
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ 
 
ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชา วิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา แบบ 1.1 รหัสหลักสูตร 3 9 2 3 สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท 

หลักสตูร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต      (ทำวิทยานิพนธ์) 

 แบบ 2.1 รหัสหลักสูตร   3 9 2 4 สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท 

      (ทำวิทยานิพนธ์/เรียนรายวิชา) 
แบบตรงสาขา 

 แบบ 2.1 รหัสหลักสูตร   3 9 2 6 สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท 

      (ทำวิทยานิพนธ์/เรียนรายวิชา) 
แบบไม่ตรงสาขา 

 แบบ 2.2 รหัสหลักสูตร 3 9 2 5 สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตร ี

 
รายละเอียดหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เป็นหลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 ซึ่งบูรณาการจากศาสตรท์ั้ง 5 ด้านประกอบด้วย วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติ
และวิทยาการข้อมูลทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว และการศึกษาพิเศษและการเรียนรวม โดยในปีการศึกษา 
2565 หลักสูตรฯ เปิดรับนิสิตในกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ (specialization)  2 กลุ่ม คือ  
 1) กลุ่มวิธีวิทยาการวิจัยและวิทยาการข้อมูลการศึกษา  
 2) กลุ่มการวัดและประเมินผลการศึกษา  
 ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถวางแผนและเลือกศึกษาในกลุ่มเช่ียวชาญเฉพาะได้ตามความต้องการ โดยทางหลักสูตรจะมี
กระบวนการสอบถามข้อมูลดังกล่าวในภายหลัง 
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท (ทำวิทยานิพนธ์) 
 1. สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตตรงสาขาวิชา* จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 จากระบบ 4 แต้ม มีการทำวิทยานิพนธ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ
สำเร็จการศึกษา และมีผลงานวิจัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาย้อนหลังไม่เกิน 3 ป ีไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง 

2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
3. มีผลการสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ต้ังแต่ T50 ** 

 4. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษาได้ 
 
 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท (ทำวิทยานิพนธ์/เรียนรายวิชา) 
 1. กรณีสำเร็จการศึกษาตรงสาขาวิชา* 

 1.1 สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือในกรณีที่ไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์ต้องมีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 จากระบบ 4 แต้ม หรือ 
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 1.2 สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา 

จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือในกรณีที่ไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์ต้องมีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.30 แต่ไม่ถึง 3.50 จากระบบ 4 แต้ม สามารถเข้าศึกษา
ได้อย่างมีเงื่อนไข*** 

 1.3 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 1.4 มีผลการสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ต้ังแต่ T50 ** 
 1.5 คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่ งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษาได้ 
 
 2. กรณีสำเร็จการศึกษาไม่ตรงสาขาวิชา* 

 2.1 สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือในกรณีที่ไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์ต้องมีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.30 จากระบบ 4 แต้ม สามารถเข้าศึกษาได้อย่างมี
เงื่อนไข*** 

 2.2 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 2.3 มีผลการสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ต้ังแต่ T50 ** 
 2.4 คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่ งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษาได้ 
 
หมายเหตุ  
* ตรงสาขาวิชา หมายถึง สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติและวิทยาการข้อมูลทาง
การศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว และการศึกษาพิเศษและการเรียนรวม สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรว่าตรงสาขาวิชา 
 
 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

1. สำเร็จปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  
2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษาได้ 
 
หลักฐานเพ่ิมเติมในการสมัคร (แนบพร้อมใบสมัคร) 
 1. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ 
 2. ใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ระดับปริญญาบัณฑิต และระดับปริญญามหาบัณฑิต 
 3. ใบปริญญาบัตรระดับปรญิญาบัณฑติ และระดับปริญญามหาบัณฑิต / หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา (สำหรับ
ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในปีสุดท้าย) 
 4. หนังสือรับรองคุณสมบัติว่าเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที่
เคยสอนระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีผู้สำเร็จปริญญาตรีต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่เคยสอนระดับปริญญาบัณฑิต) หรือ
หัวหน้างาน ไม่น้อยกว่า 3 คน 
 5. โครงการวิจัยที่แสดงความพร้อมและความสามารถในการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่เอื้อต่อการทำ
วิทยานิพนธ ์
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 6. ใบแจ้งผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(ฉบับจริง) หรือสำเนาใบแจ้งผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุใช้ได้ภายใน 2 ปี นับถึงวันที่ประกาศผล
การสอบคัดเลือก ถ้าไม่มีให้มาสอบตามกำหนดการสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ โดยมีเกณฑ์การรับเข้าศึกษาดังต่อไปนี้ 
     6.1 คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 67 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 525 หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.5 รับเข้าศึกษาโดยไม่มี
เงื่อนไข 
     6.2 คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 60-66 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 500-524 หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.0 แต่ไม่ถึง 5.5 รับเข้า
ศึกษาอย่างมีเง่ือนไข โดยต้องเรียนรายวิชา 5500 560 Thesis Writing และสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวก่อนสอบวิทยานิพนธ ์หรือ
สอบภาษาอังกฤษใหม่ เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP ตั้ งแต่  67 หรือ TOEFL ตั้ งแต่  525 หรือ IELTS ตั้ งแต่  5.5 ก่อนสอบ
วิทยานิพนธ ์
     6.3 คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 50-59 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 475-499 หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.5 แต่ไม่ถึง 5.0 รับเข้า
ศึกษาอย่างมีเง่ือนไข โดยต้องผ่านการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา และเมื่อรับเข้าศึกษาแล้วต้องเรียนรายวิชา 5500 532 
Academic English for Graduate Studies และรายวิชา 5500 560 Thesis Writing และสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวก่อนสอบ
วิทยานิพนธ์ และต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมบริหารหลักสูตรฯ หรือสอบ
ภาษาอังกฤษใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 67 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 525 หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.5 ก่อนสอบวิทยานิพนธ ์
 7. ใบแจ้งการสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) จากศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุใช้ได้ภายใน 2 ปี นับถึงวันที่ประกาศผล  
การสอบคัดเลือก ในกรณีที่ยังไม่มีผลการทดสอบให้ดำเนินการสมัครและเข้ารับการทดสอบตามกำหนดการสอบของศูนย์
ทดสอบฯ โดยจะต้องมีคะแนนต้ังแต่ T50 ** 
 
สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน  แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี  
ผู้สมัครต้องนำใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า ส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย 
 

กำหนดการสอบ 
รับสมัคร ระหว่างวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ – วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาที่ทำการทดสอบ สถานที่สอบ 
1. วิชาเฉพาะสาขา*** วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 

13.00 – 16.00 น. 
ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบที่เว็บไซต ์
http://www.edu.chula.ac.th 

2. สอบสัมภาษณ ์ ระหว่างวันท่ี 9 – 15 พฤษภาคม 2565 
(ตามกำหนดการของสาขาวิชา) 

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

หมายเหตุ ** ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนการทดสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ในกรณีที่ยังไม่มีผลการทดสอบ 
หรือยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สมัครจะต้องสมัครและเข้ารับการทดสอบตามเวลาที่กำหนด (สมัคร online ทางเว็บไซต์ 
http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter/login.php โทรศัพท ์0-2218-2565-97 ต่อ 7200) 
 *** ผู้ที่ต้องสอบวิชาเฉพาะสาขา ได้แก่  

1) ผู้สมัครในหลักสูตรแบบ 1.1 (รหัสหลักสูตร 3923)  
2) ผู้สมัครในหลักสูตรแบบ 2.1 (รหัสหลักสูตร 3924) ทีส่ำเร็จการศึกษาตรงสาขาวิชา มีผลการเรียนเฉลี่ย

 สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.30 แต่ไม่ถึง 3.50 จากระบบ 4 แต้ม 
3) ผู้สมัครในหลักสูตรแบบ 2.1 (รหัสหลักสูตร 3926) ที่สำเร็จการศึกษาไม่ตรงสาขาวิชา  
4) ผู้สมัครที่ไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ หรือได้คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 50-59 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 

 475-499 หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.5 แต่ไม่ถึง 5.0 
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ผู้สมคัรที่ไม่มผีลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอยีดได้จากประกาศ 
เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th 

 
จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ  12  คน  
 1) กลุ่มวิธีวิทยาการวิจัยและวิทยาการข้อมูลการศึกษา  7 คน 
 2) กลุ่มการวัดและประเมินผลการศึกษา   5 คน 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ที่เว็บไซต์ http://www.edu.chula.ac.th 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จันทร์ที่ 2 เมษายน 2565 ที่เว็บไซต์ http://www.edu.chula.ac.th 
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก       พุธที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่เว็บไซต์ http://www.edu.chula.ac.th 
 
วันปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ กรกฎาคม 2565 ที่คณะครุศาสตร์ เวลา 08.00-16.00 น. 
 

หลักสูตรของภาควชิาฯ เป็นหลักสูตรภาคปกติ 
ทั้งนี้วันเวลาในการจัดการเรียนการสอนอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่ อ.ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอ้ียน  
ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.  ณ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ชั้น 7  
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
โทรศัพท์ 0-2218-2565-97 ต่อ 7200, 0-2218-2559, 084-733-1933  

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ (specialization) ทั้ง 2 กลุ่ม 
ที่กำหนดให้ผู้สมัครเลือกเรียนได้ตามความต้องการ สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 

bit.ly/mided-info 

 
 

 

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (หลักสูตรภาคปกติ) 
ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

1. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท 
2. ค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาละ 24,500 บาท 
 

 ลงนาม  ลงนาม  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคณุ) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ  วิเศษสุวรรณภมูิ) 
 ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑติ หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจติวิทยาการศึกษา 
 สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
 
ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบรหิารคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี  วันท่ี  
 
 ลงนาม  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ศริิเดช  สุชีวะ) 
 คณบด ี

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