
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ  
ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2565 

   (รอบท่ี 1) 
 

ภาควิชา        นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา   คณะครุศาสตร์                                                                                                                                                              
สาขาวิชา       พัฒนศึกษา   
หลักสูตร        ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต แบบ 2.1  เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์และมกีารเรียนการสอน 
                                                                                        รหัสหลักสูตร 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะโดยได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 จากระบบ 4 แต้ม (หรือเทียบเท่า) หรือ มีประสบการณ์ 
การท างานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือการพัฒนาสังคม ไม่น้อยกว่า 3 ปี  และ 

2. มีความสามารถพูด อ่านและเขียนภาษาไทยได้ในระดับดี   
 
 

หลักฐานเพ่ิมเติมในการสมัคร (แนบพร้อมใบสมัคร)  
1.  หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานจากต้นสังกัด หรือผู้บังคับบัญชาฉบับจริง หรือส าเนาใบแจ้งผลการสอบ TOEFL 

หรือ IELTS โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศผลสอบได้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศการรับสมัคร โดยมีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 67 TOEFL ตั้งแต่ 525 หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป  ในกรณีที่คะแนนสอบไม่ถึง
เกณฑ์ที่ก าหนดแต่ไม่ต่ ากว่า 45 ส าหรับ CU-TEP 450 ส าหรับ TOEFL หรือ 4.0 ส าหรับ IELTS อาจรับเข้าศึกษาแบบมีเง่ือนไข **   

ทั้งนี้หากผู้สมัครอยู่ระหว่างรอสอบภาษาอังกฤษ  ขอให้ผู้สมัครส่งส าเนาหลักฐานการสมัครสอบภาษาอังกฤษแนบมาพร้อม 
ใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา 
           3. ใบแจ้งผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ  
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจาก วันสอบ โดยมีคะแนนไม่ต่ ากว่า T50*** 
      ทั้งนี้หากผู้สมัครอยู่ระหว่างรอสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ขอให้ผู้สมัครส่งส าเนาหลักฐาน การสมัครสอบดังกล่าว
แนบมาพร้อมใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา 
           4. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปรญิญาตรแีละปรญิญาโท 
           5. ส าเนาใบปรญิญาหรือใบรับรองการส าเร็จการศึกษา (ถ้ามี) ทั้งระดับปริญญาตรีและปรญิญาโท 
 6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 

7. หนังสือรับรองคุณสมบัติ จ านวน 3 ฉบับ จากผู้บังคับบัญชา อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรืออาจารย์ที่เคยสอน ใส่ซองปิด
ผนึกส่งถึงประธานหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น า 
ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
           8. ข้อมูลประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย มูลเหตุจูงใจในการสมัครเข้าศึกษาและ
งานท่ีคาดว่าจะท าหลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

   9. โครงการวิจัยด้านสหสาขาวิชาเพื่อการพัฒนา จ านวน 1 เรื่อง ที่แสดงศักยภาพในการวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตและ  
เป็นโครงการวิจัยที่คาดว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ในการศึกษาตามหลักสูตร   

10. ขอให้ผู้สมัครเขียน Statement of Purpose แทนการสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้ 
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 การรับสมัคร 

ผู้สนใจศึกษาข้อมูลการสมัคร ได้ที่  http://www.grad.chula.ac.th  (เมนู: การเข้าศึกษา) กรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ 
ของบัณฑิตวิทยาลัยให้ครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครตามขั้นตอนและเง่ือนไขการรับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
ให้เรียบร้อยแล้ว Print ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบการสมัครสอบ และเอกสารการช าระเงินค่าสมัครสอบ  
ตามอัตราที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดให้เรียบร้อย และส่งไปรษณีย์มาที่ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่   
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300 พร้อมทั้งให้ผู้สมัครส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครโดยทุกรายการ โดยรวมเป็น  
PDF File เดียว มาที่ deved.admission@gmail.com 

 

การเขียน Statement of Purpose เพ่ือการสมัครรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 

___________________________________________________________ 
 

 ภายใต้สถานการณ์ไม่ปรกติในปัจจุบัน การเขียน Statement of Purpose นี้ใช้แทนการสอบข้อเขียน โดยกรรมการ
สอบคัดเลือกจะใช้ Statement of Purpose ที่ท่านเขียนขึ้นด้วยตนเองนี้ ประเมินความรู้/ความสามารถ/ความพร้อมของท่าน
แทนค าตอบต่อข้อสอบข้อเขียนอย่างในสถานการณ์ปรกติ และเป็นไปตามขั้นตอนการคัดเลือก ก่อนการสอบสัมภาษณ์  
ตามประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อของทางมหาวิทยาลัย 
 
 ค าสั่งในการเขียน Statement of Purpose 
 

ก าหนดการส่ง 
 ส่ง Statement of Purpose เป็น attached downloadable PDF file ภายในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. 
มายัง E-mail: deved.admission@gmail.com หากประสบปัญหาขัดข้องโปรดติดต่อ อาจารย์ ดร. เปศล ชอบผล ที่หมายเลขโทรศัพท์ 
086 444 9227 
 

ก าหนดการพิมพ ์
 Font type: TH SarabunPSK 
 Font size: 16 
 Line spacing: single spaced 
 ความยาว: ประมาณ  3-5 หน้ากระดาษ A-4 
 ระบุช่ือ นามสกุล เลขที่ (5 หลัก) สาขาวิชาพัฒนศึกษา หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต ตามที่ปรากฏในใบสมัคร 
ของท่านที่มุมขวาบนของหน้ากระดาษ โดยใช้พื้นที่ในส่วนของ Header 
 
