
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 
ภาคการศึกษาตน   ปการศึกษา 2564 

(รอบท่ี 3) 
   
ภาควิชา       นโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา   คณะครุศาสตร                                              
สาขาวิชา      พัฒนศึกษา   
หลักสูตร       ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต     แบบ 1.1  เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธอยางเดียว 
                                                                                รหัสหลักสูตร 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  หรือเทียบเทาในหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะไดแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 จากระบบ 4 แตม (หรือเทียบเทา) โดยมีประสบการณการทํางาน 
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาเพื่อการพัฒนา ไมนอยกวา  5  ป    

2. มีงานวิจัยที่เปนวิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิตท่ีผลการประเมินอยูในระดับไมต่ํากวาระดับดี  และมีผลงานวิจัยอื่นที่ไมใช 
สวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรมหาบัณฑิต ซึ่งมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพัฒนศึกษา  และ 

3. มีความสามารถพูด อานและเขยีนภาษาไทยไดในระดับดี  และ 
4. มีคุณสมบัติอื่นๆตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะประกาศใหทราบเปนปๆ ไป 

 

หลักฐานเพ่ิมเติมในการสมัคร (แนบพรอมใบสมัคร)  
1.  หนังสือรับรองประสบการณการทํางานจากตนสังกัด  หรือผูบังคับบัญชา 
2.  ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง)  

หรือสําเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL ผลการสอบมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบ โดยมีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 67    
TOEFL ตั้งแต 525 หรือ IELTS ตั้งแต 5.5 ขึ้นไป   ในกรณีที่คะแนนสอบไมถึงเกณฑที่กําหนดแตไมต่ํากวา 45 สําหรับ CU-TEP 450 
สําหรับ TOEFL หรือ 4.0 สําหรับ IELTS อาจรับเขาศึกษาแบบมีเง่ือนไข   **ทั้งน้ีหากผูสมัครอยูระหวางรอสอบภาษาอังกฤษ   
ขอใหผูสมัครสงสําเนาหลักฐานการสมัครสอบภาษาอังกฤษแนบมาพรอมใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา 
           3. ใบแจงผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ  
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ผลการสอบมีอายุไมเกิน 2 ป นับจาก วันสอบ    โดยมีคะแนนไมต่ํากวา T50 
*** ทั้งนี้หากผูสมัครอยูระหวางรอสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ขอใหผูสมัครสงสําเนาหลักฐานการสมัครสอบดังกลาว 
แนบมาพรอมใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา 
           4. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปรญิญาตรแีละปรญิญาโท 
           5. สําเนาใบปรญิญาหรือใบรับรองการสําเร็จการศึกษา (ถามี) ทั้งระดับปริญญาตรีและปรญิญาโท 
 6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ 
หนังสือรับรองคุณสมบัติ จํานวน 3 ฉบับ จากผูบังคับบัญชา  อาจารยที่ปรึกษา และ/หรืออาจารยที่เคยสอน ใสซองปดผนึกสงถึง
ประธานหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนํา 
ทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
           7. ขอมูลประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย  มูลเหตุจูงใจในการสมัครเขาศึกษาและ
งานท่ีคาดวาจะทําหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

   8. โครงการวิจัยดานสหสาขาวิชาเพื่อการพัฒนา จํานวน 1 เรื่อง  ที่แสดงศักยภาพในการวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตและ 
เปนโครงการวิจัยท่ีคาดวาจะเปนวิทยานิพนธในการศึกษาตามหลักสูตร  โดยขอใหผูสมัครเขียน Statement of Purpose 
แทนการสอบขอเขียน มีรายละเอียดดังนี้ 
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 การรับสมัคร 

   1.  ใบสมัคร 
ผูสนใจศึกษาขอมูลการสมัคร ไดที่  http://www.grad.chula.ac.th  (เมนู: การเขาศึกษา) กรอกขอมูลการสมัครในเว็บไซต 

ของบัณฑิตวิทยาลัยใหครบถวนพรอมแนบเอกสารประกอบการสมัครตามขั้นตอนและเง่ือนไขการรับสมัครเขาศึกษาผานระบบออนไลนให
เรียบรอย  แลว Print ใบสมัครท่ีกรอกขอมูลครบถวนพรอมเอกสารประกอบการสมัครสอบ  และเอกสารการชําระเงินคาสมัครสอบ 
ตามตามอัตราที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดใหเรียบรอย  และสงไปรษณียมาท่ีประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา  
ภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม  
เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10300   

