
รายละเอียดแนบทายประกาศฯ 

 

ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร 
สาขาวิชา วิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา แผน ก แบบ ก2 รหัสหลักสูตร 3 9 2 2 
หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต      
 

รายละเอียดหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เปนหลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2563 ซึ่งบูรณาการจากศาสตรทั้ง 5 ดานประกอบดวย วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติ

และวิทยาการขอมูลทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว และการศึกษาพิเศษและการเรียนรวม โดยในปการศึกษา 

2564 หลักสูตรฯ เปดรับนิสิตในกลุมเชี่ยวชาญเฉพาะ (specialization)  ทั้ง 5 ดานดังน้ี 

 1. กลุมวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 

 2. กลุมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 3. กลุมสถิติและวิทยาการขอมูลทางการศึกษา 

 4. กลุมจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว 

 5. กลุมการศึกษาพิเศษและการเรียนรวม 

 ทั้งน้ีผูสมัครสามารถวางแผนและเลือกศึกษาในกลุมเชี่ยวชาญเฉพาะไดตามความตองการ โดยทางหลักสูตรจะมี

กระบวนการสอบถามขอมูลดังกลาวในภายหลัง 

 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรอง มีผล

การเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.50 จากระบบ 4 แตม 

 2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

            3. คุณสมบัติอ่ืน ๆ เปนไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป หรือคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาได 

   

หลักฐานเพ่ิมเติมในการสมัคร (แนบพรอมใบสมัคร) 
1. สําเนาบัตรประชาชน / บัตรขาราชการ 

 2. ใบคะแนนรายวิชา (Transcript) 

 3. ใบปริญญาบัตร / หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูกําลังศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในปสุดทาย) 

 4. ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(ฉบับจริง) หรือสําเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งน้ีผลการสอบมีอายุใชไดภายใน 2 ป นับถึงวันที่ประกาศผล

การสอบคัดเลือก ถาไมมีใหมาสอบตามกําหนดการสอบของศูนยทดสอบทางวิชาการฯ โดยมีเกณฑการรับเขาศึกษา คือ

ตองมีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 45 หรือ TOEFL ต้ังแต 450 หรือ IELTS ตั้งแต 4.0 ไมตองเรียนเพ่ิมเติม ในกรณีที่มีคะแนน
สอบ CU-TEP ตั้งแต 38 หรอื TOEFL ตั้งแต 425 หรือ IELTS ตั้งแต 3.5 รับเขาศึกษาอยางมีเงื่อนไข*  

 

สําหรับผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทามากอน  แลวจึงมาเรียนตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ป  

ผูสมัครตองนําใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเทา สงเปนเอกสารประกอบการสมัครดวย 
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กําหนดการสอบ 
รับสมัคร ระหวางวันอังคารที่ 1 – 30 เมษายน 2564 

วิชาที่สอบ วันและเวลาท่ีทําการทดสอบ สถานที่สอบ 
1. วิชาเฉพาะสาขา** วันเสารที่ 22 พฤษภาคม 2564 

09.00 – 12.00 น. 

หองสอบจะแจงใหทราบที่เว็บไซต 

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

2. สอบสัมภาษณ ระหวางวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2564 

(ตามกําหนดการของสาขาวิชา) 

หองสอบจะแจงใหทราบที่เว็บไซต 

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

หมายเหตุ *นิสิตที่ ไดคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 38 แตนอยกวา 45 หรือ  
              TOEFL ตั้งแต 425 แตนอยกวา 450 หรือ  
              IELTS ตั้งแต 3.5 แตนอยกวา 4.0 ใหเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงตอไปน้ี 
- 5500 504 English Pronunciation and Conversation - 5500 505 Academic English Grammar 
- 5500 506 Academic English Vocabulary   - 5500 510 Skills in English for Graduates 
และตองสอบผานรายวิชาดังกลาวกอนสอบวิทยานิพนธ  หรือ สอบใหมเพ่ือใหไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต 45 หรือ TOEFL 
ต้ังแต 450 หรือ IELTS ตั้งแต 4.0 กอนสอบวิทยานิพนธ 
              ** ผูท่ีตองสอบวิชาเฉพาะสาขา ไดแก ผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามท่ีระบุไวในคุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัครทุกคน 

ยกเวน ผูท่ีไดเกียรตินิยมตรงสาขา กําหนดใหสอบสัมภาษณอยางเดียว 

 

ผูสมัครท่ีไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดไดจากประกาศ 

เร่ือง การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่ www.atc.chula.ac.th 

 “คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแลวมีมติ

เห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา สําหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาตน ป

การศึกษา 2564 ในกรณีที่ผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษใหคณะสงรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก (บ.21) 

ใหมีสถานภาพเปนทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ขอใดขอ

หน่ึง ดงัน้ี 

1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกําหนด 

2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ืองเกณฑการทดสอบความรู

ความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557” 

 

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ  70  คน 
 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน จันทรที่ 10 พฤษภาคม 2564 ที่เว็บไซต http://www.edu.chula.ac.th 
 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ พุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ที่เว็บไซต http://www.edu.chula.ac.th 

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก       จันทรที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่เว็บไซต http://www.edu.chula.ac.th 

 

วันปฐมนิเทศนิสิตใหม เสารที่ 10 กรกฎาคม 2564 ที่คณะครุศาสตร เวลา 08.00-16.00 น. 
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หลักสูตรของภาควิชาฯ เปนหลักสูตรภาคปกติ 
ทั้งนี้วันเวลาในการจัดการเรียนการสอนอาจพิจารณาปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

หากผูสมัครมีขอสงสัยเก่ียวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัคร ติดตอไดที่ อ.ดร.สุรศักด์ิ เกาเอี้ยน 
ระหวางเวลา 08.00-16.00 น.  ณ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ช้ัน 7 
อาคารพระม่ิงขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

โทรศัพท 0-2218-2565-97 ตอ 7200, 0-2218-2559 
       สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกลุมเช่ียวชาญเฉพาะ (specialization) ทั้ง 5 ดาน 
ที่กําหนดใหผูสมัครเลือกเรียนไดตามความตองการ สามารถศกึษาขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ 

bit.ly/mided-info 

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (หลักสูตรภาคปกติ) 
คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา 

1. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท 

2. คาเลาเรียน ภาคการศึกษาละ 24,500 บาท 

ลงนาม ลงนาม 

(รองศาสตราจารย ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคณุ) (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยวรรณ  วิเศษสุวรรณภูมิ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต หัวหนาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 

สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

ทั้งน้ี โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งท่ี วันที่ 

ลงนาม 

(รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) 

คณบดี 


