
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 
ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2564 

(รอบท่ี 3) 
 
 

ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา คณะครุศาสตร 
สาขาวิชา พัฒนศึกษา 
หลักสูตร   ครุศาสตรมหาบณัฑิต  แผน ก แบบ ก 1 รหัสหลักสูตร 3 7 1 3 

 

คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัคร  
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  ไดแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.50 จากระบบ 4 แตม หรือมีประสบการณ 

การทํางานในดานการศึกษาและ/หรือการพัฒนา  เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป  หลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
สามารถพูด อานและเขียนภาษาไทยไดในระดับดี 

 

หลักฐานเพ่ิมเติมในการสมัคร (แนบพรอมใบสมัคร) 
1.  สําเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรขาราชการ 
2.  สําเนาใบปริญญาบัตร 
3.  สําเนาคะแนนรายวิชา (Transcript) 

            4.  หนังสือรับรองคุณสมบัติ 1 ฉบับ จากผูบังคับบัญชา หรืออาจารยที่เคยสอนและหนังสือประสบการณทํางาน 1 ฉบับ  
จากผูบังคับบัญชาหรืออาจารยที่เคยสอน  

5.  ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง)  
หรือสําเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS  ทั้งน้ีผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป  โดยมีคะแนน CU-TEP ตั้งแต 45  
หรือ TOEFL ตั้งแต 450 หรือ IELTS ตั้งแต 4.0 ในกรณีที่คะแนน  CU-TEP ตั้งแต 30 หรือ TOEFL 400 หรือ IELTS 3.0   
รับเขาศึกษาแตมีเงื่อนไข* 

6.  หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) จํานวน 2 ฉบับ จากผูบังคับบัญชา อาจารยที่ปรึกษา และ/หรืออาจารย 
ที่เคยสอน ใสซองปดผนึกสงที่ ประธานหรือเลขานุการ สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนํา 
ทางการศึกษา คณะครุศาสตร  

7.  โครงการวิจัย (Research Proposal) ที่อาจพัฒนาเปนวิทยานิพนธเมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรฯ (ไมจํากัดแบบฟอรม) 

8.  สําหรับผูสมัครท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทามากอน แลวจึงมาเรียนตอในระดับปริญญาบัณฑิต 
หลักสูตร 2 ป  ตองนําใบคะแนนรายวิชา (Transcript)  ในระดับอนุปริญญา/เทียบเทา ประกอบการสมัครดวย   

9.  ผูสมัครเขียน Statement of Purpose แทนการสอบขอเขียน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การรับสมัคร 

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

ในเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัยใหครบถวน  และชําระคาสมัครสอบตามอัตราที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดใหเรียบรอย ทั้งนี้ขอให
ผูสมัคร Print  ใบสมัครที่กรอกขอมูลในระบบครบถวนสมบูรณ และเอกสารประกอบการสมัครท้ังหมด สงไปรษณียมาที่
ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา   
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท แขวงวังใหม  เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 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 ภายในวันเสารที่ 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 เลขที่ (5 หลัก) สาขาวิชาพัฒนศึกษา หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต ตามท่ีปรากฏในใบสมัคร 
ของทานท่ีมุมขวาบนของหนากระดาษ โดยใชพื้นที่ในสวนของ Header 
 
กําหนดเนื้อหา 
 1. หัวขอที่ตองการศึกษา 
 2. ประวัติสวนตัวและประสบการณการทํางานท่ีสอดคลองกับหัวขอที่ตองการศึกษา 
 3. มุมมองตอพัฒนศึกษาท่ีจะนําไปใชในการทํางาน 
 4. เหตุผลหรือปจจัยในการเลือกเรยีนสาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 5. ความพรอมในการเขาศึกษาสาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

               พรอมทั้งใหผูสมัครสงเอกสารท่ีใชประกอบการสมัครโดยทุกรายการรวมเปน PDF File เดียว 
 



 
กําหนดการสอบ 
 

รับสมัครตั้งแต วันที่ 1-21 พฤษภาคม 2564 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทําการทดสอบ 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  

 
คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา    

 

