รายละเอียดแนบท.ายประกาศการรับสมัครฯ
ภาคการศึกษาต.น ป<การศึกษา 2565
ภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิต
สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน (ภาคในเวลาราชการ)
หลักสูตร

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

คุณสมบัติของผู.มีสิทธิ์สมัคร

คณะครุศาสตร6 จุฬาลงกรณ6มหาวิทยาลัย

แบบ 1.1 รหัสหลักสูตร

3 7 2 2 เน$นการวิจัยโดยมีการทำ

แบบ 2.1 รหัสหลักสูตร
แบบ 2.2 รหัสหลักสูตร

3 7 2 3 สำหรับผูRสำเร็จปริญญาโท
3 7 2 4 สำหรับผูRสำเร็จปริญญาตรี

วิทยานิพนธ5อย7างเดียว

1. แบบ 1.1 เนRนการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ6อยYางเดียวโดยรับผูRสำเร็จปริญญาโท
1.1 ต% องสำเร็จการศึ กษาระดั บปริญญามหาบั ณ ฑิ ตทุ กสาขาวิชาหรือกำลั งศึ กษาระดั บปริญญามหาบั ณฑิ ตในปG
สุดท%าย จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยได%แต%มเฉลี่ยสะสมในระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตไมRน%อยกวRา 3.50 จากระบบ 4 แต%ม หรือเทียบเทRา ถRาได%แต%มเฉลี่ยสะสมน%อยกวRา 3.50 จากระบบ 4 แต%ม จะต%องมี
ผลงานทางวิชาการ (เชRน บทความทางวิชาการ ตำรา งานวิจัย ฯลฯ) ที่มีคุณภาพที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล%วและให%
การยอมรับ หรือ มีประสบการณ^การทำงานในภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ที่เกี่ยวข%องกับการศึกษา การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชนบท การพัฒนาสังคม หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย^ ไมRน%อยกวRา 3 ปG หลังจากได%รับปริญญา
มหาบัณฑิต (นับถึง 31 มีนาคม 2565) นอกเหนือจากคุณสมบัตทิ ั้งสองดังกลYาวอยYางใดอยYางหนึ่งแลRว การศึกษาในระดับมหาบัณฑิตที่
ผRานมาจะต%องเปaนหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ^ด%วย โดยวิทยานิพนธ^ระดับมหาบัณฑิตที่ทำต%องได%รับการประเมินอยูRในระดับไมRต่ำกวRาดี
และมีผลงานวิจัยที่ไมRเปaนสRวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรมหาบัณฑิตที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ยอมรับ
1.2 บุ คคลที่มีผ ลงานและประสบการณ6 ท างวิช าชีพ หรือวิช าการดีเดYน ที่คณะกรรมการบริห ารหลักสูตรฯ
ยอมรั บ ต% องสำเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ตทุ กสาขาวิ ชาหรื อกำลั งศึ กษาระดั บปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ตในปG สุ ดท% าย จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง การศึกษาในระดับมหาบัณฑิตที่ผRานมาจะต%อง
เปa น หลั ก สู ต รที่ ท ำวิท ยานิ พ นธ^ด% ว ย โดยวิท ยานิ พ นธ^ระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต ที่ ท ำต% อ งได% รับ การประเมิ น อยูR ในระดั บ ไมR ต่ ำกวRาดี และมี
ผลงานวิจัยที่ไมRเปaนสRวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรมหาบัณฑิตที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ยอมรับ ในกรณีที่ผู%สมัครมี
คุณสมบัติตามเกณฑ^นี้ ให%ผู%สมัครเข%าสอบเฉพาะสัมภาษณ^เทRานั้น
1.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแตR 67 หรือ TOEFL ตั้งแตR 525 หรือ IELTS ตั้งแตR 5.5 ในกรณี ที่
คะแนน CU-TEP เทียบเทRา TOEFL, IELTS มากกวRาหรือเทRากับ 450 รับเข%าศึกษาแตRอยRางมีเงื่อนไข**
1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน พิจารณาแล%ว
เห็นสมควรให%มีสิทธิ์สมัครเข%าศึกษาได%
2. แบบ 2.1 เนRนการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ6และมีการเรียนการสอน โดยรับผูRสำเร็จปริญญาโท
2.1 ต% องสำเร็จการศึ กษาระดั บปริญญามหาบั ณ ฑิ ตทุ กสาขาวิชาหรือกำลั งศึ กษาระดั บปริญญามหาบั ณฑิ ตในปG
สุดท%าย จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยได%แต%มเฉลี่ยสะสมในระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตไมRน%อยกวRา 3.50 จากระบบ 4 แต%ม หรือเทียบเทRา ถRาได%แต%มเฉลี่ยสะสมน%อยกวRา 3.50 จากระบบ 4 แต%ม จะต%องมี
ผลงานทางวิชาการ (เชRน บทความทางวิชาการ ตำรา งานวิจัย ฯลฯ) ที่มีคุณภาพที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล%วและให%
การยอมรับ หรือ มีประสบการณ^การทำงานในภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ที่เกี่ยวข%องกับการศึกษา การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชนบท การพัฒนาสังคม หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย^ ไมRน%อยกวRา 3 ปG หลังจากได%รับปริญญา
มหาบัณฑิต (นับถึง 31 มีนาคม 2565)
2.2 ผูRมีผลงานและประสบการณ6ทางวิชาชีพ หรือวิชาการดีเดYน ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ยอมรับใน
กรณีที่ผู%สมัครมีคุณสมบัติตามเกณฑ^นี้ ให%ผู%สมัครเข%าสอบเฉพาะสัมภาษณ^เทRานั้น
2.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแตR 67 หรือ TOEFL ตั้งแตR 525 หรือ IELTS ตั้งแตR 5.5 ในกรณี ที่
คะแนน CU-TEP เทียบเทRา TOEFL, IELTS มากกวRาหรือเทRากับ 450 รับเข%าศึกษาแตRอยRางมีเงื่อนไข**
3. แบบ 2.2 เนRนการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ6และมีการเรียนการสอน โดยรับผูRสำเร็จปริญญาตรี
3.1 ต% องสำเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ตทางการศึ กษา เกี ยรติ นิ ยม จากสถาบั นอุ ดมศึ กษาที่ สำนั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยได%แต%มเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตไมRน%อยกวRา 3.25 จาก
ระบบ 4 แต%ม หรือเทียบเทRา
3.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแตR 67 หรือ TOEFL ตั้งแตR 525 หรือ IELTS ตั้งแตR 5.5 ในกรณี ที่
คะแนน CU-TEP เทียบเทRา TOEFL, IELTS มากกวRาหรือเทRากับ 450 รับเข%าศึกษาแตRอยRางมีเงื่อนไข**
3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน พิจารณาแล%ว
เห็นสมควรให%มีสิทธิ์สมัครเข%าศึกษาได%
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หลักฐานการสมัครเพิ่มเติม (แนบพร.อมใบสมัคร)

นอกจากหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติตามข%อ 1 - 3 แล%วให%ระบุในใบสมัครวRา “สมัคร แบบ 1.1” หรือ “สมัคร แบบ 2.1”
หรือ “สมัคร แบบ 2.2” แล%วให%สRงหลักฐานเพิ่มเติมตRอไปนี้
1. หนังสือรับรองประสบการณ^การทำงานจากต%นสังกัดหรือผู%บังคับบัญชา กรณีที่ผู%สมัครประกอบอาชีพแล%ว (ดูตัวอยRางหนังสือ
รับรองประสบการณ^ทำงานใน www.grad.chula.ac.th เมนู : การเข%าศึกษา ในหัวข%อดาวน^โหลดใบสมัคร/แบบฟอร^มตRางๆ)
2. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) ที่จะศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จากผู%บังคับบัญชา 2 คน หรือ
จากอาจารย^ที่เคยสอนในระดับปริญญามหาบัณฑิต 2 คน หรือ (กรณีสมัครเข%าศึกษาแบบ 1.1 หรือ 2.1) หรือ จากอาจารย^ที่เคยสอน
ในระดับปริญญาบัณฑิต 2 คน (กรณีสมัครเข%าศึกษาแบบ 2.2) (ดูตัวอยRางหนังสือรับรองคุณสมบัติใน www.grad.chula.ac.th เมนู :
การเข%าศึกษา ในหัวข%อดาวน^โหลดใบสมัคร/แบบฟอร^มตRางๆ)
3. ประวัติการทำงานและผลงานวิจัยของผู%สมัคร สRงมาพร%อมกับใบสมัคร (สำหรับผู%สมัคร แบบ 1.1)
4. ผลงานวิจัยของตนเองและวิทยานิพนธ^ระดับปริญญามหาบัณฑิต สRงโดยตรงที่สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อใช%
ประกอบการพิจารณาสมัคร (จะคืนให%ภายหลัง) (สำหรับผู%สมัคร แบบ 1.1)
5. ประวัติการทำงานและผลงานตRางๆ ที่เกี่ยวข%องกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนของผู%สมัคร สRงมาพร%อมกับใบสมัคร กรณี
ที่ ได%แต%มเฉลี่ยสะสมน% อยกวRา 3.50 ตามคุณ สมบั ติของผู%มีสิท ธิ์ส มัค ร ข%อ ที่ 1.1 และ 2.1 หรือ ข%อ ที่ 1.2 และ 2.2 ผู%มีผ ลงานและ
ประสบการณ^ทางวิชาชีพ หรือวิชาการดีเดRน ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตฯ ยอมรับ
6. ผลงานทางวิชาการของตนเอง กรณีที่ได%แต%มเฉลี่ยสะสมน%อยกวRา 3.50 ตามคุณสมบัติของผู%มีสิทธิ์สมัคร ข%อที่ 1.1 และ 2.1
หรือ ข%อที่ 1.2 และ 2.2 ผู%มีผลงานและประสบการณ^ทางวิชาชีพ หรือวิชาการดีเดRน ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ยอมรับ สRงโดย
ตรงที่สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อใช%ประกอบการพิจารณาสมัคร (จะคืนให%ภายหลัง)
7. ใบแจ%งผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนย^ทดสอบทางวิชาการแหRงจุฬาลงกรณ^มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) หรือ
สำเนาใบแจ%งผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไมRเกิน 2 ปG นับจากวันสอบ
8. ใบแจ%งผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนย^ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ
คณะครุศาสตร^ จุฬาลงกรณ^มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไมRเกิน 2 ปG นับจากวันสอบ โดยมีคะแนนไมRต่ำกวRา
T50***
9. โครงการวิจัยที่แสดงความพร%อมและความสามารถในการเข%าศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่เอื้อตRอการทำวิทยานิพนธ^
***หมายเหตุ

