รายละเอียดแนบทายประกาศฯ
ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร
สาขาวิชา วิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา แบบ 1.1 รหัสหลักสูตร 3 9 2 3 สําหรับผูสําเร็จปริญญาโท
(ทําวิทยานิพนธ)
หลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
แบบ 2.1 รหัสหลักสูตร 3 9 2 4 สําหรับผูสําเร็จปริญญาโท
(ทําวิทยานิพนธ/เรียนรายวิชา)
แบบตรงสาขา

แบบ 2.1 รหัสหลักสูตร 3 9 2 6 สําหรับผูสําเร็จปริญญาโท
(ทําวิทยานิพนธ/เรียนรายวิชา)
แบบไมตรงสาขา
แบบ 2.2 รหัสหลักสูตร 3 9 2 5 สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรี

รายละเอียดหลักสูตร
หลั ก สูตรครุศาสตรดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิชาวิธี วิท ยาการพั ฒ นานวั ตกรรมทางการศึ กษา เป นหลั กสู ตรปรับ ปรุง
พ.ศ. 2563 ซึ่งบูรณาการจากศาสตรทั้ง 5 ดานประกอบดวย วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติ
และวิทยาการขอมูลทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว และการศึกษาพิเศษและการเรียนรวม โดยในปการศึกษา
2564 หลักสูตรฯ เปดรับนิสิตในกลุมเชี่ยวชาญเฉพาะ (specialization) 1 ดาน คือ กลุมวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร
แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
1. สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง มีผล
การเรียนเฉลี่ ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.50 จากระบบ 4 แตม และมีการทํ าวิท ยานิพนธเพื่อเปนสวนหนึ่งของการ
สําเร็จการศึกษา ในกรณีที่ไมไดทําวิทยานิพนธตองมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง หรือ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม
ต่ํากวา 3.30 จากระบบ 4 แตม สามารถเขาศึกษาไดอยางมีเงื่อนไข**
2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. ในกรณีที่ผูเขาศึกษามีคุณสมบัติไมเป นไปตามขอ 1 รวมถึงรายละเอี ยดคุณสมบัติอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศ
ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป หรือ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรให
มีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาได
แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
1. สําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง มีผลการ
เรียนไมตํา่ กวาระดับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1
2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. ในกรณีที่ผูเขาศึกษามีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 1 รวมถึงรายละเอียดคุณสมบัติอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศ
ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป หรือ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรให
มีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาได

-2หลักฐานเพิ่มเติมในการสมัคร (แนบพรอมใบสมัคร)
1. สําเนาบัตรประชาชน / บัตรขาราชการ
2. ใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ระดับปริญญาบัณฑิต และระดับปริญญามหาบัณฑิต
3. ใบปริญญาบัตรระดับปริญญาบัณฑิต และระดับปริญญามหาบัณฑิต / หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา (สําหรับ
ผูกําลังศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในปสุดทาย)
4. หนังสือรับรองคุณสมบัติวาเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากอาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยที่
เคยสอนระดับบัณฑิ ตศึกษา (กรณีผูสําเร็จปริญ ญาตรีตองมีหนังสือรับรองจากอาจารยที่เคยสอนระดับปริญญาบัณฑิ ต) หรือ
หัวหนางาน ไมนอ ยกวา 3 คน
5. โครงการวิ จัย ที่ แสดงความพรอ มและความสามารถในการศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาดุษ ฎี บั ณ ฑิ ตที่ เอื้ อ ตอ การทํ า
วิทยานิพนธ
6. ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนย ทดสอบทางวิชาการแห งจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
(ฉบับจริง) หรือสําเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุใชไดภายใน 2 ป นับถึงวันที่ประกาศผล
การสอบคัดเลือก ถาไมมีใหมาสอบตามกําหนดการสอบของศูนยทดสอบทางวิชาการฯ โดยมีเกณฑการรับเขาศึกษาดังตอไปนี้
6.1 คะแนนสอบ CU-TEP ตั้ งแต 67 หรือ TOEFL ตั้ งแต 525 หรือ IELTS ตั้ งแต 5.5 รั บ เข า ศึ ก ษาโดยไม มี
เงื่อนไข
6.2 คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 60-66 หรือ TOEFL ตั้งแต 500-524 หรือ IELTS ตั้งแต 5.0 แตไมถึง 5.5 รับเขา
ศึกษาอยางมีเงื่อนไข โดยตองเรียนรายวิชา 5500 560 Thesis Writing และสอบผานรายวิชาดังกลาวกอนสอบวิทยานิพนธ หรือ
สอบภาษาอั งกฤษใหม เพื่ อ ให ได ค ะแนน CU-TEP ตั้ ง แต 67 หรื อ TOEFL ตั้ งแต 525 หรื อ IELTS ตั้ ง แต 5.5 ก อ นสอบ
วิทยานิพนธ
6.3 คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 50-59 หรือ TOEFL ตั้งแต 475-499 หรือ IELTS ตั้งแต 4.5 แตไมถึง 5.0 รับเขา
ศึ กษาอย างมี เงื่อนไข โดยต องผ านการสอบขอเขี ยนวิชาเฉพาะสาขา และเมื่อรับเขาศึกษาแล วตองเรียนรายวิชา 5500 532
Academic English for Graduate Studies และรายวิชา 5500 560 Thesis Writing และสอบผ านรายวิชาดังกลาวกอนสอบ
วิ ทยานิ พ นธ และตองพั ฒนาทั กษะภาษาอั งกฤษอยางต อเนื่ องภายใต ดุลยพิ นิจของคณะกรรมบริห ารหลักสูตรฯ หรือสอบ
ภาษาอังกฤษใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต 67 หรือ TOEFL ตั้งแต 525 หรือ IELTS ตั้งแต 5.5 กอนสอบวิทยานิพนธ
7. ใบแจงการสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) จากศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
วิชาชีพ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิท ยาลัย (ฉบับจริง) ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุใชไดภายใน 2 ป นับถึงวันที่ประกาศผล
การสอบคัดเลือก ในกรณี ที่ยังไมมีผลการทดสอบใหดําเนินการสมัครและเขารับการทดสอบตามกํา หนดการสอบของศูนย
ทดสอบฯ โดยจะตองมีคะแนนตั้งแต T50 *
สําหรับ ผูสมัครที่สํ าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญ ญา/เที ยบเทามาก อน แลวจึงมาเรียนตอในระดั บปริญญาตรี หลั กสูตร 2 ป
ผูสมัครตองนําใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเทา สงเปนเอกสารประกอบการสมัครดวย
กําหนดการสอบ
รับสมัคร
วิชาที่สอบ
1. วิชาเฉพาะสาขา**
2. สอบสัมภาษณ

