
รายละเอียดแนบทายประกาศฯ 

 

ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร 
สาขาวิชา วิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา แบบ 1.1 รหัสหลักสูตร 3 9 2 3 สําหรับผูสําเร็จปริญญาโท 
หลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต      (ทําวิทยานิพนธ) 

 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 สําหรับผูสําเร็จปริญญาตร ี

 

รายละเอียดหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เปนหลักสูตรปรับปรุง  
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
การเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.50 จากระบบ 4 แตม และมีการทําวิทยานิพนธเพื่อเปนสวนหนึ่งของการ
สําเร็จการศึกษา ในกรณีที่ไมไดทําวิทยานิพนธตองมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง หรือ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม
ต่ํากวา 3.30 จากระบบ 4 แตม สามารถเขาศึกษาไดอยางมีเง่ือนไข** 

2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

            3. ในกรณีที่ผูเขาศึกษามีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 1 รวมถึงรายละเอียดคุณสมบัติอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศ  
ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป หรือ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรให
มีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาได 
 
 แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

1. สําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง มีผลการ
เรียนไมต่ํากวาระดับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 

 2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

            3. ในกรณีที่ผูเขาศึกษามีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ 1 รวมถึงรายละเอียดคุณสมบัติอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศ  
ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป หรือ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรให
มีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาได 
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หลักฐานเพ่ิมเติมในการสมัคร (แนบพรอมใบสมัคร) 
 1. สําเนาบัตรประชาชน / บัตรขาราชการ 
 2. ใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ระดับปริญญาบัณฑิต และระดับปริญญามหาบัณฑิต 
 3. ใบปริญญาบัตรระดับปริญญาบัณฑติ และระดับปริญญามหาบัณฑิต / หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา (สําหรับ
ผูกําลังศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในปสุดทาย) 
 4. หนังสือรับรองคุณสมบัติวาเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากอาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยที่
เคยสอนระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีผูสําเร็จปริญญาตรีตองมีหนังสือรับรองจากอาจารยที่เคยสอนระดับปริญญาบัณฑิต) หรือ
หัวหนางาน ไมนอยกวา 3 คน 

 5. โครงการวิจัยที่แสดงความพรอมและความสามารถในการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่เอื้อตอการทํา
วิทยานิพนธ 
 6. ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(ฉบับจริง) หรือสําเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุใชไดภายใน 2 ป นับถึงวันที่ประกาศผล
การสอบคัดเลือก ถาไมมีใหมาสอบตามกําหนดการสอบของศูนยทดสอบทางวิชาการฯ โดยมีเกณฑการรับเขาศึกษาดังตอไปนี้ 
     6.1 คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 67 หรือ TOEFL ตั้งแต 525 หรือ IELTS ตั้งแต 5.5 รับเขาศึกษาโดยไมมี
เงื่อนไข 

     6.2 คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 60-66 หรือ TOEFL ตั้งแต 500-524 หรือ IELTS ตั้งแต 5.0 แตไมถึง 5.5 รับเขา
ศึกษาอยางมีเง่ือนไข โดยตองเรียนรายวิชา 5500 560 Thesis Writing และสอบผานรายวิชาดังกลาวกอนสอบวิทยานิพนธ หรือ
สอบภาษาอังกฤษใหม เพื่อใหไดคะแนน CU-TEP ตั้ งแต 67 หรือ TOEFL ตั้ งแต 525 หรือ IELTS ตั้ งแต 5.5 กอนสอบ
วิทยานิพนธ 
     6.3 คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 50-59 หรือ TOEFL ตั้งแต 475-499 หรือ IELTS ตั้งแต 4.5 แตไมถึง 5.0 รับเขา
ศึกษาอยางมีเง่ือนไข โดยตองผานการสอบขอเขียนวิชาเฉพาะสาขา และเม่ือรับเขาศึกษาแลวตองเรียนรายวิชา 5500 532 

Academic English for Graduate Studies และรายวิชา 5500 560 Thesis Writing และสอบผานรายวิชาดังกลาวกอนสอบ
วิทยานิพนธ และตองพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอยางตอเนื่องภายใตดุลยพินิจของคณะกรรมบริหารหลักสูตรฯ หรือสอบ
ภาษาอังกฤษใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต 67 หรือ TOEFL ตั้งแต 525 หรือ IELTS ตั้งแต 5.5 กอนสอบวิทยานิพนธ 
 7. ใบแจงการสอบวิชาทักษะพ้ืนฐานการวิจัย (GREAT-R) จากศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
วิชาชีพ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุใชไดภายใน 2 ป นับถึงวันที่ประกาศผล  
การสอบคัดเลือก ในกรณีที่ยังไมมีผลการทดสอบใหดําเนินการสมัครและเขารับการทดสอบตามกําหนดการสอบของศูนย
ทดสอบฯ โดยจะตองมีคะแนนต้ังแต T50 * 

