รายละเอียดแนบทายประกาศฯ
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)
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
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563 ซึ่งบูรณาการจากศาสตรท้งั 5 ดานประกอบดวย วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติและ
วิทยาการขอมูลทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว และการศึกษาพิ เศษและการเรียนรวม โดยในป การศึ กษา
2565 หลักสูตรฯ เปดรับนิสิตในกลุมเชี่ยวชาญเฉพาะ (specialization) 2 กลุม คือ
1) กลุมวิธีวิทยาการวิจัยและวิทยาการขอมูลการศึกษา
2) กลุมการวัดและประเมินผลการศึกษา
ทั้งนี้ ผูสมั ครสามารถวางแผนและเลือกศึกษาในกลุมเชี่ยวชาญเฉพาะไดตามความตอ งการ โดยทางหลั กสู ตรจะมี
กระบวนการสอบถามขอมูลดังกลาวในภายหลัง
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท (ทําวิทยานิพนธ)
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตตรงสาขาวิชา* จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.50 จากระบบ 4 แตม มีการทําวิทยานิพนธเพื่อเปนสวน
หนึ่งของการสําเร็จการศึกษา และมีผลงานวิจัยที่ไมเปนสวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษายอนหลังไมเกิน 3 ป ไมนอยกวา 3
เรื่อง
2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. มีผลการสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ตั้งแต T50 **
4. คุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิ ทยาลัยจะประกาศให ทราบเป นป ๆ ไป หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมสี ิทธิ์สมัครเขาศึกษาได
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท (ทําวิทยานิพนธ/เรียนรายวิชา)
1. กรณีสําเร็จการศึกษาตรงสาขาวิชา*
1.1 สําเร็จ การศึกษาระดับ ปริญญามหาบัณ ฑิตในหลักสูตรที่ ทําวิท ยานิ พนธ เพื่ อเป นสวนหนึ่ งของการสํ าเร็ จ
การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือในกรณี ที่ ไมได ทําวิ ทยานิ พ นธตองมี
ผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.50 จากระบบ 4 แตม หรือ

-21.2 สําเร็จ การศึกษาระดับ ปริญญามหาบัณ ฑิตในหลักสูตรที่ ทําวิท ยานิ พนธ เพื่ อเป นสวนหนึ่ งของการสํ าเร็ จ
การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือในกรณี ที่ ไมได ทําวิ ทยานิ พ นธตองมี
ผลงานวิ จัยอยางตอ เนื่ อ ง โดยมีผ ลการเรี ยนเฉลี่ ยสะสมตลอดหลั กสูตรไม ต่ํา กวา 3.30 แต ไม ถึ ง 3.50 จากระบบ 4 แต ม
สามารถเขาศึกษาไดอยางมีเงื่อนไข***
1.3 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.4 มีผลการสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ตั้งแต T50 **
1.5 คุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมสี ิทธิ์สมัครเขาศึกษาได
2. กรณีสําเร็จการศึกษาไมตรงสาขาวิชา*
2.1 สําเร็จ การศึกษาระดับ ปริญญามหาบัณ ฑิตในหลักสูตรที่ ทําวิท ยานิ พนธ เพื่ อเป นสวนหนึ่ งของการสํ าเร็ จ
การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารั บ รอง หรื อในกรณี ที่ไมไดทํ าวิ ท ยานิ พ นธตองมี
ผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.30 จากระบบ 4 แตม สามารถเขาศึกษาได
อยางมีเงื่อนไข***
2.2 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.3 มีผลการสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ตั้งแต T50 **
2.4 คุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมสี ิทธิ์สมัครเขาศึกษาได
หมายเหตุ * ตรงสาขาวิ ชา หมายถึ ง สาขาวิ ช าวิ ธี วิท ยาการวิ จั ย การศึ กษา การวั ดและประเมิ นผลการศึ ก ษา สถิ ติ แ ละ
วิทยาการขอมูลทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว และการศึกษาพิเศษและการเรียนรวม สาขาวิชาที่เกี่ยวของ
หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรวาตรงสาขาวิชา
แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง
2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. คุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิ ทยาลัยจะประกาศให ทราบเป นป ๆ ไป หรือคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาได
หลักฐานเพิ่มเติมในการสมัคร (แนบพรอมใบสมัคร)
1. สําเนาบัตรประชาชน / บัตรขาราชการ
2. ใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ระดับปริญญาบัณฑิต และระดับปริญญามหาบัณฑิต
3. ใบปริญ ญาบั ตรระดับ ปริญ ญาบั ณ ฑิ ต และระดับ ปริญ ญามหาบั ณ ฑิ ต / หนั งสื อ รับ รองการสํ า เร็จ การศึ กษา
(สําหรับผูกําลังศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในปสุดทาย)
4. หนังสือรับรองคุณสมบัติวาเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากอาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยที่
เคยสอนระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตองมีหนังสือรับรองจากอาจารยที่เคยสอนระดับปริญญา
บัณฑิต) หรือหัวหนางาน ไมนอยกวา 3 คน
5. โครงการวิจัย ที่ แสดงความพรอ มและความสามารถในการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ เอื้ อ ต อ การทํ า
วิทยานิพนธ

