต ุ       

**   กรณทีีค่ะแนนสอบ CU-TEP  ตั้งแต  45 หรือ คะแนนสอบ TOEFL  ตั้งแต  450  หรือ คะแนน IELTS ตั้งแต  

4.0  ตองเรียน 5500532  Academic English for Graduate Studies และ 5500560 Thesis Writing   ทั้งนี้ตองสอบ
ผานรายวิชาดังกลาวใหไดกอนสำเร็จการศึกษา  หรือ สอบใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต 67  หรือคะแนน 

 TOEFL ตั้งแต 525  หรือ IELTS  ตั้งแต 5.5  ขึ้นไป กอนสำเร็จการศึกษา 
**  กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 60 แตนอยกวา 67  หรือ คะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต 500 แตนอยกวา 

525  หรือ คะแนนสอบ IELTS  ตั้งแต 5.0  แตนอยกวา 5.5   ตองเรยีน  5500560  Thesis Writing และสอบผานรายวิชา
ดังกลาวใหไดกอนสำเรจ็การศกึษา   หรือ สอบใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต  67  หรือคะแนน TOEFL ตั้งแต 525  

หรือ IELTS  ตั้งแต 5.5  ขึ้นไป กอนสำเร็จการศึกษา 
**  คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแลวมี

มติเหน็ชอบใหมกีารผอนผนัการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา สำหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาตน 

ปการศึกษา 2564 ในกรณีที่ผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก   

(บ.21) ใหมสีถานภาพเปนทดลองศกึษา โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตองดำเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 

ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 
      1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด 

2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 

***  ผูสมคัรจะตองมคีะแนนการทดสอบวชิาพืน้ฐานการวจิยั (GREAT-R) และถายงัไมไดทดสอบ จะตองสมคัรและ
เขาสอบตามเวลาที่กำหนด กรณีที่คะแนนไมถึง T50 จะตองเรียนรายวิชาพื้นฐานการวิจัย  1 รายวิชา เพิ่มเติม ภายใน 2 
ภาคการศึกษา โดยนิสิตจะตองรับผิดชอบคาใชจายเอง ดูรายละเอียดการสมัครไดที่ ศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนา
การศึกษา และวิชาชีพ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  รายละเอียดโปรดติดตอ 0-2218-2565 ถึง 97 ตอ 7200 

http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter/ 

 

 

จำนวนนสิติทีค่าดวาจะรบั 6    คน                                                                                                       

ประกาศรายชือ่ผมูสีทิธิส์อบขอเขยีน/สมัภาษณ      วันพุธท่ี  2  มิถุนายน  2564                      ที่ http://www.edu.chula.ac.th 

                                                                                                                                                                                  

ประกาศผลผมูสีทิธิเ์ขาศกึษา                        วันพฤหัสบดีที ่10 มิถุนายน 2564          ที ่http://www.edu.chula.ac.th                

                                                                 

                                           

หากผสูมคัรมขีอสงสยัเกีย่วกับคณุสมบตัิขอองผมูสีทิธิส์มัครตดิตอไดที่ รศศ.ดดร.ววรีะเทพ  ปทมุเจรญิวัฒนา  และ  ผศ.ดร.สวุธิดิา จรุงเกยีรติกกลุ     
ในเวลาราชการ 

โทร. 0-2218-2565 ถึง 97   ตอ  8190   หรือ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรยีน คณะครศุาสตร จุฬาฯ ชัน้ 8  อาคาร 2 
โทร.. 0-22218-22565 ถึง 97   ตอ  8203, 82005, 8206, 8207, 8208, 8209  หรอืที่  WWebsite :  https://edu.chula.ac.th/lled  
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คาเลาเรยีนและคาธรรมเนยีมการศกึษา  
1. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ      1,000 บาท  

2. คาเลาเรียน ภาคการศึกษาละ      24,500 บาท 

3. คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1-4 ภาคการศึกษาละ    61,000 บาท 

4. คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 5 เปนตนไป ภาคการศึกษาละ  10,000 บาท 
 

 

 (ลงนาม)                                    (ลงนาม)                                       

        (รองศาสตราจารย ดร.วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา)                          (รองศาสตราจารย ดร.วีระเทพ  ปทุมเจรญิวัฒนา) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑติ                                หัวหนาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 

              สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน             
 

ทัง้นี้  โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร 

 
          

          (ลงนาม)                    

            (รองศาสตราจารย ดร.ศิรเิดช   สุชีวะ) 
        คณบด ี

 

 


