รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565
(รอบที่ 2)
ภาควิชา
สาขาวิชา
หลักสูตร

นโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา
คณะครุศาสตร
พัฒนศึกษา (นอกเวลาราชการ)
ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 2.1 เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธและมีการเรียนการสอน
รหัสหลักสูตร
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คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทาในหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะโดยไดแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 จากระบบ 4 แตม (หรือเทียบเทา) หรือ มีประสบการณการทํางาน
ที่เกี่ยวของกับการศึกษา หรือการพัฒนาสังคม ไมนอยกวา 3 ป และ
2. มีความสามารถพูด อานและเขียนภาษาไทยไดในระดับดี
หลักฐานเพิ่มเติมในการสมัคร (แนบพรอมใบสมัคร)
1. หนังสือรับรองประสบการณการทํางานจากตนสังกัด หรือผูบังคับบัญชา
2. ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง)
หรือสําเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS โดยผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบ
ถึงวันประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาที่ระบุในรายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัคร 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 อาจรับเขาศึกษาแบบมีเงื่อนไข ** ทั้งนี้หากผูสมัครอยูระหวางรอสอบ
ภาษาอังกฤษ ขอใหผูสมัครสงสําเนาหลักฐานการสมัครสอบภาษาอังกฤษแนบมาพรอมใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา
3. ใบแจงผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึ กษาและวิ ชาชี พ
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริ ง) ผลการสอบมีอายุไมเกิน 2 ป นับจาก วันสอบ โดยมีคะแนนไมต่ํากวา T50***
ทั้งนี้หากผูสมัครอยูระหวางรอสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ขอใหผูสมัครสงสําเนาหลักฐาน การสมัครสอบดังกลาวแนบมาพรอม
ใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา
4. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
5. สําเนาใบปริญญาหรือใบรับรองการสําเร็จการศึกษา (ถามี) ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ
7. หนังสือรับรองคุณสมบัติ จํานวน 3 ฉบับ จากผูบังคับบัญชา อาจารยที่ปรึกษา และ/หรืออาจารยที่เคยสอน ใสซองปด
ผนึกสงถึงประธานหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนํา
ทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
8. ขอมูลประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย มูลเหตุจูงใจในการสมัครเขาศึกษาและงาน
ที่คาดวาจะทําหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
9. โครงการวิจัยดานสหสาขาวิชาเพื่อการพัฒนา จํานวน 1 เรื่อง ที่แสดงศักยภาพในการวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตและ
เปนโครงการวิจัยที่คาดวาจะเปนวิทยานิพนธในการศึกษาตามหลักสูตร
10. ขอใหผูสมัครเขียน Statement of Purpose แทนการสอบขอเขียน มีรายละเอียดดังนี้

การเขียน Statement of Purpose เพื่อการสมัครรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอ
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาคตน ปการศึกษา 2565
___________________________________________________________
ภายใตสถานการณไมปรกติในปจจุบัน การเขียน Statement of Purpose นี้ใชแทนการสอบขอเขียน โดยกรรมการ
สอบคัดเลือกจะใช Statement of Purpose ที่ทานเขียนขึ้นดวยตนเองนี้ ประเมินความรู/ความสามารถ/ความพรอมของทาน
แทนคํ า ตอบต อ ข อ สอบข อ เขี ย นอย า งในสถานการณ ป รกติ และเป น ไปตามขั้ น ตอนการคั ด เลื อ ก ก อ นการสอบสั ม ภาษณ
ตามประกาศการรับสมัครเขาศึกษาตอของทางมหาวิทยาลัย
คําสั่งในการเขียน Statement of Purpose
กําหนดการสง
สง Statement of Purpose เปน attached downloadable PDF file ภายในวันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.
มายัง E-mail: deved.admission@gmail.com หากประสบปญหาขัดของโปรดติดตอ อาจารย ดร. เปศล ชอบผล ที่หมายเลขโทรศัพท
086 444 9227
กําหนดการพิมพ
Font type: TH SarabunPSK
Font size: 16
Line spacing: single spaced
ความยาว: ไมเกิน 3-5 หนากระดาษ A-4
ระบุชื่อ นามสกุล เลขที่ (5 หลัก) สาขาวิชาพัฒนศึกษา หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต ตามที่ปรากฏในใบสมัคร
ของทานที่มุมขวาบนของหนากระดาษ โดยใชพื้นที่ในสวนของ Header
กําหนดเนื้อหา
1. หัวขอที่ตองการศึกษา
2. ประวัติสวนตัวและประสบการณการทํางานที่สอดคลองกับหัวขอที่ตองการศึกษา
3. มุมมองตอพัฒนศึกษาที่จะนําไปใชในการทํางาน
4. เหตุผลหรือปจจัยในการเลือกเรียนสาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. ความพรอมในการเขาศึกษาสาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พรอมทั้งใหผูสมัครสงเอกสารที่ใชประกอบการสมัครโดยทุกรายการรวมเปน PDF File เดียว

