
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 (รอบที่2) 

ภาควิชา            เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา               คณะครุศาสตร 
สาขาวิชา   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  (นอกเวลาราชการ) 
หลักสูตร   ครุศาสตรมหาบัณฑิต แผน  ก  แบบ ก 2    รหัสหลักสูตร 3 5 7 8 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางการศึกษา โดยไดแตมเฉล่ียตลอดหลักสูตรไมต่ำกวา 2.50 จากระบบ 4 แตม หรือเทียบเทาหรือ 

 2.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นๆ โดยไดแตมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไมต่ำกวา 2.50 จากระบบ 4 แตมหรือเทียบเทา และตอง
มีประสบการณ การสอน การจัดฝกอบรม หรือประสบการณการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต/ ใชสื่อ  
 3.  แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ผูสมัครพัฒนาแฟมสะสมผลงานดวยตนเอง โดยในแฟมสะสมผลงานตองมีโครงสรางดังนี้ (1) ประวัติ (2) ผลงานดาน
สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และ/หรือ งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งผลงานที่โดดเดนในระดับปริญญาบัณฑิต หรือในงานประจำและ (3) แนวคิดการพัฒนาเชิง
วิชาชีพที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา (สำหรับหัวขอที่ 3 ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 พิมพดวย font TH Sarabun New ขนาด 16 
points)  
 4. สอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต 45  หรือ TOEFL ตั้งแต 450 หรือ  IELTS ตั้งแต 4.0  ไมตองเรียนเพิ่ม หรือในกรณีไดคะแนนสอบ CU-TEP 
ตั้งแต 30 หรือ TOEFL ตั้งแต 400 หรือ  IELTS ตั้งแต 3.0 รับเขาศึกษาแตมีเงื่อนไขตามประกาศเกณฑภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย* 
 5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาได 
หลักฐานเพิ่มเติมในการสมัคร 

1. หนังสือรับรองคุณสมบัติที่จะเขาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตจากอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยที่เคยสอนในระดับปริญญาบัณฑิต หรือ
หนังสือรับรองประสบการณการทำงานจากตนสังกัดหรือผูบังคับบัญชา (ดูตัวอยางหนังสือรับรอง ประสบการณการทำงานทายเลม) 

2. ใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับปริญญาบัณฑิตทางการศึกษา 
3. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง)  หรือสำเนาใบแจงผล

การสอบ TOEFL   ทั้งนี้ผลคะแนนตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ระบุใน
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครของแตละสาขาวิชา โดยมีคะแนน CU-TEP  เทียบเทา TOEFL หรือ  IELTS ตามที่กำหนด  

4. สำหรับผูสมัครที่สำเร็จระดับอนุปริญญา / เทียบเทามากอนแลวจึงมาเรียนตอในระดับปริญญาตรีหลักสูตร  2 ป ผูสมัครตองนำใบคะแนนรายวิชา 
(Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเทาสงเปนเอกสารประกอบการสมัครดวย 

 
(รับสมัครวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 20 พฤษภาคม 2565) 

หลักฐานการพิจารณา 
แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ผูสมัครพัฒนาแฟมสะสมผลงานดวยตนเอง โดยในแฟมสะสมผลงานตองมีโครงสรางดังนี้ (1) ประวัติ (2) ผลงาน
ดานสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ/หรือ งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งผลงานที่โดดเดนในระดับปริญญาบัณฑิต หรือในงานประจำและ (3) แนวคิด
การพัฒนาเชิงวิชาชีพที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (สำหรับหัวขอที่ 3 ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 พิมพดวย font TH 
Sarabun New ขนาด 16 points) โดยสงเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 

การสอบ วันและเวลาท่ีทำการทดสอบ สถานที่สอบ 
 
สอบสัมภาษณ 

 
วันพฤหัสบดีที ่2 มิถุนายน 2565 

เวลา 09.00-12.00 น. 
 