ระหวางวันอังคารที่ 1 – 30 เมษายน 2564
วันและเวลาที่ทําการทดสอบ
สถานที่สอบ
วันเสารที่ 22 พฤษภาคม 2564
หองสอบจะแจงใหทราบที่เว็บไซต
13.00 – 16.00 น.
http://www.edu.chula.ac.th
ระหวางวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2564
หองสอบจะแจงใหทราบที่เว็บไซต
(ตามกําหนดการของสาขาวิชา)
http://www.edu.chula.ac.th

-3หมายเหตุ * ผู สมั ครจะต องมีค ะแนนการทดสอบวิชาทั กษะพื้ นฐานการวิจัย (GREAT-R) ในกรณี ที่ยั งไม มีผลการทดสอบ
หรือยังไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ผูสมัครจะตองสมัครและเขารับการทดสอบตามเวลาที่กําหนด (สมัคร online ทางเว็บไซต
http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter/login.php โทรศัพท 0-2218-2565-97 ตอ 7200)
** ผูที่ตองสอบวิชาเฉพาะสาขา ไดแก
1) ผูสมั ครในหลัก สู ตรแบบ 1.1 (รหัสหลั กสู ตร 3923 และแบบ 2.1 จบตรงสาขาวิชา (รหัส หลักสูตร
3924) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ํากวา 3.50 แตไมต่ํากวา 3.30 จากระบบ 4 แตม
2) ผูสมัครในหลักสูตรแบบ 2.1 จบไมตรงสาขาวิชา (รหัสหลักสูตร 3926) ทุกคน
3) ผูสมัครที่ไดคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 50-59 หรือ TOEFL ตั้งแต 475-499 หรือ IELTS ตั้งแต 4.5
แตไมถึง 5.0
ผูสมัครที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดไดจากประกาศ
เรื่อง การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่ www.atc.chula.ac.th
“คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแลวมีมติ
เห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา สําหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาตน ป
การศึกษา 2564 ในกรณีที่ผผู านการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก (บ.21)
ใหมีสถานภาพเปนทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ขอใดขอ
หนึ่ง ดังนี้
1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกําหนด
2. ลงทะเบี ย นรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษตามประกาศจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย เรื่อ งเกณฑ ก ารทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557”
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน

15 คน
จันทรที่ 10 พฤษภาคม 2564

ที่เว็บไซต http://www.edu.chula.ac.th

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 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.

หลักสูตรของภาควิชาฯ เปนหลักสูตรภาคปกติ
ทั้งนี้วันเวลาในการจัดการเรียนการสอนอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอไดที่ อ.ดร.สุรศักดิ์ เกาเอี้ยน
ระหวางเวลา 08.00-16.00 น. ณ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ชั้น 7
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โทรศัพท 0-2218-2565-97 ตอ 7200, 0-2218-2559
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ bit.ly/mided-info

-4ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (หลักสูตรภาคปกติ)
คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
1. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
2. คาเลาเรียน ภาคการศึกษาละ

500 บาท
24,500 บาท

ลงนาม
ลงนาม
(รองศาสตราจารย ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ)
(ผูช วยศาสตราจารย ดร.ปยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หัวหนาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰöĊ
วันที่
îćÙöǰ

ลงนาม
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช สุชีวะ)
คณบดี