 

สําหรับผูสมัครท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทามากอน  แลวจึงมาเรียนตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ป  
ผูสมัครตองนําใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเทา สงเปนเอกสารประกอบการสมัครดวย 
 

กําหนดการสอบ 

รับสมัคร ระหวางวันอังคารที่ 1 – 21 พฤษภาคม 2564 
วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทําการทดสอบ สถานที่สอบ 

1. วิชาเฉพาะสาขา** วันเสารที่ 29 พฤษภาคม 2564 

13.00 – 16.00 น. 
หองสอบจะแจงใหทราบท่ีเว็บไซต 
http://www.edu.chula.ac.th 

2. สอบสัมภาษณ ระหวางวันท่ี 4 – 6 มิถุนายน 2564 

(ตามกําหนดการของสาขาวิชา) 
หองสอบจะแจงใหทราบท่ีเว็บไซต 
http://www.edu.chula.ac.th 
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หมายเหตุ * ผูสมัครจะตองมีคะแนนการทดสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ในกรณีที่ยังไมมีผลการทดสอบ 
หรือยังไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ผูสมัครจะตองสมัครและเขารับการทดสอบตามเวลาที่กําหนด (สมัคร online ทางเว็บไซต 
http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter/login.php โทรศัพท 0-2218-2565-97 ตอ 7200) 
 ** ผูที่ตองสอบวิชาเฉพาะสาขา ไดแก  

1) ผูสมัครในหลักสูตรแบบ 1.1 (รหัสหลักสูตร 3923 และแบบ 2.1 จบตรงสาขาวิชา (รหัสหลักสูตร 
3924) ทีม่ีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตํ่ากวา 3.50 แตไมต่ํากวา 3.30 จากระบบ 4 แตม  

2) ผูสมัครในหลักสูตรแบบ 2.1 จบไมตรงสาขาวิชา (รหัสหลักสูตร 3926) ทุกคน  
3) ผูสมัครท่ีไดคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 50-59 หรือ TOEFL ตั้งแต 475-499 หรือ IELTS ตั้งแต 4.5 

แตไมถึง 5.0 

 

ผูสมัครท่ีไมมผีลสอบภาษาอังกฤษ (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 ในกรณีที่ผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก (บ.21) 
ใหมีสถานภาพเปนทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ขอใดขอ
หนึ่ง ดังนี ้

1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกําหนด 

 2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557” 

 

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ  15  คน 

 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน พุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ที่เว็บไซต http://www.edu.chula.ac.th 

 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ พุธที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่เว็บไซต http://www.edu.chula.ac.th 

 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก       พฤหัสบดีที ่10 มิถุนายน 2564 ที่เว็บไซต http://www.edu.chula.ac.th 

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

หลักสูตรของภาควิชาฯ เปนหลักสูตรภาคปกติ 

ทั้งนี้วันเวลาในการจัดการเรียนการสอนอาจพิจารณาปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

หากผูสมัครมีขอสงสัยเก่ียวกับคณุสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอไดที่ อ.ดร.สุรศักดิ์ เกาเอ้ียน  
ระหวางเวลา 08.00-16.00 น.  ณ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ชั้น 7  
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

โทรศัพท 0-2218-2565-97 ตอ 7200, 0-2218-2559  
สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ bit.ly/mided-info 
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ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (หลักสูตรภาคปกติ) 

คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา 
1. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท 

2. คาเลาเรียน ภาคการศึกษาละ 24,500 บาท 

 

 ลงนาม  ลงนาม  
 (รองศาสตราจารย ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคณุ) (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยวรรณ  วิเศษสุวรรณภูมิ) 
 ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑติ หัวหนาภาควิชาวิจัยและจติวิทยาการศึกษา 
 สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
 
ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบรหิารคณะครุศาสตร ครั้งท่ี  วันท่ี  
 
 
 ลงนาม  
 (รองศาสตราจารย ดร.ศริิเดช  สุชีวะ) 
 คณบด ี