ก าหนดเนื้อหา 
 1. หัวข้อที่ต้องการศึกษา 
 2. ประวัติส่วนตัวและประสบการณ์การท างานท่ีสอดคล้องกับหัวข้อที่ต้องการศึกษา 
 3. มุมมองต่อพัฒนศึกษาที่จะน าไปใช้ในการท างาน 
 4. เหตุผลหรือปัจจัยในการเลือกเรยีนสาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 5. ความพร้อมในการเข้าศึกษาสาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
        พร้อมทั้งให้ผู้สมัครส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครโดยทุกรายการรวมเป็น PDF File เดียว 
 

http://www.edu.chula.ac.th/
mailto:%20deved.admission@gmail.com%20หาก
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ก าหนดการสอบ 
 

รับสมัครต้ังแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – วันที่ 31 มีนาคม 2565 
วิธีการสอบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ วิธีการจัดสอบ/สถานที่สอบ 

1. ส่ง Statement  of  Purpose วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 
ภายในเวลา 16.00 น.  

ส่ง Statement of Purpose เป็น attached 
downloadable PDF file  มาที่  

E-mail: deved.admission@gmail.com 
หากประสบปัญหาขัดข้องโปรดติดต่อ  

อ.ดร. เปศล ชอบผล ท่ีหมายเลขโทรศัพท์  
086 444 9227 

2. สอบสัมภาษณ ์ วันพุธท่ี 11 พฤษภาคม 2565 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

ผ่านระบบ Zoom Application  

    หมายเหตุ  *  กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP  น้อยกว่า 60 หรือ TOEFL น้อยกว่า 500 หรือ IELTS น้อยกว่า 5.0  
ต้องเรียน 5500 532  Academic English for Graduate Studies  และ 5500 560 Thesis Writing   ทั้งนี้ต้องสอบผ่านรายวิชา
ดังกล่าวให้ได้ก่อนส าเร็จการศึกษา  หรือสอบ CU-TEP ใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEPตั้งแต่ 67หรือ TOEFL ตั้งแต่ 525  
หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.5  ก่อนส าเร็จการศึกษา 
                         **  กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP  ตั้งแต่ 60 แต่น้อยกว่า 67 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 500  แต่น้อยกว่า 525 หรือ 
IELTS ตั้งแต่ 5.0 แต่น้อยกว่า 5.5 ต้องเรียน  5500 560  Thesis Writing  และสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวให้ได้ก่อนส าเร็จ
การศึกษา  หรือ สอบ CU-TEP  ใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP  ตั้งแต่ 67 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 525 หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.5   
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

           *** ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) และถ้ายังไม่ได้ทดสอบจะต้องสมัคร
ตามเวลาที่ก าหนด กรณีที่คะแนนไม่ถึง T50 จะต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการวิจัย 1 รายวิชา เพ่ิมเติม ภายใน 2 ภาคการศึกษา  
โดยนิสิตจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย  (สมัครโดยตรงท่ีศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ  คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หรือ http://www.edu.chula.ac.th/testcenter  ขอข้อมูลเพิ่ม กรุณาติดต่อที่ คุณวรนุช มงคลบุตร์ 
โทรศัพท์ 02-2182565-97 ต่อ 7200) 
 
 
 
 
 
 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับได้   10   คน 
  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน    วันศุกร์ที ่ 8  เมษายน  2565          

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์      วันพุธที่  2  พฤษภาคม  2565   

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา        วันอังคารที่  31  พฤษภาคม  2565  

วันเปิดเรียน ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2565 ประมาณ เดือนสิงหาคม 2565  

 

 
 

 

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

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ดูรายละเอียดได้จากประกาศ 
เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่  http://www.atc.chula.ac.th 

(ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภายในก าหนดเวลาของวันสอบวิชาเฉพาะสาขา) 
 

mailto:deved.admission@gmail.comหาก
mailto:deved.admission@gmail.comหาก
http://www.edu.chula.ac.th/testcenter
user014
Placed Image
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ค่าเลา่เรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา    
1. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  500 บาท 

     2.   ค่าเล่าเรยีน อัตราตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
           เรื่อง  อัตราการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียน พ.ศ. 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,500 บาท 

 (ลงนาม) ...............................................................                                        (ลงนาม) ...............................................................................              
          (รองศาสตราจารย์ ดร.ช่ืนชนก โควินท์ )                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ  ปรีดีดิลก) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต                                         ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา 
                         สาขาวิชาพัฒนศึกษา                                                                              
 
 
 
 (ลงนาม)....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.ช่ืนชนก โควินท์ )                                                
 หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจดัการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา 
 
 
 
       ทั้งนี้   โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์  ครัง้ที่ ..........................วันท่ี....................................................... 
 
 
 
 
     (ลงนาม).................................................................. 
                 (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 
                                                                            คณบดี 
 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่ อาจารย์ ดร. เปศล ชอบผล  
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชาพัฒนศึกษา ในเวลาราชการ   

ณ  อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 7 ห้อง 716/9 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
โทร. 0-2218-2565-97 ต่อ 7169  หรือ  086-444-9227 หรือ 081-206-8922 
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