รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)
ภาควิชา
สาขาวิชา
หลักสูตร

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (นอกเวลาราชการ)
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
แบบ 2.1 รหัสหลักสูตร

คณะครุศาสตร
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สำหรับผูสำเร็จปริญญาโท

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร
1. สำเร็จการศึ กษาระดับ ปริญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ที่ ส ำนั กงานคณะกรรมการการอุดมศึ ก ษา กระทรวงศึ กษาธิการ และ/หรือ สำนั กงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน รับรองคุณวุฒิ ไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ำกวา 3.50 จากระบบ 4 แตม หรือเทียบเทา
2. คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 67 หรือ TOEFL ตั้งแต 525 หรือ IELTS ตั้งแต 5.5 ไมตองเรียนเพิ่ม หรือในกรณีไดคะแนนสอบ
CU-TEP ตั้งแต 45 หรือ TOEFL ตั้งแต 450 หรือ IELTS ตั้งแต 4.0 รับเขาศึกษาแตมีเงื่อนไขตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
3. สอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนยทดสอบและประเมิน เพื่ อพั ฒ นาการศึ กษาและวิช าชี พ คณะครุศาสตร จุฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยไดคะแนนไมนอยกวา T50 ถาไดไมถึงใหเปนไปตามระเบียบคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย*
4. หลักฐานผลงานวิชาการ ประกอบดวย (1) เอกสารแนะนำตัวและความสนใจในหลักสูตร (Statement of Purpose) (2) ผลงานวิชาการ
ผลงานการตีพิมพระดับชาติและนานชาติ และ/หรือ งานวิจัยทางดาน สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่โดดเดนที่มีการนำไปใชในสถานการณ จริงใน
ระยะเวลา 1-3 ปที่ผานมา (3) โครงการวิจัย (Research Proposal) ที่แสดงความสนใจที่จะศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต และเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม (ถามี)
(สำหรับหัวขอที่ 1 และ 3 ความยาว 3-5 หนากระดาษ A4 พิมพดวย font TH Sarabun New ขนาด 16 points)
5. คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รครุศ าสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา พิ จ ารณาแล ว เห็ น สมควรให มี
สิทธิ์สมัครเขาศึกษาได
หลักฐานการสมัครเพิ่มเติม
1. หนังสือรับรองคุณสมบัติที่จะเขาศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากอาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยที่เคยสอนในระดับมหาบัณฑิต
จำนวน 2 ท าน และหั วหน างานหรือผู บั งคั บ บั ญ ชาในการรับ รองประสบการณ ท ำงานจากตน สั งกัดจำนวน 1 ท าน (ดูตัวอยางหนั งสือรับ รอง
ประสบการณการทำงานทายเลม)
2. ใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับปริญญามหาบัณฑิต
3. ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) หรือสำเนา
ใบแจงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิ์เขาศึกษาที่ระบุในรายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครของแตละสาขาวิชา โดยมีคะแนน CU-TEP เทียบเทา TOEFL หรือ IELTS ตามที่
กำหนด
4. ใบแจงผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบ โดยมีคะแนน ไมต่ำกวา T50
5. สำหรับผูสมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/ เทียบเทามากอน แลวมาเรียนตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ป ผูสมัครตองนำใบ
คะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเทา สงเปนเอกสารประกอบการสมัครดวย
วิชาที่สอบ

(รับสมัครวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 20 พฤษภาคม 2565)
วันและเวลาที่ทำการทดสอบ
สถานที่สอบ

1. วิชาเฉพาะสาขา

พิจารณาจากหลักฐานผลงานวิชาการ
ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

-

2. สอบสัมภาษณ

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00-12.00 น.

หองสอบจะแจงใหทราบทาง
http://www.edu.chula.ac.th/
คณะครุศาสตร จุฬาฯ

หมายเหตุ * เงื่อนไขตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมีดังตอไปนี้
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 ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชาดังกลาวกอนสำเร็จการศึกษา
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 และสอบผานรายวิชาดังกลาวกอนสำเร็จการศึกษา
3) สอบใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต 67 หรือ TOEFL ตั้งแต 525 หรือ IELTS ตั้งแต 5.5 กอนสำเร็จการศึกษา
4) ผูสมัครจะตองมีคะแนนการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) และถายังไมไดทดสอบ จะตองสมัครและเขาสอบตามเวลาที่
กำหนดและเปนไปตามประกาศของคณะ กรณีที่คะแนนไมถึง T50 จะตองสอบใหม หรือเรียนรายวิชาพื้นฐานการวิจัย 1 รายวิชาเพิ่มเติม
ภายใน 2 ภาคการศึกษา (สมัครโดยตรงหรือทางไปรษณีย ที่ศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึ กษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รายละเอียด โปรดติดตอ รายละเอียดที่ โทร. 02-2182565-79 ตอ 6722 หรือ www.edu.chula.ac.th
หมายเหตุ ในกรณีที่มีจำนวนผูสมัครสอบไมครบตามจำนวนที่ระบุไว หลักสูตรจะมีการพิจารณาเปนกรณีๆ ไป

ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดไดจากประกาศ
เรื่องการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่ www.atc.chula.ac.th
(สงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565)
จำนวนนิสิตที่คาดวาจะรับ 5 คน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565
ที่ เว็บไซต http://www.edu.chula.ac.th/
ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
วันศุกรที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ เว็บไซต http://www.edu.chula.ac.th/
ปฐมนิเทศนิสิตใหม
วันเสารที่ 9 เดือนกรกฎาคม 2565
หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอไดที่ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรสุข ตันตระรุงโรจน
ในเวลาราชการ ระหวาง 08.00 – 16.00 น. ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาฯ 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
24,500 บาท
2. คาเลาเรียน ภาคการศึกษาละ
3. คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-4 ภาคการศึกษาละ
61,000 บาท
4. คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 5 เปนตนไป ภาคการศึกษาละ
10,000 บาท
ชำระคาธรรมเนียมการศึกษา ภายในสองสัปดาหของการเปดการเรียน
ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา
1. ผูสมัครบันทึกการสมัคร Online ทางอินเทอรเน็ต ไดจาก www.grad.chula.ac.th (เมนู: สมัครเรียน เลือก “ระบบรับสมัครเขาศึกษา”)
ใหถูกตองและครบถวน
2. ผูสมัครชำระเงินคาสมัครสอบหลักสูตรนอกเวลาจำนวน 1,000 บาท โดย Download แบบฟอรมการชำระเงินไดที่
http://www.edu.chula.ac.th/node/843 แบบฟอรม “ชำระคาสมัครหลักสูตรนอกเวลา”
3. ผูสมัครสงใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร พรอมทั้งสำเนาใบชำระคาสมัครสอบมาที่สาขาวิชาที่สมัคร คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเหตุ เนื่องจากเกิดจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโรค COVID-19 คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย มีมติเห็นชอบใหมีการผอน
ผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา สําหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 ในกรณีที่ผูผานการสอบคัดเลือกยังไม
มีคะแนนภาษาอังกฤษใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก (บ.21) ใหมีสถานภาพเปนทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตอง ดําเนินการภายใน
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด
2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู
เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557

(ศาสตราจารย ดร.ใจทิพย ณ สงขลา)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่ 6/2565

(ศาสตราจารย ดร.ใจทิพย ณ สงขลา)
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
วันที่ 24 มีนาคม 2565

(รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช สุชีวะ)
คณบดี