 
 
 
 
 

 

การเขียน Statement of Purpose เพื่อการสมัครรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอ 
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3) 

___________________________________________________________ 
 

 
กําหนดการสง 
 
 สง Statement of Purpose เปน attached downloadable PDF file ภายใน วันเสารที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. 
มายัง E-mail: devedassignment@gmail.com หากประสบปญหาขัดของโปรดติดตอ อาจารย ดร. ดวงกมล บางชวด ที่หมายเลขโทรศัพท 
086 326 2803 
 

กําหนดการพิมพ 
 Font type: TH SarabanPSK 
 Font size: 16 
 Line spacing: single spaced 
 ความยาว: ไมเกิน 3-5 หนากระดาษ A-4  
 ระบุช่ือ นามสกุล เลขท่ี (5 หลัก) สาขาวิชาพัฒนศึกษา หลักสตูรดุษฎีบัณฑติ/มหาบณัฑิต ตามที่ปรากฏในใบสมัครของ
ทานที่มุมขวาบนของหนากระดาษ โดยใชพื้นที่ในสวนของ Header 
 
กําหนดเนื้อหา 
 1. หัวขอที่ตองการศึกษา 
 2. ประวัติสวนตัวและประสบการณการทํางานท่ีสอดคลองกับหัวขอที่ตองการศึกษา 
 3. มมุมองตอพัฒนศึกษาท่ีจะนําไปใชในการทํางาน 
 4. เหตุผลหรือปจจัยในการเลือกเรยีนสาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 5. ความพรอมในการเขาศึกษาสาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
    พรอมทั้งใหผูสมัครสงเอกสารท่ีใชประกอบการสมัครโดยทุกรายการรวมเปน PDF File เดียว 
 



กําหนดการสอบ 
 

 
 

รับสมัครต ังแต วันที่ 1-21 พฤษภาคม 2564 

วิธีการสอบ วันและเวลาท่ีทําการทดสอบ วิธีการจัดสอบ/สถานที่สอบ 
1. สง Statement  of  Purpose วันเสารที่ 22 พฤษภาคม 2564 

ภายในเวลา 16.00 น.  
สง Statement of Purpose เปน attached 

downloadable PDF file  มาที่  
E-mail: devedassignment@gmail.com  

หากประสบปญหาขัดของโปรดติดตอ อ.ดร. ดวงกมล บางชวด 
ท่ีหมายเลขโทรศัพท 086 326 2803 

2. สอบสัมภาษณ วันศุกรที่ 4 มิถุนายน 2564 
เวลา 09.00 น. เปนตนไป 

ผานระบบ Zoom Application  

 หมายเหตุ *  กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP  นอยกวา 60 TOEFL นอยกวา 500 หรือ IELTS นอยกวา 5.0 ตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 5500 532 Academic English for Graduate Studies   และ 5500 560 Thesis Writing   ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชา
ดังกลาวใหไดกอนสําเร็จการศึกษา หรือสอบ CU-TEP ใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEPตั้งแต 67 TOEFL ตั้งแต 525 หรือ IELTS 
ตั้งแต 5.5  กอนสําเร็จการศึกษา 
                         **  กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP  ตั้งแต 60 แตนอยกวา 67 TOEFL ตั้งแต 500  แตนอยกวา 525 หรือ IELTS 
ตั้งแต 5.0 แตนอยกวา 5.5 ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา 5500 560  Thesis Writing  และสอบผานรายวิชาดังกลาวใหไดกอน
สําเร็จการศึกษา  หรือ สอบ CU-TEP ใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEP  ตั้งแต 67 หรือ TOEFL ตั้งแต 525 หรือ IELTS  
ตั้งแต 5.5  กอนสําเร็จการศึกษา 
            ***  ผูสมัครจะตองมีคะแนนการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย  (GREAT-R) และถายังไมไดเขารับการทดสอบ  
จะตองสมัครตามกําหนดเวลา กรณีที่คะแนนไมถึง T 50  จะตองเรียนรายวิชาพื้นฐานการวิจัย 1 รายวิชา เพิ่มเติม ภายใน 2 ภาคการศึกษา  
โดยนิสิตจะตองรับผิดชอบคาใชจายเอง   (สมัครโดยตรงท่ีศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา และวิชาชีพ  
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  หรือ http://www.edu.chula.ac.th/testcenter  ขอขอมูลเพิ่มกรุณาติดตอที ่
คุณวรนุช มงคลบุตร โทรศัพท 02-2182565-97 ตอ 7200) 
 

