
รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะ (สัมภาษณ) ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประจําภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2564  

(รอบท่ี 1) 

ภาควิชา    นโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา หลักสูตร         ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวิชา   พัฒนศึกษา  27012  (ในเวลาราชการ)    รหัสหลักสูตร    3715 แบบ 1.1 (เนนวิทยานิพนธอยางเดียว) 
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา   -ไมมีการสอบขอเขียน-                  เวลา             (ตามเง่ือนไขท่ีหลักสตูรกําหนด)                                  
ปรับเปลี่ยนเปนการเขียนและสง Statement of Purpose แทน (ผูสมัครสามารถตรวจสอบรูปแบบและกําหนดการสอบสัมภาษณจากขอมูลดานลางตาราง) 

* ผูมีสิทธิ์สอบแตยื่นเอกสารยังไมครบ สามารถย่ืนเอกสารหรือสงเอกสารประกอบการสมัครมาภายหลังไดตามระเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
1. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ         2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  
3. ใบปริญญา หรือ ใบรับรองการสําเรจ็การศึกษา   4. ใบรับรองประสบการณการทํางาน 

5. หนังสือรับรองคุณสมบตัิ (Recommendation)    6.  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ  
 

ผลการพิจารณา  ของคณะกรรมการตรวจคุณสมบตัิสาขาวิชาพัฒนศึกษา  เมื่อวันท่ี  2  เมษายน 2564  
 

 จํานวนผูสมัคร 0    คน   จํานวนผูมีสิทธ์ิสอบ   0   คน     คนจํานวนผูไมมีสิทธ์ิสอบ          0    คน 

*** ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณโรคระบาด COVID-19 ทําใหหลักสูตรฯ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบขอเขียน (วิชาเฉพาะ)  
เปนการเขียนและสง Statement of Purpose เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาเอกสารตามหัวขอหรือเนื้อหาที่หลักสูตรกําหนดเทานั้น ดังนั้น
ผูสมัครทุกคนที่สงเอกสารดังกลาวเรียบรอยแลว มีสิทธิ์สอบสัมภาษณและสามารถดูประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ไดจาก 
http://www.edu.chula.ac.th ในวันที่ 30 เมษายน 2564 และเตรียมตัวสัมภาษณเขาศึกษาผานระบบ Zoom Meeting ในวันพุธท่ี 5 
พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. เปนตนไป*** 
 

หมายเหตุ : กรณีที่ผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหาร 
     บัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนน 
     ภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา สําหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 และในกรณีที่ผูสมัครฯ  
      ผานการสอบคัดเลือก ผูสมัครฯ จะมีสถานภาพเปนนิสิตประเภท “ทดลองศึกษา” โดยมีเง่ือนไขวานิสิตจะตองดําเนินการ  
    “ขอใดขอหน่ึง” ภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ดังน้ี  

   1) ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรกําหนด  
      2) ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ืองเกณฑการทดสอบความรู ความสามารถ  
 ทางภาษาอังกฤษสาหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 
 

               ลงนาม   ...........................................................                 ลงนาม   .............................................................           
               (รองศาสตราจารย ดร.ช่ืนชนก  โควินท)               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฟองอรุณ ปรีดดีิลก)                         
             ประธานกรรมการบรหิารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ                         ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา               

        สาขาวิชาพัฒนศึกษา                                                  วันท่ี  5  เมษายน 2564   
     วันท่ี  5  เมษายน 2564   

ลงนาม .................................................................... 
                                                            (ผูชวยศาสตราจารย ดร. พันธศักดิ์  พลสารมัย)           
                                        หัวหนาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนาํทางการศึกษา 

         วันท่ี  5  เมษายน 2564   

เลขท่ี 

นั่งสอบ 

ลําดับ

ที ่
ช่ือ-สกุล 

คะแนน ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนํามาแสดงเพิ่ม* 

    CU-TEP มีสิทธิส์อบ ไมมสีิทธ์ิสอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 

---ไมมีผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ ---- 



รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะ (สัมภาษณ) ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประจําภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2564  
(รอบท่ี 1) 

ภาควิชา    นโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา  หลักสูตร          ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวิชา   พัฒนศึกษา 27012 (ในเวลาราชการ)     รหัสหลักสูตร    3716 

วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา   -ไมมีการสอบขอเขียน-                   เวลา             (ตามเง่ือนไขท่ีหลักสตูรกําหนด)                       
ปรับเปลี่ยนเปนการเขียนและสง Statement of Purpose แทน (ผูสมัครสามารถตรวจสอบรูปแบบและกําหนดการสอบสัมภาษณจากขอมูลดานลางตาราง) 
เลขท่ี 

น่ังสอบ ลําดับที ่ ช่ือ-สกุล 

คะแนน ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนํามาแสดงเพ่ิม* 

CU-TEP 
มีสิทธิ์
สอบ 

ไมมสีิทธ์ิ
สอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 พระมหาสุฉันท   สุดา    * *    C   
 2 นายวัชรพงศ      ละอองรัตน    * *    C   
 3 นายเอกชัย        สีทํามา 45   * * C C * * *  
 4 นายศุภวงค       โหมวานิช    * * A C * C *  
 5 วาท่ีรอยตรีประเสริฐศักดิ์ วินันทสชุาติ 73    *  C * C *  
* ผูมีสิทธิ์สอบแตยื่นเอกสารยังไมครบ สามารถย่ืนเอกสารหรือสงเอกสารประกอบการสมัครมาภายหลังไดตามระเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
  1. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ             2. ใบแจงผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) 
  3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)                 4. ใบปริญญา หรือใบรับรองการสําเร็จการศึกษา  
               (A - ขาดป.ตรี, B - ขาด ป.โท, C ขาด 2 ฉบับ)                              (A - ขาดป.ตรี, B - ขาด ป.โท, C ขาด 2 ฉบับ) 
             5. ใบรับรองประสบการณการทํางาน                                       6. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) 
                        จํานวน 3 ฉบับ (A - ขาด 1 ฉบับ, B - ขาด 2 ฉบับ, C ขาด 3 ฉบบั)  
             7. โครงการวิจัย                         8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ 
 

      ผลการพิจารณา  ของคณะกรรมการตรวจคณุสมบัตสิาขาวิชาพฒันศึกษา  เมื่อวันท่ี  2  เมษายน 2564 
   จํานวนผูสมัคร 5    คน   จํานวนผูมสีิทธ์ิสอบ           5   คน 

       จํานวนผูไมมสีิทธ์ิสอบ          -   คน 
 

 

*** ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณโรคระบาด COVID-19 ทําใหหลักสูตรฯ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบขอเขียน (วิชาเฉพาะ)  
เปนการเขียนและสง Statement of Purpose เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาเอกสารตามหัวขอหรือเน้ือหาที่หลักสูตรกําหนดเทานั้น ดังนั้น
ผูสมัครทุกคนที่สงเอกสารดังกลาวเรียบรอยแลว มีสิทธิ์สอบสัมภาษณและสามารถดูประกาศรายช่ือผู มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ไดจาก 
http://www.edu.chula.ac.th ในวันที่ 30 เมษายน 2564 และเตรียมตัวสัมภาษณเขาศึกษาผานระบบ Zoom Meeting ในวันพุธท่ี 5 
พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. เปนตนไป*** 
 

หมายเหตุ : กรณีที่ผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหาร 
     บัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนน 
     ภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา สําหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 และในกรณีที่ผูสมัครฯ  
      ผานการสอบคัดเลือก ผูสมัครฯ จะมีสถานภาพเปนนิสิตประเภท “ทดลองศึกษา” โดยมีเง่ือนไขวานิสิตจะตองดําเนินการ  
    “ขอใดขอหนึ่ง” ภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ดังนี้  

   1) ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรกําหนด  
      2) ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรู ความสามารถ  
 ทางภาษาอังกฤษสาหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 

 

 

 

 



 

 

 

               ลงนาม   ...........................................................                   ลงนาม   .............................................................           
                 (รองศาสตราจารย ดร.ช่ืนชนก  โควินท)                           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฟองอรุณ ปรีดดีิลก)                         
             ประธานกรรมการบรหิารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ                        ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา               

        สาขาวิชาพัฒนศึกษา                                                    วันท่ี  5  เมษายน 2564   
     วันท่ี  5  เมษายน 2564   

 

 

 

ลงนาม ............................................................. 
                                                            (ผูชวยศาสตราจารย ดร. พันธศักดิ์  พลสารมัย)           
                                        หัวหนาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนาํทางการศึกษา 

                     วันท่ี  5  เมษายน 2564   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