2

การรับสมัคร
1. ใบสมัคร
ผูสนใจกรอกขอมูลการสมัคร ไดที่ http://www.grad.chula.ac.th (เมนู: สมัครเรียน เลือก “ระบบรับสมัครเขาศึกษา”)
กรอกขอมูลการสมัครในเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัยใหครบถวน แลว Print สําเนาใบสมัครที่กรอกขอมูลครบถวน พรอมเอกสาร
ในการสมัครสอบ และเอกสารการชําระเงินคาสมัครสอบจํานวน 1,000 บาท สงไปรษณียมาที่ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา (นอกเวลาราชการ) คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 พรอมทั้งใหผูสมัครสงเอกสารที่ใชประกอบการสมัครโดยทุกรายการ โดยรวมเปน PDF File เดียว
มาที่ deved.admission@gmail.com
2. การรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต วันศุกรที่ 1 เมษายน 2565 – วันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2565
2.1 ผู ส มั ค รกรอกและบั น ทึ ก ข อ มู ล การสมั ค ร ONLINE ทางอิ น เตอร เ น็ ต ได ที่ http://www.grad.chula.ac.th
(เมนู: สมัครเรียน เลือก “ระบบรับสมัครเขาศึกษา”) กรอกขอมูลการสมัครในเว็บไซดของบัณฑิตวิทยาลัย ใหถูกตอง
และครบถวน
2.2 ผูสมัครชําระคาสมัครสอบหลักสูตรนอกเวลา จํานวน 1,000 บาท โดย Download แบบฟอรมการชําระเงินไดที่
https://www.edu.chula.ac.th/node/843 เลือกแบบฟอรม “ชําระคาสมัครหลักสูตรนอกเวลา”
2.3 ผู ส มั ค รส ง ใบสมั ค รและหลั ก ฐานเอกสารประกอบการสมั ค ร พร อ มทั้ ง สํ า เนาใบชํ า ระเงิ น ค า สมั ค รสอบ มาที่
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนศึกษา (นอกเวลาราชการ) คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลั ย
ถนนพญาไท แขวง วังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 “วันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2565” (โดยถือเอาวันที่ทํา
การไปรษณียตนทางประทับตราเปนสําคัญ) พรอมทั้งใหผูสมัครสงเอกสารที่ใชประกอบการสมัครโดยทุกรายการ
โดยรวมเปน PDF File เดียว มาที่ deved.admission@gmail.com
กําหนดการสอบ
รับสมัครตั้งแต วันศุกรที่ 1 เมษายน 2565 – วันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2565
วิธีการสอบ
วันและเวลาที่ทําการทดสอบ
1. สง Statement of Purpose
วันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2565
ภายในเวลา 16.00 น.

