
รายละเอียดแนบทายประกาศฯ 

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) 

 

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 สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรี 

 

รายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2563 ซึ่งบูรณาการจากศาสตรทั้ง 5 ดานประกอบดวย วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติและ

วิทยาการขอมูลทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว และการศึกษาพิเศษและการเรียนรวม โดยในปการศึกษา 

2565 หลักสูตรฯ เปดรับนิสิตในกลุมเช่ียวชาญเฉพาะ (specialization)  2 กลุม คือ 

1) กลุมวิธีวิทยาการวิจัยและวิทยาการขอมูลการศึกษา 

2) กลุมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

ทั้งน้ีผูสมัครสามารถวางแผนและเลือกศึกษาในกลุมเช่ียวชาญเฉพาะไดตามความตองการ โดยทางหลักสูตรจะมี

กระบวนการสอบถามขอมูลดังกลาวในภายหลัง 

 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 

แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท (ทําวิทยานิพนธ) 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตตรงสาขาวิชา* จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับรอง มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรไมตํ่ากวา 3.50 จากระบบ 4 แตม มีการทําวิทยานิพนธเพ่ือเปนสวน

หน่ึงของการสําเร็จการศึกษา และมีผลงานวิจัยที่ไมเปนสวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษายอนหลังไมเกิน 3 ป ไมนอยกวา 3 

เร่ือง 

2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลยักําหนด 

3. มีผลการสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ต้ังแต T50 ** 

4. คุณสมบัติอ่ืน ๆ เปนไปตามประกาศ ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป หรือคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมสิีทธ์ิสมัครเขาศึกษาได 

 

แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท (ทําวิทยานิพนธ/เรียนรายวิชา) 

1. กรณีสําเร็จการศึกษาตรงสาขาวิชา* 

1.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในหลักสูตรที่ทําวิทยานิพนธเพ่ือเปนสวนหน่ึงของการสําเร็จ

การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือในกรณีที่ไมไดทําวิทยานิพนธตองมี

ผลงานวิจัยอยางตอเน่ือง โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา 3.50 จากระบบ 4 แตม หรือ 
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1.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในหลักสูตรที่ทําวิทยานิพนธเพ่ือเปนสวนหน่ึงของการสําเร็จ

การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือในกรณีที่ไมไดทําวิทยานิพนธตองมี

ผลงานวิจัยอยางตอเน่ือง โดยมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา 3.30 แตไมถึง 3.50 จากระบบ 4 แตม 

สามารถเขาศึกษาไดอยางมีเงื่อนไข*** 

1.3 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลยักําหนด 

1.4 มีผลการสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ต้ังแต T50 ** 

1.5 คุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามประกาศ ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป หรอืคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมสิีทธ์ิสมัครเขาศึกษาได 

2. กรณีสําเร็จการศึกษาไมตรงสาขาวิชา* 

2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในหลักสูตรที่ทําวิทยานิพนธเพ่ือเปนสวนหน่ึงของการสําเร็จ

การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือในกรณีที่ไมไดทําวิทยานิพนธตองมี

ผลงานวิจัยอยางตอเน่ือง โดยมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา 3.30 จากระบบ 4 แตม สามารถเขาศึกษาได

อยางมีเงื่อนไข*** 

2.2 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2.3 มีผลการสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ต้ังแต T50 ** 

2.4 คุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามประกาศ ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป หรอืคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมสิีทธ์ิสมัครเขาศึกษาได 

หมายเหตุ * ตรงสาขาวิชา หมายถึง สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติและ

วิทยาการขอมูลทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว และการศึกษาพิเศษและการเรียนรวม สาขาวิชาที่เก่ียวของ 

หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรวาตรงสาขาวิชา 

 

แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตร ี

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษารับรอง 

2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลยักําหนด 

3. คุณสมบัติอ่ืน ๆ เปนไปตามประกาศ ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป หรือคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาได 

 

หลักฐานเพิ่มเติมในการสมัคร (แนบพรอมใบสมัคร) 

1. สําเนาบัตรประชาชน / บัตรขาราชการ 

2. ใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ระดับปริญญาบัณฑิต และระดับปริญญามหาบัณฑิต 

3. ใบปริญญาบัตรระดับปริญญาบัณฑิต และระดับปริญญามหาบัณฑิต / หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา 

(สําหรบัผูกําลังศึกษาระดับปรญิญามหาบัณฑิตในปสุดทาย) 

4. หนังสือรับรองคุณสมบัติวาเหมาะสมท่ีจะศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากอาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยท่ี

เคยสอนระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรตีองมีหนังสือรับรองจากอาจารยที่เคยสอนระดับปริญญา

บัณฑิต) หรือหัวหนางาน ไมนอยกวา 3 คน 

5. โครงการวิจัยท่ีแสดงความพรอมและความสามารถในการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตท่ีเอ้ือตอการทํา

วิทยานพินธ 

 

 



- 3 - 
6. ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(ฉบับจริง) หรือสําเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุใชไดภายใน 2 ป นับถึงวันที่ประกาศผล

การสอบคัดเลือก ถาไมมีใหมาสอบตามกําหนดการสอบของศูนยทดสอบทางวิชาการฯ โดยมีเกณฑการรับเขาศึกษาดังตอไปน้ี 

6.1 คะแนนสอบ CU-TEP ต้ังแต 67 หรือ TOEFL ตั้งแต 525 หรือ IELTS ต้ังแต 5.5 รบัเขาศกึษาโดยไมมีเงื่อนไข 

6.2 คะแนนสอบ CU-TEP ต้ังแต 60-66 หรือ TOEFL ตั้งแต 500-524 หรอื IELTS ตั้งแต 5.0 แตไมถึง 5.5 รับเขา