 หมายเหตุ  *  กรณีคะแนนสอบ  CU-TEP ตั้งแต 30 แตนอยกวา 38 หรือ TOEFL ตั้งแต 400 แตนอยกวา 425 หรือ 
IELT ตั้งแต 3.0 แตนอยกวา 3.5 ตองเรียน 5500 503 Preparatory English for Graduate Students และใหเลือกเรียนวิชาใด
วิชาหน่ึงตอไปน้ี 5500 504 English Pronunciation and Conversation หรือ 5500 505 Academic English Grammar หรือ 
5500506 Academic English Vocabulary 5500510 Skills in English for graduates  ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชาดังกลาว 
ใหไดกอนสําเร็จการศึกษา หรือสอบ CU-TEP ใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต 45 หรือ TOEFL ตั้งแต 450 หรือ IELTS  
ตั้งแต 4.0 กอนสําเร็จการศึกษา 
 ** กรณีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 38 แตนอยกวา 45 หรือ  TOEFL ตั้งแต 425  แตนอยกวา 450 หรือ IELTS 
ตั้งแต 3.5 แตนอยกวา 4.0 ใหเลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงตอไปนี้  5500 504 English Pronunciation and Conversation หรือ 
5500 505 Academic English Grammar หรือ 5500 506 Academic English Vocabulary หรือ 5500 510 Skills in English 
for Graduates  ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชาดังกลาวใหไดกอนสําเร็จการศึกษา หรือสอบCU-TEP ใหม  เพื่อใหไดคะแนน CU-TEP 
ตั้งแต 45 หรือ TOEFL ตั้งแต 450 หรือ IELTS ตั้งแต 4.0 กอนสําเร็จการศึกษา 
 
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” 
 
 
 
 
 
 
 

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

24,500 บาท 

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  

 

 
 
 
 
 

(ลงนาม) .................................. ................................                            (ลงนาม) ................................. ................................. 
          (ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยรัตน  ทับพร)                                   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฟองอรุณ  ปรดีีดลิก) 
 ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต                                  ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา 
                          สาขาวิชาพัฒนศึกษา                                          
 
 
                                                    (ลงนาม)......... .............................. ................... 
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธศักดิ ์  พลสารัมย) 
 หัวหนาภาควิชานโยบาย การจดัการและความเปนผูนําทางการศึกษา 
 
 
 
       ทั้งนี้    โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร  ครั้งท่ี ..........................วันท่ี....................................................... 
 
 
 
     (ลงนาม).................................................................. 
                  (รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 
                                                                             คณบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอไดที่ อาจารย ดร.ดวงกมล บางชวด  
เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชาพัฒนศึกษา ในเวลาราชการ   

ณ  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   ครุศาสตรมหาบณัฑิต  แผน ก แบบ ก2 รหัสหลักสูตร 3 7 1 4 

 

คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัคร  
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  ไดแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.50 จากระบบ 4 แตม หรือมีประสบการณ 

การทํางานในดานการศึกษาและ/หรือการพัฒนา เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป  หลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสามารถพูด 
อานและเขียนภาษาไทยไดในระดับดี 

 

หลักฐานเพ่ิมเติมในการสมัคร (แนบพรอมใบสมัคร) 
1.  สําเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรขาราชการ 
2.  สําเนาใบปริญญาบัตร 
3.  สําเนาคะแนนรายวิชา (Transcript) 

            4.  หนังสือรับรองคุณสมบัติ 1 ฉบับ จากผูบังคับบัญชา หรืออาจารยที่เคยสอนและหนังสือประสบการณทํางาน 1 ฉบับ  
จากผูบังคับบัญชาหรืออาจารยที่เคยสอน  

5.  ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง)  
หรือสําเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS  ทั้งน้ีผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป  โดยมีคะแนน CU-TEP ตั้งแต 45  
หรือ TOEFL ตั้งแต 450 หรือ IELTS ตั้งแต 4.0 ในกรณีที่คะแนน  CU-TEP ตั้งแต 30 หรือ TOEFL 400 หรือ IELTS 3.0   
รับเขาศึกษาแตมีเงื่อนไข* 

6.  หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) จํานวน 2 ฉบับ จากผูบังคับบัญชา อาจารยที่ปรึกษา และ/หรืออาจารย 
ที่เคยสอน ใสซองปดผนึกสงที่ ประธานหรือเลขานุการ สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนํา 
ทางการศึกษา คณะครุศาสตร  

7.  สําหรับผูสมัครท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทามากอน แลวจึงมาเรียนตอในระดับปริญญาบัณฑิต 
หลักสูตร 2 ป  ตองนําใบคะแนนรายวิชา (Transcript)  ในระดับอนุปริญญา/เทียบเทา ประกอบการสมัครดวย   

