
 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 
ภาคการศึกษาปลาย   ปีการศึกษา 2563 

   (รอบท่ี 1) 
 
ภาควิชา      นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา         คณะครุศาสตร์                                                                                                                                                              
สาขาวิชา     พัฒนศึกษา  (นอกเวลาราชการ) 
หลักสูตร      ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต    แบบ 2.1  เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์และมีการเรียนการสอน           
                                                                             รหัสหลักสูตร 
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  หรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะโดยได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 จากระบบ 4  แต้ม (หรือเทียบเท่า) หรือ มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  หรือการพัฒนาสังคม  ไม่น้อยกว่า 3 ปี   

 
หลักฐานเพ่ิมเติมในการสมัคร (แนบพร้อมใบสมัคร)  

1.  มีหนังสือรับรองประสบการณ์การท างานจากต้นสังกัด  หรือผู้บังคับบัญชา 

2. ใบแจ้งผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) หรือ

ส าเนาใบแจ้งผลการสอบ TOEFL   ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี มีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 67 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 525 หรือ 

IELTS ตั้งแต่ 5.5 ในกรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 รับเข้าศึกษาแต่มีเง่ือนไข ** 

3. ใบแจ้งผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ  

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี นับจาก วันสอบโดยมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 

T50***   

          4.  หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation)  จ านวน 3 ฉบับ จากผู้บังคับบัญชา  อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรืออาจารย ์
ที่เคยสอน ใส่ซองปิดผนึกส่งที่ ประธานหรือเลขานุการ สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น า 
ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์  
          5.  ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย  มูลเหตุจูงใจในการสมัครเข้าศกึษา
และแผนงานท่ีคาดว่าจะท าหลังจากส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

    6.  โครงการวิจัย (Research Proposal) ทางพัฒนศึกษาที่เป็นลักษณะสหวิทยาการจ านวน 1 เรื่อง ที่แสดงความพร้อมและ
ความสามารถในการวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตและเป็นโครงการที่คาดว่าจะเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ในการศึกษาตามหลักสูตร    
 
 
 การรับสมัคร 

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

ของบัณฑิตวิทยาลัยให้ครบถ้วน แล้ว Print ส าเนาใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเอกสารในการสมัครสอบ   
และเอกสารการช าระเงินค่าสมัครสอบจ านวน  1,000 บาท  ส่งไปรษณีย์มาที่ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา (นอกเวลาราชการ)  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330  
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2.  การรับสมคัร 
 รับสมัครต้ังแต่  วันที่ 1 กันยายน 2563-วันที่ 25 ตุลาคม 2563  
2.1 ผู้สมัครกรอกและบันทึกข้อมูลการสมัคร ONLINE ทางอินเตอร์เน็ต ได้ที่  http://www.grad.chula.ac.th  

(เมนู: การเข้าศึกษา  เลือกข้อมูลส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษา  เลือกขั้นตอนการสมัคร) กรอกข้อมูลการสมัค ร 

ในเว็บไซด์ของบัณฑิตวิทยาลัย  ให้ถูกต้องและครบถ้วน   

2.2 ผู้สมัครช าระค่าสมัครสอบหลักสูตรนอกเวลา จ านวน 1,000 บาท โดย Download แบบฟอร์มการช าระเงินได้ที่

https://www.edu.chula.ac.th/node/843   เลือกแบบฟอร์ม “ช าระค่าสมัครหลักสูตรนอกเวลา” 

2.3 ผู้สมัครส่งใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งส าเนาใบช าระเงินค่าสมัครสอบ มาที ่

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนศึกษา (นอกเวลาราชการ)  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ถนนพญาไท  แขวง วังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330  “ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2563” (โดยถือเอาวันที่ท า

การไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นส าคัญ) 

 
ก าหนดการสอบ 
 

รับสมัครต้ังแต่ วันที่ 1 กันยายน 2563-วันที่ 25 ตุลาคม 2563  
วิชาท่ีสอบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ สถานที่สอบ 

1. วิชาเฉพาะสาขา 

    (ข้อเขียน) 

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 

เวลา 13.00-16.00 น. 

ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบทาง 

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

2. สอบสัมภาษณ ์ วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบทาง  

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

 หมายเหตุ  กรณีทีค่ะแนนสอบ CU-TEP  ตั้งแต่ 45 แต่น้อยกว่า 60 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 แต่น้อยกว่า 500 หรือ IELTS 
ตั้งแต่ 4.0 แต่น้อยกว่า 5.0  ต้องเรียน 5500 532  Academic English for Graduate Studies  และ 5500 560 Thesis Writing   
ทั้งนี้ต้องสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวให้ได้ก่อนส าเร็จการศึกษา หรือสอบ CU-TEP ใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 67 หรือ 
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 าเร็จการศึกษา หรือ สอบ CU-TEP  
ใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP  ตั้งแต่ 67 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 525 หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.5  ก่อนส าเร็จการศึกษา 

***  ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) และถ้ายังไม่ได้ทดสอบจะต้องสมัครตามเวลา 
ที่ก าหนด กรณีที่คะแนนไม่ถึง T50 จะต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการวิจัย 1 รายวิชา เพ่ิมเติม ภายใน 2 ภาคการศึกษา  โดยนิสิต
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง (สมัครโดยตรงที่ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ  คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หรือ http://www.edu.chula.ac.th/testcenter  ขอข้อมูลเพิ่มกรุณาติดต่อที่ คุณวรนุช มงคลบุตร์ 
โทรศัพท์ 02-2182565-97 ต่อ 7200) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ดูรายละเอียดได้จากประกาศ 

เรื่อง    การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่  http://www.atc.chula.ac.th 

(ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภายใน 31 ตุลาคม 2563) 

 

http://www.edu.chula.ac.th/
https://www.edu.chula.ac.th/node/843
http://www.edu.chula.ac.th/testcenter
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จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับได้   5   คน 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน   วันจันทร์ที่   2  พฤศจิกายน  2563          

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์      วันศุกร์ที่    13 พฤศจิกายน  2563   

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา       วันศุกร์ที่    27 พฤศจิกายน  2563  

วันเปิดเรียน ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา   2563   วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา    
 

 

  

 

 

 

 

(ลงนาม) ......................... .....................................                                     (ลงนาม) ...............................................................................              
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่ืนชนก โควินท์ )                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่ืนชนก  โควินท)์ 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต                                       ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา 
                            สาขาวิชาพัฒนศึกษา                                                                              
 
 ลงนาม..................................................... 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ ์ พลสารัมย์) 
 หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจดัการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา 
 
 
       ทั้งนี้   โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์  ครัง้ที ่..........................วันท่ี....................................................... 
 
     (ลงนาม).................................................................. 
                  (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) 
                                                                             คณบด ี

1.  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ (อัตราตามประกาศจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  
    เรื่องก าหนดอัตราการจัดเก็บเงินและอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายส าหรับหลักสูตร 
    ดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2559)  

1,000 บาท 

2. ค่าธรรมเนยีมการศึกษา ใน 2 ปีแรก  ภาคการศึกษาละ    
   (อัตราตามประกาศจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั เรื่องก าหนดอตัราการจัดเก็บเงินและ 
    อัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายส าหรับหลักสูตรดุษฎีบณัฑติ พ.ศ. 2559)   

61,000 บาท 
 
 

3. ค่าธรรมเนยีมการศึกษานิสติปทีี่ 3  เป็นต้นไป  ภาคการศึกษาละ                    10,000 บาท 

4. ค่าเล่าเรียน อัตราตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั            
   เรื่อง  อัตราการเรยีกเก็บเงินค่าเล่าเรียน พ.ศ. 2562      

24,500 บาท 
 
 

 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร   
ติดต่อสอบถามได้ที ่ อ.ดร.ดวงกมล  บางชวด  ในเวลาราชการ  

อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย  ชั้น 7 ห้อง 706  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 โทร. 0-2218-2565-97 ต่อ 7060  หรือ  081-206-8922 โทรสาร 0-2218-2562 

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