ศึกษาอยางมีเง่ือนไข โดยตองเรียนรายวิชา 5500 560 Thesis Writing และสอบผานรายวิชาดังกลาวกอนสอบวิทยานิพนธ หรือ

สอบภาษาอังกฤษใหม เพื่อให ไดคะแนน CU-TEP ตั้ งแต  67 หรือ TOEFL ต้ังแต 525 หรือ IELTS ต้ังแต  5.5 กอนสอบ

วิทยานิพนธ 

6.3 คะแนนสอบ CU-TEP ต้ังแต 50-59 หรือ TOEFL ตั้งแต 475-499 หรอื IELTS ตั้งแต 4.5 แตไมถึง 5.0 รับเขา

ศึกษาอยางมีเงื่อนไข โดยตองผานการสอบขอเขียนวิชาเฉพาะสาขา และเม่ือรับเขาศึกษาแลวตองเรียนรายวิชา 5500 532 

Academic English for Graduate Studies และรายวิชา 5500 560 Thesis Writing และสอบผานรายวิชาดังกลาวกอนสอบ

วิทยานิพนธ และตองพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอยางตอเน่ืองภายใตดุลยพินิจของคณะกรรมบริหารหลักสูตรฯ หรือสอบ

ภาษาอังกฤษใหมเพ่ือใหไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต 67 หรือ TOEFL ตั้งแต 525 หรือ IELTS ต้ังแต 5.5 กอนสอบวิทยานิพนธ 

7. ใบแจงการสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) จากศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและ

วิชาชีพ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ทั้งน้ีผลการสอบมีอายุใชไดภายใน 2 ป นับถึงวันที่ประกาศผลการ

สอบคัดเลือก ในกรณีที่ยังไมมีผลการทดสอบใหดําเนินการสมัครและเขารับการทดสอบตามกําหนดการสอบของศูนยทดสอบฯ 

โดยจะตองมีคะแนนต้ังแต T50 ** 

 

สําหรับผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทามากอน  แลวจึงมาเรียนตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ป 

ผูสมัครตองนําใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปรญิญา/เทียบเทา สงเปนเอกสารประกอบการสมัครดวย 

 

กําหนดการสอบ 

รับสมัคร ระหวางวันศุกรที่ 1 เมษายน – วันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2565 

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ทําการทดสอบ สถานที่สอบ 

1. วิชาเฉพาะสาขา*** วันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 

13.00 – 16.00 น. 

หองสอบจะแจงใหทราบท่ีเว็บไซต 

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

2. สอบสัมภาษณ ระหวางวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2565 

(ตามกําหนดการของสาขาวิชา) 

หองสอบจะแจงใหทราบที่เว็บไซต 

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

หมายเหตุ ** ผูสมัครจะตองมีคะแนนการทดสอบวิชาทักษะพ้ืนฐานการวิจัย (GREAT-R) ในกรณีที่ยังไมมีผลการทดสอบ

หรือยังไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ผูสมัครจะตองสมัครและเขารับการทดสอบตามเวลาที่กําหนด (สมัคร online ทางเว็บไซต 

http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter/login.php โทรศพัท 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 (รหัสหลักสตูร 3926) ท่ีสําเร็จการศึกษาไมตรงสาขาวิชา 

4) ผูสมัครที่ไมมีผลการสอบภาษาอังกฤษ หรือไดคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 50-59 หรือ TOEFL ต้ังแต 

475-499 หรือ IELTS ต้ังแต 4.5 แตไมถึง 5.0 
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ผูสมัครที่ไมมีผลสอบภาษาองักฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดไดจากประกาศ  

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

“คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 1/2565 วันที่ 20 มกราคม 2565 พิจารณาแลวมีมติ

เห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขาของนิสิตที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาตน 

ปการศึกษา 2565 โดยในกรณีที่ผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ ใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก 

(บ.21) ใหมีสถานภาพเปน “ทดลองศึกษา” โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตองดําเนินการภายในภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2565 

ขอใดขอหน่ึง ดังน้ี 

1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกําหนด

2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑการทดสอบความรู

ความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสตูรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ  12  คน 

1) กลุมวิธีวิทยาการวิจัยและวิทยาการขอมูลการศึกษา 7  คน

2) กลุมการวัดและประเมินผลการศึกษา 5  คน 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน พุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่เว็บไซต http://www.edu.chula.ac.th 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ พุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่เว็บไซต http://www.edu.chula.ac.th 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ศุกรที่ 10 มิถุนายน 2565 ท่ีเว็บไซต http://www.edu.chula.ac.th 

วันปฐมนิเทศนิสิตใหม เสารที่ 9 กรกฎาคม 2565 ที่คณะครุศาสตร เวลา 08.00-16.00 น. 

หลักสูตรของภาควิชาฯ เปนหลักสูตรภาคปกติ ท้ังน้ีวันเวลาในการจัดการเรียนการสอนอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน

ตามความเหมาะสม หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอไดท่ี อ.ดร.สุรศักด์ิ เกาเอ้ียน 

ระหวางเวลา 08.00-16.00 น.  ณ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ช้ัน 7 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โทรศัพท 0-2218-2565 ตอ 7200, 0-2218-2559, 084-733-1933 

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกลุมเช่ียวชาญเฉพาะ (specialization) ทั้ง 2 กลุม ท่ีกําหนดใหผูสมัครเลือกเรียนได

ตามความตองการ สามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ bit.ly/mided-info 

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (หลักสูตรภาคปกติ) 

คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา 

1. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท 

2. คาเลาเรียน ภาคการศกึษาละ 24,500 บาท

ลงนาม ลงนาม 

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

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต หัวหนาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 

สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

ทั้งน้ี โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร คร้ังที่ วันที่ 

ลงนาม 

(รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) 

คณบดี 

6/2565 24 มีนาคม 2565


