รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ
ภาควิชา
สาขาวิชา
หลักสูตร

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (นอกเวลาราชการ)
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
แบบ 2.1 รหัสหลักสูตร

คณะครุศาสตร์
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สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน รับรองคุณวุฒิ ได้แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า
2. คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 67 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 525 หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.5 ไม่ต้องเรียนเพิ่ม หรือในกรณีได้คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL
ตั้งแต่ 450 หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 รับเข้าศึกษาแต่มีเงื่อนไขตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
3. สอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้คะแนน
ไม่น้อยกว่า T50 ถ้าได้ไม่ถึงให้เป็นไปตามระเบียบคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*
4. หลักฐานผลงานวิชาการ ประกอบด้วย (1) เอกสารแนะนำตัวและความสนใจในหลักสูตร (Statement of Purpose) (2) ผลงานวิชาการ ผลงานการตีพิมพ์ระดับชาติ
และนานชาติ และ/หรือ งานวิจัยทางด้าน สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่โดดเด่นที่มีการนำไปใช้ในสถานการณ์จริงในระยะเวลา 1-3 ปีที่ผ่านมา (3) โครงการวิจัย (Research
Proposal) ที่แสดงความสนใจที่จะศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต และเอกสารอื่ นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) (สำหรับหัวข้อที่ 1 และ 3 ความยาว 3-5 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วย font TH
Sarabun New ขนาด 16 points)
5. คณะกรรมการบริ หารหลั กสู ตรครุ ศ าสตรดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี และสื่ อสารการศึ กษา พิ จารณาแล้ วเห็ นสมควรให้ มี
สิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
หลักฐานการสมัครเพิ่มเติม
1. หนั งสื อรั บรองคุ ณสมบั ติ ที่ จะเข้ าศึ กษาในระดั บปริ ญญาดุ ษฎี บั ณฑิ ตจากอาจารย์ ที่ ปรึ กษา หรื ออาจารย์ ที่ เคยสอนในระดั บมหาบั ณฑิ ต
จำนวน 2 ท่าน และหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาในการรับรองประสบการณ์ทำงานจากต้นสังกัดจำนวน 1 ท่าน (ดูตัวอย่างหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานท้ายเล่ม)
2. ใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับปริญญามหาบัณฑิต
3. ใบแจ้งผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) หรือสำเนาใบแจ้งผลการสอบ TOEFL
หรือ IELTS ทั้งนีผ้ ลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
การรับสมัครของแต่ละสาขาวิชา โดยมีคะแนน CU-TEP เทียบเท่า TOEFL หรือ IELTS ตามที่กำหนด
4. ใบแจ้งผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ฉบับจริง) ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยมีคะแนน ไม่ต่ำกว่า T50
5. สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/ เทียบเท่ามาก่อน แล้วมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องนำใบคะแนนรายวิชา
(Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า ส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย
วิชาที่สอบ

(รับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565)
วันและเวลาที่ทำการทดสอบ

สถานที่สอบ

1. วิชาเฉพาะสาขา

พิจารณาจากหลักฐานผลงานวิชาการ
ภายในวันที่ 10 เมษายน 2565

-

2. สอบสัมภาษณ์

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00-12.00 น.

ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบทาง
http://www.edu.chula.ac.th/
คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

หมายเหตุ * เงื่อนไขตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมีดังต่อไปนี้
1) คะแนนสอบ CU-TEP น้อยกว่า 60 หรือ TOEFL น้อยกว่า 500 หรือ IELTS น้อยกว่า 5.0 ต้องเรียนรายวิชา 5500532 Academic English for Graduate Studies
และรายวิชา 5500560 Thesis Writing ทั้งนี้ต้องสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวก่อนสำเร็จการศึกษา
2)คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 60 แต่น้อยกว่า 67 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 500 แต่น้อยกว่า 525 หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.0 แต่น้อยกว่า 5.5 ต้องเรียนรายวิชา 5500560
Thesis Writing และสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวก่อนสำเร็จการศึกษา
3)สอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 67 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 525 หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.5 ก่อนสำเร็จการศึกษา
4)ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) และถ้ายังไม่ได้ทดสอบ จะต้องสมัครและเข้าสอบตามเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามประกาศ
ของคณะ กรณีที่คะแนนไม่ถึง T50 จะต้องสอบใหม่ หรือเรียนรายวิชาพื้นฐานการวิจัย 1 รายวิชาเพิ่มเติม ภายใน 2 ภาคการศึกษา (สมัครโดยตรงหรือทาง
ไปรษณีย์ ที่ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด โปรดติดต่อ รายละเอียดที่ โทร. 022182565-79 ต่อ 6722 หรือ www.edu.chula.ac.th

หมายเหตุ ในกรณีที่มีจำนวนผู้สมัครสอบไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ หลักสูตรจะมีการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดได้จากประกาศ
เรื่องการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th
(ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภายในวันสอบวิชาเฉพาะ)
จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ 8 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2565
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
เดือนกรกฎาคม 2565

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

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์
ในเวลาราชการ ระหว่าง 08.00 – 16.00 น. ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218–2565 ถึง 79 ต่อ 4103 และ 4121 หรือ E-mail : pornsook.t@chula.ac.th
ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
1,000 บาท
2. ค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาละ
24,500 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-4 ภาคการศึกษาละ
61,000 บาท
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 5 เป็นต้นไป ภาคการศึกษาละ
10,000 บาท
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายในสองสัปดาห์ของการเปิดการเรียน
ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
1. ผู้สมัครบันทึกการสมัคร Online ทางอินเทอร์เน็ต ได้จาก www.grad.chula.ac.th (เมนู: การรับเข้าศึกษา เลือกระบบรับสมัครเข้าศึกษา) ให้ถูกต้องและครบถ้วน
2. ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครสอบหลักสูตรนอกเวลาจำนวน 1,000 บาท โดย Download แบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่ http://www.edu.chula.ac.th/finance/payin.html เลือกแบบฟอร์ม “ชำระค่าสมัครหลักสูตรนอกเวลา”
3. ผู้สมัครส่งใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งสำเนาใบชำระค่าสมัครสอบมาที่สาขาวิชาที่สมัคร
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เนื่องจากเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้มีการผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการ
ลงทะเบียนแรกเข้า สําหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษให้คณะส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก (บ.21) ให้มีสถานภาพเป็นทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่านิสิตจะต้อง ดําเนินการภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1. ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด
2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557

(ศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่

(ศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา)
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
วันที่

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ)
คณบดี

