รายละเอียดแนบทายประกาศฯ
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)
ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
สาขาวิชา วิธวี ิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต

แผน ก แบบ ก2

คณะครุศาสตร
รหัสหลักสูตร 3 9 2 2

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563 ซึ่งบูรณาการจากศาสตรทั้ง 5 ดานประกอบดวย วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติและ
วิทยาการขอมูลทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว และการศึกษาพิ เศษและการเรียนรวม โดยในป การศึ กษา
2565 หลักสูตรฯ เปดรับนิสิตในกลุมเชี่ยวชาญเฉพาะ (specialization) 4 กลุมดังนี้
1. กลุมวิธีวิทยาการวิจัยและวิทยาการขอมูลการศึกษา
2. กลุมการวัดและประเมินผลการศึกษา
3. กลุมจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
4. กลุมการศึกษาพิเศษและการเรียนรวม
ทั้งนี้ ผูสมั ครสามารถวางแผนและเลือกศึกษาในกลุมเชี่ยวชาญเฉพาะได ตามความตอ งการ โดยทางหลั กสู ตรจะมี
กระบวนการสอบถามขอมูลดังกลาวในภายหลัง
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง มี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.50 จากระบบ 4 แตม
2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. คุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิ ทยาลัยจะประกาศให ทราบเป นป ๆ ไป หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมสี ิทธิ์สมัครเขาศึกษาได
หลักฐานเพิ่มเติมในการสมัคร (แนบพรอมใบสมัคร)
1. สําเนาบัตรประชาชน / บัตรขาราชการ
2. ใบคะแนนรายวิชา (Transcript)
3. ใบปริญญาบัตร / หนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูกําลังศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในปสุดทาย)
4. ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแห งจุฬาลงกรณมหาวิท ยาลั ย
(ฉบับ จริง) หรือสําเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุใชไดภายใน 2 ป นับถึงวันที่ประกาศผล
การสอบคัด เลือก ถาไมมีใหมาสอบตามกํา หนดการสอบของศูนยท ดสอบทางวิชาการฯ โดยมีเกณฑการรับ เขา ศึก ษา คือ
ตองมีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 45 หรือ TOEFL ตั้งแต 450 หรือ IELTS ตั้งแต 4.0 ไมตองเรียนเพิ่มเติม ในกรณีที่มคี ะแนน
สอบ CU-TEP ตั้งแต 38 หรือ TOEFL ตั้งแต 425 หรือ IELTS ตั้งแต 3.5 รับเขาศึกษาอยางมีเงื่อนไข*
สําหรับ ผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เที ยบเทามากอน แลวจึงมาเรี ยนตอในระดับปริญ ญาตรี หลั กสูตร 2 ป
ผูสมัครตองนําใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเทา สงเปนเอกสารประกอบการสมัครดวย

-2กําหนดการสอบ
รับสมัคร
วิชาที่สอบ
1. วิชาเฉพาะสาขา**

ระหวางวันศุกรที่ 1 เมษายน – วันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2565
วันและเวลาที่ทําการทดสอบ
สถานที่สอบ
วันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565
หองสอบจะแจงใหทราบที่เว็บไซต
09.00 – 12.00 น.
http://www.edu.chula.ac.th
2. สอบสัมภาษณ
ระหวางวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2565
หองสอบจะแจงใหทราบที่เว็บไซต
(ตามกําหนดการของสาขาวิชา)
http://www.edu.chula.ac.th
หมายเหตุ * นิ สิ ต ที่ ไ ด ค ะแนนสอบ CU-TEP ตั้ ง แต 38 แต น อ ยกว า 45 หรื อ TOEFL ตั้ ง แต 425 แต น อ ยกว า
450 หรื อ IELTS ตั้ ง แต 3.5 แต น อ ยกว า 4.0 ใหเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตอไปนี้
- 5500 504 English Pronunciation and Conversation
- 5500 505 Academic English Grammar
- 5500 506 Academic English Vocabulary
- 5500 510 Skills in English for Graduates
และตองสอบผานรายวิชาดังกลาวกอนสอบวิทยานิพนธ หรือ สอบใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต 45 หรือ TOEFL
ตั้งแต 450 หรือ IELTS ตั้งแต 4.0 กอนสอบวิทยานิพนธ
** ผูท่ีตองสอบวิชาเฉพาะสาขา ไดแก ผูสมัครที่มีคุณสมบั ติตามที่ ระบุไวในคุณสมบั ติของผูมีสิทธิ์ สมั ครทุ กคน
ยกเวน ผูที่ไดเกียรตินิยมตรงสาขา กําหนดใหสอบสัมภาษณอยางเดียว
ผูสมัครที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ (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 30 คน
1. กลุมวิธีวิทยาการวิจัยและวิทยาการขอมูลการศึกษา 12 คน
2. กลุมการวัดและประเมินผลการศึกษา
8 คน
3. กลุมจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
5 คน
4. กลุมการศึกษาพิเศษและการเรียนรวม
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.

-3หลักสูตรของภาควิชาฯ 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 4 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)
(ผูช วยศาสตราจารย ดร.ปยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
หัวหนาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 24 มีนาคม 2565
ลงนาม
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช สุชีวะ)
คณบดี