วิธีการจัดสอบ/สถานที่สอบ
สง Statement of Purpose เปน attached
downloadable PDF file มาที่
E-mail: deved.admission@gmail.com
หากประสบปญหาขัดของโปรดติดตอ
อ.ดร. เปศล ชอบผล ที่หมายเลขโทรศัพท
086 444 9227

2. สอบสัมภาษณ

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565

ผานระบบ Zoom Application

เวลา 09.30 น. เปนตนไป
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หมายเหตุ กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 45 แตนอยกวา 60 หรือ TOEFL ตั้งแต 450 แตนอยกวา 500 หรือ IELTS
ตั้งแต 4.0 แตนอยกวา 5.0 ตองเรียน 5500 532 Academic English for Graduate Studies และ 5500 560 Thesis Writing
ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชาดังกลาวใหไดกอนสําเร็จการศึกษา หรือสอบ CU-TEP ใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต 67 หรือ
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 และสอบผานรายวิชาดังกลาวใหไดกอนสําเร็จการศึกษา หรือ สอบ CU-TEP ใหม
เพื่อใหไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต 67 หรือ TOEFL ตั้งแต 525 หรือ IELTS ตั้งแต 5.5 กอนสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ : “คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 20 มกราคม 2565 พิจารณาแลวมีมติ
เห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขาของนิสิตที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2565 โดยในกรณีที่ผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ ใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก (บ.21)
ใหมีสถานภาพเปน “ทดลองศึกษา” โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565
ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกําหนด
2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557
*** ผูสมัครจะตองมีคะแนนการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) และถายังไมไดทดสอบจะตองสมัครตามเวลา
ที่กําหนด กรณีที่คะแนนไมถึง T50 จะตองเรียนรายวิชาพื้นฐานการวิจัย 1 รายวิชา เพิ่มเติม ภายใน 2 ภาคการศึกษา โดยนิสิต
จะตองรับผิดชอบคาใชจายเอง (สมัครโดยตรงที่ศูน ยทดสอบและประเมิ นเพื่อ พั ฒนาการศึกษาและวิ ชาชีพ คณะครุ ศาสตร
จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย หรื อ http://www.edu.chula.ac.th/testcenter ขอข อ มู ล เพิ่ ม กรุ ณ าติ ด ต อ ที่ คุ ณ วรนุ ช มงคลบุ ต ร
โทรศัพท 02-2182565-97 ตอ 7200)
ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดไดจากประกาศ
เรื่อง การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่ http://www.atc.chula.ac.th
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับได 10 คน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

วันศุกรที่ 10 มิถุนายน 2565

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

วันเปดเรียน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 วันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2565
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คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
1. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ (อัตราตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่องกําหนดอัตราการจัดเก็บเงินและอัตราการเบิกจายคาใชจายสําหรับหลักสูตร
ดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2559)
2. คาธรรมเนียมการศึกษา ใน 2 ปแรก ภาคการศึกษาละ
(อัตราตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องกําหนดอัตราการจัดเก็บเงินและ
อัตราการเบิกจายคาใชจายสําหรับหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต พ.ศ. 2559)
3. คาธรรมเนียมการศึกษานิสติ ปที่ 3 เปนตนไป ภาคการศึกษาละ
4. คาเลาเรียน อัตราตามประกาศของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินคาเลาเรียน พ.ศ. 2562

1,000 บาท

61,000 บาท

10,000 บาท
24,500 บาท

หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร
ติดตอสอบถามไดที่ อ.ดร.เปศล ชอบผล ในเวลาราชการ
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 7 หอง 716 คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โทร. 0-2218-2565-97 ตอ 7169 หรือ 086-444-9227

(ลงนาม) ......................... .................. ...................
(รองศาสตราจารย ดร.ชื่นชนก โควินท)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษา

(ลงนาม) ...............................................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฟองอรุณ ปรีดีดิลก)
ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา

(ลงนาม)...............................................................
(รองศาสตราจารย ดร.ชื่นชนก โควินท )
หัวหนาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา

6/2565
24 มีนาคม 2565
นที่.......................................................
ทั้งนี้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครัง้ ที่ ..........................วั

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