สPงเอกสารประกอบการรับสมัคร มาที่ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตรS
จุฬาลงกรณSมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหมP กทม. 10330

กำหนดการสอบ
วิชาที่สอบ
สอบขRอเขียน/
สัมภาษณ6
หมายเหตุ

รับสมัคร ตั้งแตYวันที 1 กุมภาพันธ6 2565 - 31 มีนาคม 2565
วันและเวลาที่ทำการทดสอบ
สถานที่สอบ
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.00 – 12.00 น.

หRองสอบจะแจRงใหRทราบทาง
คณะครุศาสตร6 จุฬาฯ
http://www.edu.chula.ac.th

** กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแตY 45 หรือ คะแนนสอบ TOEFL ตั้งแตY 450 หรือ คะแนน IELTS
ตั้ ง แตY 4.0 ตR อ งเรี ย น 5500532 Academic English for Graduate Studies และ 5500560 Thesis Writing
ทั้งนี้ตRองสอบผYานรายวิชาดังกลYาวใหRไดRกYอนสำเร็จการศึกษา หรือ สอบใหมYเพื่อใหRไดRคะแนน CU-TEP ตั้งแตY 67 หรือ
คะแนน TOEFL ตั้งแตY 525 หรือ IELTS ตั้งแตY 5.5 ขึ้นไป กYอนสำเร็จการศึกษา
** กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแตY 60 แตYนRอยกวYา 67 หรือ คะแนนสอบ TOEFL ตั้งแตY 500 แตYนRอยกวYา
525 หรือ คะแนนสอบ IELTS ตั้งแตY 5.0 แตYนRอยกวYา 5.5 ตRองเรียน 5500560 Thesis Writing และสอบผYาน
รายวิชาดังกลYาวใหRไดRกYอนสำเร็จการศึกษา หรือ สอบใหมYเพื่อใหRไดRคะแนน CU-TEP ตั้งแตY 67 หรือคะแนน TOEFL
ตั้งแตY 525 หรือ IELTS ตั้งแตY 5.5 ขึ้นไป กYอนสำเร็จการศึกษา

-3*** ผูRสมัครจะตRองมีคะแนนการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) และถRายังไมYไดRทดสอบ จะตRอง
สมั ค รและเขR าสอบตามเวลาที่ ก ำหนด กรณี ที่ ค ะแนนไมY ถึ ง T50 จะต$ อ งเรีย นรายวิช าพื้ น ฐานการวิจั ย 1 รายวิช า
เพิ่มเติม ภายใน 2 ภาคการศึกษา โดยนิสิตจะต$องรับผิดชอบคFาใช$จFายเอง ดูรายละเอียดการสมัครไดRที่ ศูนย6ทดสอบและ
ประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษา และวิ ช าชี พ คณะครุ ศ าสตร6 จุ ฬ าลงกรณ6 ม หาวิ ท ยาลั ย รายละเอี ย ดโปรดติ ด ตY อ
0-2218-2565 ถึง 97 ตYอ 7200 http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter/

จำนวนนิสิตที่คาดวYาจะรับ 8 คน
ประกาศรายชื่อผูRมีสิทธิ์สอบขRอเขียน/สัมภาษณ6

วันศุกร^ที่ 8 เมษายน 2565

ที่ http://www.edu.chula.ac.th

ประกาศผลผูRมีสิทธิ์เขRาศึกษา

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565

ที่ http://www.edu.chula.ac.th

หากผูRสมัครมีขRอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูRมีสิทธิ์สมัครติดตYอไดRที่ รศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา และ ผศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
ในเวลาราชการ
โทร. 0-2218-2565 ถึง 97 ตYอ 8190 หรือ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร6 จุฬาฯ ชั้น 8 อาคาร 2
โทร. 0-2218-2565 ถึง 97 ตYอ 8203, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209 หรือที่ Website : https://edu.chula.ac.th/lled
คYาเลYาเรียนและคYาธรรมเนียมการศึกษา
1. คRาธรรมเนียมการสมัครสอบ
2. คRาเลRาเรียน ภาคการศึกษาละ

500 บาท
24,500 บาท

(ลงนาม)

(ลงนาม)

(รองศาสตราจารย^ ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

(รองศาสตราจารย^ ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา)
หัวหน%าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร^

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