หมายเหตุ “ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแลวมีมติ    
                เห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา สําหรับการรับนิสิต 
                 ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ในกรณีที่ ผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ 
                 ใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก(บ.21) ใหมีสถานภาพเปนทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตอง 
                 ดําเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา  2564 ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 
                 1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกําหนด 
                 2. ลงทะเบยีนรายวชิาภาษาอังกฤษตามประกาศจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ืองเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ 
                       ทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศกึษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑติและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557” 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

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

 



 
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับได   5   คน 
 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน    วันพุธที่   26  พฤษภาคม  2564          

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ      วันพุธที่    2   มิถุนายย  2564   

 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา        วันพฤหัสบดีที่  10  มิถุนายน 2564  

วันเปดเรียน ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา   2564  ประมาณ   เดือนสิงหาคม 2564  

คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา    

1. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ  500 บาท 
     2.   คาเลาเรยีน อัตราตามประกาศของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
          เรื่อง  อัตราการเรียกเก็บเงินคาเลาเรียน พ.ศ. 2562  

24,500 บาท 

 

 

 (ลงนาม) .................... .........................................                                      (ลงนาม) ............................... .... ............................................              
          (รองศาสตราจารย ดร.ช่ืนชนก โควินท )                                               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฟองอรุณ  ปรีดีดิลก) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต                                        ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา 
                            สาขาวิชาพัฒนศึกษา                               
  
 
 (ลงนาม)............................................................... 
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธศักดิ ์  พลสารัมย) 
 หัวหนาภาควิชานโยบาย การจดัการและความเปนผูนําทางการศึกษา 
 
 
 
 
       ทั้งนี้   โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร  ครัง้ที่ ..........................วันท่ี....................................................... 
 
 
 
 
     (ลงนาม).................................................................. 
                  (รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช   สุชีวะ) 
                                                                               คณบด ี

 
 
 
 

หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร   
ติดตอสอบถามไดที ่ อ.ดร.ดวงกมล  บางชวด  ในเวลาราชการ  

อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย  ชั้น 7 หอง 706  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
 โทร. 0-2218-2565-97 ตอ 7060  หรือ  081-206-8922 โทรสาร 0-2218-2562 

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



รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ  
ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2564 

   (รอบท่ี 3) 
 

ภาควิชา        นโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา   คณะครุศาสตร                                              
สาขาวิชา       พัฒนศึกษา   
หลักสูตร        ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต   แบบ 2.1  เนนการวิจยัโดยมีการทําวิทยานิพนธและมีการเรียนการสอน 
                                                                                        รหัสหลักสูตร 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทาในหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะโดยไดแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 จากระบบ 4 แตม (หรือเทียบเทา) หรือ มีประสบการณ 
การทํางานที่เกี่ยวของกับการศึกษา หรือการพัฒนาสังคม ไมนอยกวา 3 ป  และ 

2. มีความสามารถพูด อานและเขียนภาษาไทยไดในระดับดี   
 
 

หลักฐานเพ่ิมเติมในการสมัคร (แนบพรอมใบสมัคร)  
1.  หนังสือรับรองประสบการณการทํางานจากตนสังกัด  หรือผูบังคับบัญชา 
2.  ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง)  

