
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 

ภาควิชา            เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา               คณะครุศาสตร์ 

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

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางการศึกษา โดยได้แต้มเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า 
หรือ 
 2.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นๆ โดยได้แต้มเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4 แต้มหรือเทียบเท่า 
และต้องมีประสบการณ์ การสอน การจัดฝึกอบรม หรือประสบการณ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต/ ใช้สื่อ  
 3.  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผู้สมัครพัฒนาแฟ้มสะสมผลงานด้วยตนเอง โดยในแฟ้มสะสมผลงานต้องมีโครงสร้างดังนี้ (1) ประวัติ (2) 
ผลงานด้านสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ/หรือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลงานที่โดดเด่นในระดับปริญญาบัณฑิต หรือในงานประจำและ (3) 
แนวคิดการพัฒนาเชิงวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (สำหรับหัวข้อที่ 3 ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วย font 
TH Sarabun New ขนาด 16 points)  
 4. สอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ต้ังแต่ 45  หรือ TOEFL ต้ังแต่ 450 หรือ  IELTS ต้ังแต่ 4.0  ไม่ต้องเรียนเพ่ิม หรือในกรณีได้คะแนนสอบ CU-
TEP ตั ้งแต่ 30 หรือ TOEFL ตั ้งแต่ 400 หรือ  IELTS ตั ้งแต่ 3.0 รับเข้าศึกษาแต่มีเงื ่อนไขตามประกาศเกณฑ์ภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย* 
 5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธ์ิสมัครเข้า
ศึกษาได้ 

หลักฐานเพิ่มเติมในการสมัคร 
1. หนังสือรับรองคุณสมบัติที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่เคยสอนในระดับปริญญาบัณฑิต 

หรือหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากต้นสังกัดหรือผู้บังคับบัญชา (ดูตัวอย่างหนังสือรับรอง ประสบการณ์การทำงานท้ายเล่ม) 
2. ใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับปริญญาบัณฑิตทางการศึกษา 
3. ใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง)  หรือสำเนาใบ

แจ้งผลการสอบ TOEFL   ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษาท่ีระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครของแต่ละสาขาวิชา โดยมีคะแนน CU-TEP  เทียบเท่า TOEFL หรือ  IELTS ตามที่
กำหนด  

4. สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จระดับอนุปริญญา / เทียบเท่ามาก่อนแล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตร  2 ปี ผู้สมัครต้องนำใบคะแนน
รายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย 

 
(รับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

หลักฐานการพิจารณา 
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผู้สมัครพัฒนาแฟ้มสะสมผลงานด้วยตนเอง โดยในแฟ้มสะสมผลงานต้องมีโครงสร้างดังน้ี (1) ประวัติ (2) ผลงาน
ด้านสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ/หรือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลงานที่โดดเด่นในระดับปริญญาบัณฑิต หรือในงานประจำและ (3) แนวคิด
การพัฒนาเชิงวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (สำหรับหัวข้อที่ 3 ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วย font TH 
Sarabun New ขนาด 16 points) โดยส่งเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 

การสอบ วันและเวลาที่ทำการทดสอบ สถานที่สอบ 
 
สอบสัมภาษณ ์

 
วันศุกร์ที่6 พฤษภาคม 2565 

เวลา 09.00-12.00 น. 
 

 
ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบทาง 

http://www.edu.chula.ac.th/academic  
คณะครศุาสตร์ จฬุาฯ 

 

หมายเหตุ  * เงื่อนไขตามประกาศเกณฑ์ภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีดังต่อไปน้ี 



 1) คะแนนสอบ CU-TEP น้อยกว่า 38 หรือ TOEFL น้อยกว่า 425 หรือ IELTS น้อยกว่า 3.5 ต้องเรียน  
5500503 Preparatory English of Graduate Students และให้เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงต่อไปน้ี 
5500504  English Pronunciation and Conversation,  5500505  Academic English Grammar, 5500506  Academic English 
Vocabulary,  5500510 Skills in English for Graduates ทั้งน้ีต้องสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวก่อนสำเร็จการศึกษา 
 2) คะแนนสอบ CU-TEP ต้ังแต่ 38 แต่น้อยกว่า 45  หรือ TOEFL ต้ังแต่ 425 แต่น้อยกว่า 450 หรือ IELTS ต้ังแต่ 3.5 แต่น้อยกว่า  
4.0  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงต่อไปน้ี  5500504  English Pronunciation and Conversation, 5500505  Academic English 
Grammar,  5500506  Academic English Vocabulary,  5500510 Skills in English for Graduates ทั้งน้ีต้องสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวก่อนสำเร็จ
การศึกษา 
 3) สอบใหม่เพ่ือให้ได้คะแนน CU-TEP ต้ังแต่ 45 หรือ TOEFL ต้ังแต่ 450 หรือ IELTS ต้ังแต่ 4.0 ก่อนสำเร็จการศึกษา 
 หมายเหตุ ในกรณีที่มีจำนวนผู้สมัครสอบไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ หลักสูตรจะมีการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 
 

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ดูรายละเอียดได้จากประกาศ   
เรื่อง    การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษ และสมัครได้ที่  http://www.atc.chula.ac.th  

(ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภายในกำหนดเวลาของวันสอบวิชาเฉพาะสาขา) 
จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ  20  คน      
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่ เว็บไซต์ http://www.edu.chula.ac.th/ 
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา         วันพุธที่  31 พฤษภาคม 2565 ที่ เว็บไซต์ http://www.edu.chula.ac.th/ 
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่                     เดือนกรกฎาคม 2565 

   หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัคร ติดต่อได้ที่  ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์  คล้ายสังข์  
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330  

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

   ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา  
1. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 1,000 บาท 
2. ค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาละ 24,500 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1-4 ภาคการศกึษาละ 31,500 บาท 
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 5 เป็นต้นไป ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท 

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายในสองสัปดาห์ของการเปิดการเรียน 

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
 1.ผู้สมัครบันทึกการสมคัร Online ทางอินเทอร์เน็ต ได้จาก http://www.grad.chula.ac.th  (เมนู: การรับเข้าศึกษา เลือกระบบรับ
สมัครเข้าศึกษา) ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 2. ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครสอบหลักสูตรนอกเวลาจำนวน 1,000 บาท โดย Download แบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่ 
http://www.edu.chula.ac.th/finance/pay-in.html  เลือกแบบฟอร์ม “ชำระค่าสมคัรหลักสูตรนอกเวลา” 
 3. ผู้สมัครส่งใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมคัร พร้อมทั้งสำเนาใบชำระค่าสมัครสอบมาท่ีสาขาวิชาท่ีสมัคร คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 
 
 
             (ศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา)                               (ศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา) 
 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต                  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                      
             สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                        
 

ทั้งน้ี   โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครศุาสตร์   ครัง้ที่            วันที่  

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) 
คณบดี 

 

1/2565           13 มกราคม 2565

http://www.atc.chula.ac.th/
http://www.grad.chula.ac.th/
http://www.edu.chula.ac.th/finance/pay-in.html%20%20เลือก