-36. ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแห งจุฬาลงกรณมหาวิท ยาลั ย
(ฉบั บจริง) 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 รับเขาศึกษาโดยไมมีเงื่อนไข
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 งแต 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
ศึกษาอยางมีเงื่อนไข โดยต องผานการสอบขอเขี ยนวิชาเฉพาะสาขา และเมื่อ รับเข าศึกษาแล วต องเรียนรายวิ ชา 5500 532
Academic English for Graduate Studies และรายวิชา 5500 560 Thesis Writing และสอบผานรายวิชาดังกลาวกอนสอบ
วิทยานิพ นธ และตองพั ฒนาทั กษะภาษาอังกฤษอย างต อเนื่ องภายใต ดุลยพิ นิจของคณะกรรมบริ ห ารหลั กสู ตรฯ หรือสอบ
ภาษาอังกฤษใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต 67 หรือ TOEFL ตั้งแต 525 หรือ IELTS ตั้งแต 5.5 กอนสอบวิทยานิพนธ
7. ใบแจงการสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) จากศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
วิชาชีพ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุใชไดภายใน 2 ป นับถึงวันที่ประกาศผลการ
สอบคัดเลือก ในกรณีที่ยังไมมีผลการทดสอบใหดําเนินการสมัครและเขารับการทดสอบตามกําหนดการสอบของศูนยทดสอบฯ
โดยจะตองมีคะแนนตั้งแต T50 **
สําหรับ ผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เที ยบเทามากอน แลวจึงมาเรี ยนตอในระดับปริญ ญาตรี หลั กสูตร 2 ป
ผูสมัครตองนําใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเทา สงเปนเอกสารประกอบการสมัครดวย
กําหนดการสอบ
รับสมัคร
วิชาที่สอบ
1. วิชาเฉพาะสาขา***

ระหวางวันศุกรที่ 1 เมษายน – วันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2565
วันและเวลาที่ทําการทดสอบ
สถานที่สอบ
วันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565
หองสอบจะแจงใหทราบที่เว็บไซต
13.00 – 16.00 น.
http://www.edu.chula.ac.th
2. สอบสัมภาษณ
ระหวางวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2565
หองสอบจะแจงใหทราบที่เว็บไซต
(ตามกําหนดการของสาขาวิชา)
http://www.edu.chula.ac.th
หมายเหตุ ** ผูสมัครจะตองมีคะแนนการทดสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ในกรณี ที่ยังไม 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) ผูสมัครในหลักสูตรแบบ 1.1 (รหัสหลักสูตร 3923)
2) ผูสมัครในหลักสูตรแบบ 2.1 (รหัสหลักสูตร 3924) ที่สําเร็จการศึกษาตรงสาขาวิชา มีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.30 แตไมถึง 3.50 จากระบบ 4 แตม
3) ผูสมัครในหลักสูตรแบบ 2.1 (รหัสหลักสูตร 3926) ที่สําเร็จการศึกษาไมตรงสาขาวิชา
4) ผูสมัครที่ไมมีผลการสอบภาษาอังกฤษ หรือ ได คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 50-59 หรือ TOEFL ตั้ งแต
475-499 หรือ IELTS ตั้งแต 4.5 แตไมถึง 5.0

-4ผูสมัครที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดไดจากประกาศ
เรื่อง การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่ www.atc.chula.ac.th
“คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 20 มกราคม 2565 พิจารณาแลวมีมติ
เห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา ของนิสิตที่เขา ศึกษาในภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2565 โดยในกรณีที่ผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ ใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก
(บ.21) ใหมีสถานภาพเปน “ทดลองศึกษา” โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565
ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกําหนด
2. ลงทะเบี ย นรายวิ ช าภาษาอั งกฤษตามประกาศจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง เกณฑ ก ารทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ 12 คน
1) กลุมวิธีวิทยาการวิจัยและวิทยาการขอมูลการศึกษา 7 คน
2) กลุมการวัดและประเมินผลการศึกษา
5 คน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน

พุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

ที่เว็บไซต http://www.edu.chula.ac.th

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ พุธที่ 1 มิถุนายน 2565

ที่เว็บไซต http://www.edu.chula.ac.th

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ศุกรที่ 10 มิถุนายน 2565

ที่เว็บไซต http://www.edu.chula.ac.th

วันปฐมนิเทศนิสิตใหม

เสารที่ 9 กรกฎาคม 2565

ที่คณะครุศาสตร เวลา 08.00-16.00 น.

หลักสูตรของภาควิชาฯ เปนหลักสูตรภาคปกติ ทั้งนี้วันเวลาในการจัดการเรียนการสอนอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสม หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอไดที่ อ.ดร.สุรศักดิ์ เกาเอี้ยน
ระหวางเวลา 08.00-16.00 น. ณ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ชั้น 7 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โทรศัพท 0-2218-2565 ตอ 7200, 0-2218-2559, 084-733-1933
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกลุมเชี่ยวชาญเฉพาะ (specialization) ทั้ง 2 กลุม ที่กําหนดใหผูสมัครเลือกเรียนได
ตามความตองการ สามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ bit.ly/mided-info

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (หลักสูตรภาคปกติ)
คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
1. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
500 บาท
2. คาเลาเรียน ภาคการศึกษาละ 24,500 บาท
ลงนาม
ลงนาม
(รองศาสตราจารย ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ)
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หัวหนาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่ 6/2565
วันที่ 24 มีนาคม 2565
ลงนาม
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช สุชีวะ)
คณบดี