หรือสําเนาใบแจ งผลการสอบ TOEFL ผลการสอบมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบ โดยมีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 67   
TOEFL ตั้งแต 525 หรือ IELTS ตั้งแต 5.5 ขึ้นไป  ในกรณีที่คะแนนสอบไมถึงเกณฑที่กําหนดแตไมต่ํากวา 45 สําหรับ CU-TEP 450 
สําหรับ TOEFL หรือ 4.0 สําหรับ IELTS อาจรับเขาศึกษาแบบมีเง่ือนไข **  ทั้งน้ีหากผูสมัครอยูระหวางรอสอบภาษาอังกฤษ   
ขอใหผูสมัครสงสําเนาหลักฐานการสมัครสอบภาษาอังกฤษแนบมาพรอมใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา 
           3. ใบแจงผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ  
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ผลการสอบมีอายุไมเกิน 2 ป นับจาก วันสอบ โดยมีคะแนนไมต่ํากวา T50 
***   ทั้งนี้หากผูสมัครอยูระหวางรอสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ขอใหผูสมัครสงสําเนาหลักฐานการสมัครสอบดังกลาว 
แนบมาพรอมใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา 
           4. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปรญิญาตรแีละปรญิญาโท 
           5. สําเนาใบปรญิญาหรือใบรับรองการสําเร็จการศึกษา (ถามี) ทั้งระดับปริญญาตรีและปรญิญาโท 
 6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ 
หนังสือรับรองคุณสมบัติ จํานวน 3 ฉบับ จากผูบังคับบัญชา  อาจารยที่ปรึกษา และ/หรืออาจารยที่เคยสอน ใสซองปดผนึกสงถึง
ประธานหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนํา 
ทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
           7. ขอมูลประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย  มูลเหตุจูงใจในการสมัครเขาศึกษาและ
งานท่ีคาดวาจะทําหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

   8. โครงการวิจัยดานสหสาขาวิชาเพื่อการพัฒนา จํานวน 1 เรื่อง  ที่แสดงศักยภาพในการวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตและ  
เปนโครงการวิจัยท่ีคาดวาจะเปนวิทยานิพนธในการศึกษาตามหลักสูตร  โดยขอใหผูสมัครเขียน Statement of Purpose 
แทนการสอบขอเขียน มีรายละเอียดดังนี้ 
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 การรับสมัคร 

   1.  ใบสมัคร 
ผูสนใจศึกษาขอมูลการสมัคร ไดที่  http://www.grad.chula.ac.th  (เมนู: การเขาศึกษา) กรอกขอมูลการสมัครในเว็บไซต 

ของบัณฑิตวิทยาลัยใหครบถวนพรอมแนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้ันตอนและเง่ือนไขการรับสมัครเขาศึกษาผานระบบออนไลน 
ใหเรียบรอยแลว Print ใบสมัครท่ีกรอกขอมูลครบถวนพรอมเอกสารประกอบการสมัครสอบ และเอกสารการชําระเงินคาสมัครสอบ 
ตามอัตราที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดใหเรียบรอย และสงไปรษณียมาที่ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา  
ภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม   
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10300   

 
 
 
 
 
 

 

การเขียน Statement of Purpose เพื่อการสมัครรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอ 
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 (รอบท่ี 3) 

___________________________________________________________ 
 
กําหนดการสง 
 
 สง Statement of Purpose เปน attached downloadable PDF file ภายใน วันเสารที่ 22 พฤษภาคม 2564  เวลา 16.00 น. 
มายัง E-mail: devedassignment@gmail.com หากประสบปญหาขัดของโปรดติดตอ อาจารย ดร. ดวงกมล บางชวด ที่หมายเลข
โทรศัพท 086 326 2803 
 

กําหนดการพิมพ 
 Font type: TH SarabanPSK 
 Font size: 16 
 Line spacing: single spaced 
 ความยาว: ไมเกิน 3-5 หนากระดาษ A-4  
 ระบุช่ือ นามสกุล เลขที่ (5 หลัก) สาขาวิชาพัฒนศึกษา หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต ตามท่ีปรากฏในใบสมัคร  
ของทานท่ีมุมขวาบนของหนากระดาษ โดยใชพื้นที่ในสวนของ Header 
 
กําหนดเนื้อหา 
 1. หัวขอที่ตองการศึกษา 
 2. ประวัติสวนตัวและประสบการณการทํางานท่ีสอดคลองกับหัวขอท่ีตองการศึกษา 
 3. มุมมองตอพัฒนศึกษาท่ีจะนําไปใชในการทํางาน 
 4. เหตุผลหรือปจจัยในการเลือกเรยีนสาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 5. ความพรอมในการเขาศึกษาสาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

        พรอมทั้งใหผูสมัครสงเอกสารท่ีใชประกอบการสมัครโดยทุกรายการรวมเปน PDF File เดียว 



 

