
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566 รอบท่ี 1 

ภาควิชา       เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา               คณะครุศาสตร 
สาขาวิชา   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (นอกเวลาราชการ)  
หลักสูตร   ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต                        รหัสหลักสูตร 4 4 7 5 แบบ 1.1  เนนการทําวิทยานิพนธ 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร  

 1.   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (ยกเวนกรณีสําเร็จการศึกษาจาก
ตางประเทศใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เปนผูพิจารณา) ไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 3.50 จากระบบ 4 แตม และคุณภาพของ
วิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิตอยูในเกณฑดี ในกรณีที่ไมไดทําวิทยานิพนธ ตองมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง หรือ 
 2. ถาไดแตมเฉลี่ยสะสมนอยกวา 3.5 แตไมนอยกวา 3.25 จากระบบ 4 แตม จะตองมีผลงานทางวิชาการ (เชน งานวิจัย บทความทางวิชาการ หนังสือ 
ตํารา ฯลฯ) หรือเคยเปนผูบริหารองคกรเทคโนโลยีการศึกษา  ผูบริหารสถาบันการศึกษา หรือมีประสบการณทํางานในภาครัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ หรือ
ภาคเอกชนที่ก่ียวกับงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ไมนอยกวา  5 ป   และ 
 3. สอบภาษาอังกฤษ CU-TEP หรือ TOEFL ไดคะแนนไมนอยกวา 525 หรือคะแนน IELTS ในระดับคะแนนท่ีเทียบเทา ถาไดไมถึง 525 แตไมนอยกวา 
450 ใหเปนไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย และ 
 4. สอบวิชาพ้ืนฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนยทดสอบและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(ฉบับจริง) โดยไดคะแนนไมนอยกวา T50  และ 
 5. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรครศุาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เห็นสมควรใหมีสทิธิ์สมัครเขาศึกษาเปนกรณพีิเศษ 

หลักฐานการสมัครเพ่ิมเติม 

 1. หนังสือรับรองคุณสมบัติที่จะเขาศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากอาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยที่เคยสอน ในระดับมหาบัณฑิต 
จํานวน 2 ทาน และหัวหนางานหรือผูบังคับบัญชาในการรับรองประสบการณทํางานจากตนสังกัดจํานวน 1 ทาน (ดูตัวอยางหนังสือรับรองประสบการณ
การทํางานทายเลม *หัวกระดาษใชตราหนวยงานท่ีออกเอกสารให) 
 2. ใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับปริญญามหาบัณฑิต 
 3.  ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) หรือสําเนาใบแจงผล
การสอบ TOEFL หรือ IELTS  ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป โดยมีคะแนนมากกวาหรือเทากับ 525 ในกรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP เทียบเทา 
TOEFL หรือ IELTS มากกวาหรือเทากับ 450 รับเขาศึกษาแตมีเง่ือนไข *  
 4. ใบแจงผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร 
จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ท้ังนี้ผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบ โดยมีคะแนนไมนอยกวา T50*   
 5. เอกสารแนะนําตัวและความสนใจในหลักสูตร (Statement of Purpose) รวมถึงประวัติการทํางานและประสบการณอยางละเอียด 
 6.  ผลงานการตีพิมพระดับชาติและนานชาติ และ/หรือ งานวิจัยทางดาน สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่โดดเดนที่มีการนําไปใชในสถานการณจริง
ในระยะเวลา 1-3 ปท่ีผานมา 
 7. โครงการวิจัย (Research Proposal) ที่แสดงความพรอมและความสามารถในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
 8. แผนการใชความรูและประสบการณจากการศึกษาเพ่ือการทํางานในอนาคต และ/หรือเอกสารอ่ืนๆ เพิ่มเติม (ถามี) 
 

ภาคการศึกษาตน รอบท่ี 1 ปการศึกษา 2566 (รับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566) 
วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทําการทดสอบ สถานที่สอบ 

1. วิชาเฉพาะสาขา พิจารณาจากหลักฐานผลงานวิชาการ  
ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2566 

- 

2. สอบสัมภาษณ วันอาทิตยที่ 7 พฤษภาคม 2566 
เวลา 09.00-12.00 น. 