 
หองสอบจะแจงใหทราบทาง  

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

หมายเหตุ  * เง่ือนไขตามประกาศเกณฑภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี้ 
 1) คะแนนสอบ CU-TEP นอยกวา 38 หรือ TOEFL นอยกวา 425 หรือ IELTS นอยกวา 3.5 ตองเรียน  
5500503 Preparatory English of Graduate Students และใหเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตอไปนี้ 5500504  English Pronunciation 
and Conversation,  5500505  Academic English Grammar, 5500506  Academic English Vocabulary,  5500510 Skills in English 
for Graduates ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชาดังกลาวกอนสำเร็จการศึกษา 
 2) คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 38 แตนอยกวา 45  หรือ TOEFL ตั้งแต 425 แตนอยกวา 450 หรือ IELTS ตั้งแต 3.5 แตนอยกวา  
4.0  ใหเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตอไปนี้  5500504  English Pronunciation and Conversation, 5500505  Academic English 
Grammar,  5500506  Academic English Vocabulary,  5500510 Skills in English for Graduates ทั้งนี้ตองสอบผานรายวิชาดังกลาวกอนสำเร็จ
การศึกษา 
 3) สอบใหมเพื่อใหไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต 45 หรือ TOEFL ตั้งแต 450 หรือ IELTS ตั้งแต 4.0 กอนสำเร็จการศึกษา 
 หมายเหตุ ในกรณีที่มีจำนวนผูสมัครสอบไมครบตามจำนวนท่ีระบุไว หลักสูตรจะมีการพิจารณาเปนกรณีๆ ไป 



ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ดูรายละเอียดไดจากประกาศ   
เรื่อง    การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่  http://www.atc.chula.ac.th  

(สงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565) 
จำนวนนิสิตที่คาดวาจะรับ  5  คน      
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ เว็บไซต http://www.edu.chula.ac.th/ 
ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษา         วันพุธที่  10 มิถุนายน 2565 ที่ เว็บไซต http://www.edu.chula.ac.th/ 
ปฐมนิเทศนิสิตใหม   วันเสารที่ 9 เดือนกรกฎาคม 2565 

   หากผูสมัครมีขอสงสัยเก่ียวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอไดที่  ศาสตราจารย ดร.จินตวีร  คลายสังข  
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330  

โทร. 0-22182565-79 ตอ 4110 หรือ 4121 ในเวลาราชการ หรือ  jintavee.m@chula.ac.th  
  คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศกึษา  

1. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 1,000 บาท 

2. คาเลาเรียน ภาคการศึกษาละ 24,500 บาท 

3. คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-4 ภาคการศึกษาละ 31,500 บาท 

4. คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 5 เปนตนไป ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 

ชำระคาธรรมเนียมการศึกษา ภายในสองสัปดาหของการเปดการเรียน 
ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา 

1.ผูสมัครบันทึกการสมัคร Online ทางอินเทอรเน็ต ไดจาก http://www.grad.chula.ac.th  (เมนู: สมัครเรียน เลือก “ระบบรับสมัคร
เขาศึกษา”) ใหถูกตองและครบถวน 

2. ผูสมัครชำระเงินคาสมัครสอบหลักสูตรนอกเวลาจำนวน 1,000 บาท โดย Download แบบฟอรมการชำระเงินไดที่
http://www.edu.chula.ac.th/node/843 เลือกแบบฟอรม “ชำระคาสมัครหลักสูตรนอกเวลา” 

3. ผูสมัครสงใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร พรอมท้ังสำเนาใบชำระคาสมัครสอบมาที่สาขาวิชาที่สมัคร คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

หมายเหตุ เนื่องจากเกิดจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือโรค COVID-19 คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย มีมติเห็นชอบใหมีการ
ผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา สําหรับการรับนสิิตในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 ในกรณีที่ผูผานการสอบคัดเลือก
ยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก (บ.21) ใหมีสถานภาพเปนทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตอง ดําเนินการ
ภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 ขอใดขอหนึ่ง ดงันี ้

1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลกัสูตรกำหนด
2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู

เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 

             (ศาสตราจารย ดร.ใจทิพย ณ สงขลา)        (ศาสตราจารย ดร.ใจทิพย ณ สงขลา) 
 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต                  หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
             สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ทั้งนี้   โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร   ครั้งท่ี            วันที่ 

(รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) 
คณบด ี

6/2565 24 มีนาคม 2565