กําหนดการสอบ 
 
รับสมัครตั งแต วันที่ 1-21 พฤษภาคม 2564 

วิธีการสอบ วันและเวลาท่ีทําการทดสอบ วิธีการจัดสอบ/สถานที่สอบ 
1. สง Statement of  Purpose วันเสารที่ 22 พฤษภาคม 2564 

ภายในเวลา 16.00 น.  
สง Statement of Purpose เปน attached 

downloadable PDF file  มาที่  
E-mail: devedassignment@gmail.com  

หากประสบปญหาขัดของโปรดติดตอ อ.ดร. ดวงกมล บางชวด 
ท่ีหมายเลขโทรศัพท 086 326 2803 

2. สอบสัมภาษณ วันศุกรที่ 4 มิถุนายน 2564 
เวลา 09.00 น. เปนตนไป 

ผานระบบ Zoom Application  

    หมายเหตุ  *  กรณีที่คะแนนสอบ 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   ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชา
ดังกลาวใหไดกอนสําเร็จการศึกษา  หรือสอบ CU-TEP ใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEPตั้งแต 67หรือ TOEFL ตั้งแต 525  
หรือ IELTS ตั้งแต 5.5  กอนสําเร็จการศึกษา 
                         **  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  และสอบผานรายวิชาดังกลาวใหไดกอนสําเร็จการศกึษา  
หรื อ  สอบ  CU-TEP  ใหม เพื่ อ ให ได คะแนน  CU-TEP  ตั้ งแต  67 หรื อ  TOEFL ตั้ งแต  525 หรื อ  IELTS ตั้ งแต  5 .5   
กอนสําเร็จการศึกษา 

           *** ผูสมัครจะตองมีคะแนนการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) และถายังไมไดทดสอบจะตองสมัคร
ตามเวลาที่กําหนด กรณีที่คะแนนไมถึง T50 จะตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการวิจัย 1 รายวิชา เพ่ิมเติม ภายใน 2 ภาคการศึกษา  
โดยนิสิตจะตองรับผิดชอบคาใชจาย  (สมัครโดยตรงที่ศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ  คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  หรือ http://www.edu.chula.ac.th/testcenter  ขอขอมูลเพิ่ม กรุณาติดตอที่ คุณวรนุช มงคลบุตร 
โทรศัพท 02-2182565-97 ตอ 7200) 

 
หมายเหตุ “ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแลวมีมติ    
                เห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา สําหรับการรับนิสิต 
                 ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ในกรณีที่ ผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ 
                 ใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก (บ.21) ใหมีสถานภาพเปนทดลองศึกษา  โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตอง 
                 ดําเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา  2564 ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 
                 1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกําหนด 
                 2. ลงทะเบยีนรายวชิาภาษาอังกฤษตามประกาศจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ืองเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ 
                       ทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศกึษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑติและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับได   10   คน 
  
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน    วันพุธที่   26  พฤษภาคม  2564          

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ      วันพุธที่    2   มิถุนายย  2564   

 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา        วันพฤหัสบดีที่  10  มิถุนายน 2564   

วันเปดเรียน ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา   2564  ประมาณ   เดือนสิงหาคม 2564  
 

 

คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา    
1. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ  500 บาท 

     2.   คาเลาเรยีน อัตราตามประกาศของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
           เรื่อง  อัตราการเรียกเก็บเงินคาเลาเรียน พ.ศ. 2562  
 
 
 

24,500 บาท 

 (ลงนาม) .................... ....... ...................................                                        (ลงนาม) .................................................. .............................              
          (รองศาสตราจารย ดร.ช่ืนชนก โควินท )                                               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฟองอรุณ  ปรีดีดิลก) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต                                         ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา 
                         สาขาวิชาพัฒนศึกษา                                                                              
 
 
 
 (ลงนาม)....................................................... 
   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธศักดิ์   พลสารมัย) 
 หัวหนาภาควิชานโยบาย การจดัการและความเปนผูนําทางการศึกษา 
 
 
 
       ทั้งนี้   โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร  ครัง้ที่ ..........................วันท่ี....................................................... 
 
 
 
     (ลงนาม).................................................................. 
                 (รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 
                                                                             คณบดี 
 

 
 
 
 
 
 

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


