
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 

ภาคการศึกษาปลาย   ปการศึกษา 2563 

(รอบท่ี 1) 

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 หลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

หลักฐานเพ่ิมเติมในการสมัคร (แนบพรอมใบสมัคร) 
1. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง)

หรือสําเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS  ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไมเกิน 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* 

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

สําหรับผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/ เทียบเทามากอน แลวจึงมาเรียนตอในระดับปริญญาบัณฑิต 
หลักสูตร 2 ป  ตองนําใบคะแนนรายวิชา (Transcript)  ในระดับอนุปริญญา/ เทียบเทา ประกอบการสมัครดวย 

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

ในเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัยใหครบถวน  และชําระคาสมัครสอบตามอัตราที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดใหเรียบรอย ทั้งนี้ขอให
ผูสมัคร  Print  ใบสมัครที่กรอกขอมูลในระบบครบถวนสมบูรณ และเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด สงไปรษณียมาที่
ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา   
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท แขวงวังใหม  เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10300   
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กําหนดการสอบ 

รับสมัครต้ังแต วันที 1 กันยายน 2563-วันที 25 ตุลาคม 2563 
วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทําการทดสอบ สถานที่สอบ 

1. วิชาเฉพาะสาขา
(ขอเขียน)

วันเสารที่ 7 พฤศจิกายน 2563 

เวลา 13.00-16.00 น. 
หองสอบจะแจงใหทราบทาง 

 http://www.edu.chula.ac.th/academic 
2. สอบสัมภาษณ วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 

เวลา 13.00 น. เปนตนไป 
หองสอบจะแจงใหทราบทาง  

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

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
วิชาหนึ่งตอไปนี้ 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 

 

1. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท 
2. คาเลาเรยีน อัตราตามประกาศของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เรื่อง  อัตราการเรียกเกบ็เงินคาเลาเรียน พ.ศ. 2562
24,500 บาท 

ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ดูรายละเอียดไดจากประกาศ 

เรื่อง    การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่  http://www.atc.chula.ac.th 

(สงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภายใน 31 ตุลาคม 2563) 
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จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับได   5   คน 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน   วันจันทรที่   2  พฤศจิกายน  2563 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ      วันศุกรที่    13 พฤศจิกายน  2563 

 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา       วันศุกรที่    27 พฤศจิกายน  2563  

วันเปดเรียน ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา   2563   วันจันทรที่ 18 มกราคม 2564 

(ลงนาม) ............... ...................................................    (ลงนาม) ....................................... ............................  
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฟองอรุณ  ปรีดีดลิก)         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ช่ืนชนก  โควินท) 

 ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต    ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา 
 สาขาวิชาพัฒนศึกษา  

 (ลงนาม)......... ................................................. 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธศักดิ ์ พลสารัมย) 

หัวหนาภาควิชานโยบาย การจดัการและความเปนผูนําทางการศึกษา 

       ทั้งนี้   โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร  ครัง้ที่ ..........................วันท่ี....................................................... 

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

   คณบด ี

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 