หองสอบจะแจงใหทราบทาง 
https://www.register.gradchula.com/login 

                  



       หมายเหตุ * เงื่อนไขตามระเบียบบัณฑติวิทยาลยัมีดังตอไปน้ี 

1) คะแนนสอบ CU-TEP นอยกวา 60 หรือ TOEFL นอยกวา 500 หรือ IELTS นอยกวา 5.0 ตองเรียนรายวิชา 5500532
Academic English for Graduate Studies และรายวิชา 5500560 Thesis Writing ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชาดังกลาวกอนสอบวิทยานิพนธ 

2) คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 60 แตนอยกวา 67 หรือ TOEFL ตั้งแต 500 แตนอยกวา 525 หรือ IELTS ตั้งแต 5.0 แตนอยกวา
5.5 ตองเรียนรายวิชา 5500560 Thesis Writing  และสอบผานรายวิชาดังกลาวกอนสอบวิทยานิพนธ 

3) สอบใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต 67 หรือ TOEFL ตั้งแต 525  หรือ IELTS ตั้งแต 5.5 กอนสอบวิทยานิพนธ
4) ผูสมัครจะตองมีคะแนนการทดสอบวิชาพ้ืนฐานการวิจัย (GREAT-R) และถายังไมไดทดสอบ จะตองสมัครและเขาสอบตามเวลาที่

กําหนด กรณีที่คะแนนไมถึง T50 จะตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการวิจัย 1 รายวิชา เพ่ิมเติม ภายใน 2 ภาคการศึกษา   (สมัครโดยตรงหรือทาง
ไปรษณีย ที่ศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา และวิชาชีพ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รายละเอียดท่ี โทร. 02-2182565-79 
ตอ 6722 หรือ www.edu.chula.ac.th   

ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ดูรายละเอียดไดจากประกาศ  
 เรื่องการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่ www.atc.chula.ac.th  

(สงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภายในวันสอบวิชาเฉพาะ) 

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ 4 คน 
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566 รอบที่ 1 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ วันศุกรที่ 28 เมษายน 2566 เว็บไซต https://www.register.gradchula.com/login 

ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เว็บไซต https://www.register.gradchula.com/login 

ปฐมนิเทศนิสิตใหม            วันเสารที่ 8 กรกฎาคม 2566 

หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิส์มคัร ติดตอไดที่ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรสุข  ตนัตระรุงโรจน 
ในเวลาราชการ ระหวาง 08.00 – 16.00 น.  ภาควิชาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร จฬุาฯ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330  

โทร. 0-2218–2565 ถึง 79 ตอ 4103  และ 4121 หรือ E-mail : pornsook.t@chula.ac.th 
  คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา 

1. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 1,000 บาท 
2. คาเลาเรียน ภาคการศึกษาละ 24,500 บาท 
3. คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1-4 ภาคการศึกษาละ 61,000 บาท 
4. คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 5 เปนตนไป ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 

ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ภายในสองสัปดาหของการเปดการเรียน 
ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา 

1. ผูสมัครบันทึกการสมัคร Online ทางอินเทอรเน็ต ไดจาก http://www.grad.chula.ac.th  (เมนู: การรับเขาศึกษา เลือก “ระบบรับสมัคร
เขาศึกษา”) ใหถูกตองและครบถวน 

2. ผูสมัครสงใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร พรอมท้ังสําเนาใบชําระคาสมัครสอบมาที่ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ระบุหนาซอง *เอกสารการสมัคร ป.เอก(1.1 เนนการทํา
วิทยานิพนธ) 

              (ศาสตราจารย ดร.ใจทิพย ณ สงขลา)           (ศาสตราจารย ดร.ใจทิพย ณ สงขลา) 
      ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑติ                   หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
            สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

     ทั้งนี้   โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร   

    (รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) 
    คณบดี 

โดยการเวียนครัง้ที ่6/2566  วนัที ่1 กุมภาพนัธ 2566 


