
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 
ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2565 

(รอบท่ี 1) 
 
 

ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเปน็ผู้น าทางการศึกษา  คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชา พัฒนศึกษา 
หลักสูตร     ครุศาสตรมหาบณัฑิต  แผน ก แบบ ก2 รหัสหลักสูตร 3 7 1 4 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 จากระบบ 4 แต้ม หรือมีประสบการณ์ 

การท างานในด้านการศึกษาและ/หรือการพัฒนา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
สามารถพูด อ่านและเขียนภาษาไทยได้ในระดับดี 

 

หลักฐานเพ่ิมเติมในการสมัคร (แนบพร้อมใบสมัคร) 

1.  ส าเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ 
2.  ส าเนาใบปริญญาบัตร 
3.  ส าเนาคะแนนรายวิชา (Transcript) 

            4.  หนังสือรับรองคุณสมบัติ 1 ฉบับ จากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ที่เคยสอนและหนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน  
1 ฉบับ จากผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์ที่เคยสอน  

5.  ใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง)  
หรือส าเนาใบแจ้งผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS  ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี  โดยมีคะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45  
หรือ TOEFL ตั้ งแต่  450 หรือ IELTS ตั้งแต่  4.0 ในกรณีที่คะแนน  CU-TEP ตั้ งแต่  30 หรือ TOEFL 400 หรือ IELTS 3.0   
รับเข้าศึกษาแต่มีเงื่อนไข* 

6.  หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) จ านวน 2 ฉบับ จากผู้บังคับบัญชา อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรืออาจารย์ 
ที่เคยสอน ใส่ซองปิดผนึกส่งที่ ประธานหรือเลขานุการ สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น า  
ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์  

7.  ส าหรับผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาบัณฑิต 
หลักสูตร 2 ปี  ต้องน าใบคะแนนรายวิชา (Transcript)  ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า ประกอบการสมัครด้วย   

8.  ผู้สมัครเขียน Statement of Purpose แทนการสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้ 
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การรับสมัคร 

   1.  ใบสมัคร 
ผู้สนใจกรอกข้อมูลการสมัคร ได้ที่  http://www.grad.chula.ac.th  (เมนู: การเข้าศึกษา)  กรอกข้อมูลการสมัคร 

ในเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยให้ครบถ้วน  และช าระค่าสมัครสอบตามอัตราที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดให้เรียบร้อย ทั้งนี้ขอให้
ผู้สมัคร  Print  ใบสมัครที่กรอกข้อมูลในระบบครบถ้วนสมบูรณ์ และเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด ส่งไปรษณีย์มาที่
ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา   
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท แขวงวังใหม่  เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10300   
 

 

การเขียน Statement of Purpose เพื่อการสมัครรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
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:deved.admission@gmail.com%20หาก
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ก าหนดการสอบ 
 
รับสมัครต้ังแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - วันที่ 31 มีนาคม 2565   

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาที่ท าการ
ทดสอบ 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  

 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา    
 

 หมายเหตุ  *  กรณีคะแนนสอบ  CU-TEP ตั้งแต่ 30 แต่น้อยกว่า 38 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 400 แต่น้อยกว่า 425  หรือ 
IELT ตั้งแต่ 3.0 แต่น้อยกว่า 3.5 ต้องเรียน 5500 503 Preparatory English for Graduate Students และให้เลือกเรียนวิชาใด
วิชาหนึ่งต่อไปนี้ 5500 504 English Pronunciation and Conversation หรือ 5500 505 Academic English Grammar หรือ 
5500506 Academic English Vocabulary 5500510 Skills in English for graduates  ทั้งนี้ต้องสอบผ่านรายวิชาดังกล่าว 
ให้ได้ก่อนส าเร็จการศึกษา หรือสอบ CU-TEP ใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ IELTS  
ตั้งแต่ 4.0 ก่อนส าเร็จการศึกษา 
 ** กรณีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 38 แต่น้อยกว่า 45 หรือ  TOEFL ตั้งแต่ 425  แต่น้อยกว่า 450 หรือ IELTS 
ตั้งแต่ 3.5 แต่น้อยกว่า 4.0 ให้เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้  5500 504 English Pronunciation and Conversation หรือ 
5500 505 Academic English Grammar ห รื อ  5500 506 Academic English Vocabulary ห รื อ  5500 510 Skills in 
English for Graduates  ทั้งนี้ต้องสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวให้ได้ก่อนส าเร็จการศึกษา หรือสอบCU-TEP ใหม่ เพื่อให้ได้คะแนน 
CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 ก่อนส าเร็จการศึกษา 
 
 

 
 
 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับได้   5   คน 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน    วันศุกร์ที ่8  เมษายน  2565          

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์      วันจันทร์ที่  2  พฤษภาคม  2565   

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา        วันอังคารที่  31  พฤษภาคม  2565  

วันเปิดเรียน ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา   2565  ประมาณ เดือนสิงหาคม 2565  

1.  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  500 บาท 

2.  ค่าเล่าเรยีน อัตราตามประกาศของจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
     เรื่อง  อัตราการเรียกเกบ็เงินคา่เล่าเรียน พ.ศ. 2562  
 

24,500 บาท 
 

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

(ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภายในก าหนดเวลาของวันสอบวิชาเฉพาะสาขา) 
 

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

mailto:deved.admission@gmail.com%20หาก
mailto:deved.admission@gmail.com%20หาก
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(ลงนาม) .................................................................                            (ลงนาม) ...................................................................              
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์  ทับพร)                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เฟื่องอรุณ  ปรดีีดลิก) 
 ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต                                  ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา 
                          สาขาวิชาพัฒนศึกษา                                          
 
                                     
 
                                                    (ลงนาม)......... ................................................. 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.ช่ืนชนก โควินท์ )                                                
 หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจดัการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา 
 
 
 
 
       ทั้งนี้    โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์  ครั้งท่ี ..........................วันท่ี....................................................... 
 
 
 
 
 
     (ลงนาม).................................................................. 
                  (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 
                                                                             คณบด ี

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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