8.  ผูสมัครเขียน Statement of Purpose แทนการสอบขอเขียน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การรับสมัคร 

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

ในเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัยใหครบถวน  และชําระคาสมัครสอบตามอัตราที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดใหเรียบรอย ทั้งนี้ขอให
ผูสมัคร  Print  ใบสมัครที่กรอกขอมูลในระบบครบถวนสมบูรณ และเอกสารประกอบการสมัครท้ังหมด สงไปรษณียมาที่
ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา   
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท แขวงวังใหม  เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 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 เลขที่ (5 หลัก) สาขาวิชาพัฒนศึกษา หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต ตามท่ีปรากฏในใบสมัคร  
ของทานที่มุมขวาบนของหนากระดาษ โดยใชพื้นที่ในสวนของ Header 
 

กําหนดเนื้อหา 
 1. หัวขอที่ตองการศึกษา 
 2. ประวัติสวนตัวและประสบการณการทํางานท่ีสอดคลองกับหัวขอที่ตองการศึกษา 
 3. มุมมองตอพัฒนศึกษาท่ีจะนําไปใชในการทํางาน 
 4. เหตุผลหรือปจจัยในการเลือกเรยีนสาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 5. ความพรอมในการเขาศึกษาสาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

               พรอมทั้งใหผูสมัครสงเอกสารท่ีใชประกอบการสมัครโดยทุกรายการรวมเปน PDF File เดียว 
 



กําหนดการสอบ 
 

 
รับสมัครต้ังแต วันที่ 1-21 พฤษภาคม 2564  

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทําการทดสอบ 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  

 
คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา    

 

 หมายเหตุ  *  กรณีคะแนนสอบ  CU-TEP ตั้งแต 30 แตนอยกวา 38 หรือ TOEFL ตั้งแต 400 แตนอยกวา 425  หรือ 
IELT ตั้งแต 3.0 แตนอยกวา 3.5 ตองเรียน 5500 503 Preparatory English for Graduate Students และใหเลือกเรียนวิชาใด
วิชาหน่ึงตอไปน้ี 5500 504 English Pronunciation and Conversation หรือ 5500 505 Academic English Grammar หรือ 
5500506 Academic English Vocabulary 5500510 Skills in English for graduates  ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชาดังกลาว 
ใหไดกอนสําเร็จการศึกษา หรือสอบ CU-TEP ใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต 45 หรือ TOEFL ตั้งแต 450 หรือ IELTS  
ตั้งแต 4.0 กอนสําเร็จการศึกษา 
 ** กรณีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 38 แตนอยกวา 45 หรือ  TOEFL ตั้งแต 425  แตนอยกวา 450 หรือ IELTS 
ตั้งแต 3.5 แตนอยกวา 4.0 ใหเลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงตอไปนี้  5500 504 English Pronunciation and Conversation หรือ 
5500 505 Academic English Grammar หรือ 5500 506 Academic English Vocabulary หรือ 5500 510 Skills in English 
for Graduates  ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชาดังกลาวใหไดกอนสําเร็จการศึกษา หรือสอบCU-TEP ใหม  เพื่อใหไดคะแนน CU-TEP 
ตั้งแต 45 หรือ TOEFL ตั้งแต 450 หรือ IELTS ตั้งแต 4.0 กอนสําเร็จการศึกษา 
 
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” 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

24,500 บาท 

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  

 
 
 
 
 
 
 

(ลงนาม) ............... ............. ......................................                            (ลงนาม) ................................ .. .................................              
          (ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยรัตน  ทับพร)                                   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฟองอรุณ  ปรดีีดลิก) 
 ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต                                  ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา 
                          สาขาวิชาพัฒนศึกษา                                          
                                     
 
                                                    (ลงนาม)......... .......... ....................................... 
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธศักดิ ์  พลสารัมย) 
 หัวหนาภาควิชานโยบาย การจดัการและความเปนผูนําทางการศึกษา 
 
 
       ทั้งนี้    โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร  ครั้งท่ี ..........................วันท่ี....................................................... 
 
 
 
     (ลงนาม).................................................................. 
                  (รองศาสตราจารย ดร. ศิริเดช   สุชีวะ) 
                                                                             คณบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอไดที่ อาจารย ดร.ดวงกมล บางชวด  
เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชาพัฒนศึกษา ในเวลาราชการ   

ณ  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 


