
 
รายชื่อผูสมัครเขาศึกษาในหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 (รอบท่ี 1) 

ภาควิชา  ศิลปะ ดนตรีและนาฏศลิปศึกษา   หลักสูตร  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ (ในเวลาราชการ) 
สาขาวิชา   ศิลปศึกษา        แบบ 2.1 รหัสหลกัสูตร 3711 สําหรับผูสาํเร็จปรญิญาโท (ทําวิทยานิพนธ/เรียนรายวิชา)  
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา        วันเสารที่  24 เมษายน 2564  เวลา  13.00-16.00 น.   
หองสอบ      จัดสอบออนไลน โดยจะแจงรายละเอียดการสอบทาง Email ของผูสมัครภายในวันพุธท่ี 21 เมษายน 2564 

เลขท่ี
นั่ง
สอบ 

ลําดับที ่ ช่ือ-สกุล 

คะแนน ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองแสดงเพิ่ม 

CU-TEP

และอื่นๆ 
มีสิทธ์ิสอบ ไมมสีิทธ์ิสอบ 1 2 3 4 5 6 7 

1 1 นางสาวณัชชา เอกนาวา _ √  * *  *    

2 2 นายเกียรติศักดิ์ ลวนมงคล _ √  * *  *    

3 3 นายสรัล สุวรรณ _ √  * *  *   * 
    
หมายเหตุ   

1. กรณีที่ผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบ  คณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนน
ภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา สําหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ในกรณีที่ผูผานการสอบ
คัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษใหคณะสงรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก (บ.21) ใหมีสถานภาพเปนทดลองศึกษา โดยมี
เงื่อนไขวานิสิตจะตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ขอใดขอหนึ่ง ดังน้ี 

                          1.1 ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามทีม่หาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกําหนด 

                          1.2 ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรือ่งเกณฑการทดสอบความรู   
ความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิตและปริญญา
มหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 

2. กรณีที่ผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบวิชาทักษะพ้ืนฐานการวิจัย (GREAT-R) 
ใหสงเอกสารท่ี Email: artedchula.phd@chula.ac.th    ภายในวันอังคารท่ี 11พฤษภาคม พ.ศ.2564 

3. กรณีที่ผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯเพิ่มเตมิในขออ่ืน ใหสงเอกสารท่ี Email: 

artedchula.phd@chula.ac.th ภายในวันเสารที่ 24 เมษายน 2564 
 
เอกสารท่ีตองนํามาแสดงเพ่ิม 
1. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ             2. ใบแจงผลการสอบวิชาทักษะพ้ืนฐานการวิจัย (GREAT-R) 
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปรญิญาโท/ตรี   4. ใบปริญญา หรือ ใบรับรองการสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญา  

โท/ตร ี  
5. ใบรับรองประสบการณการทํางาน             6. หนังสือรับรองคุณสมบตัิ (Recommendation) 2 ฉบับ 

7. โครงการวิจัย         
 
 
 

 
 

                                                   /ผลการพิจารณา... 
 
 



 

 

                                                                                ผลการพิจารณาของภาควิชา 
 

          จํานวนผูสมัคร  3  คน   จํานวนผูมสีิทธ์ิสอบ           3     คน 

                   จํานวนผูไมมีสิทธ์ิสอบ        -      คน 

 

 
 

               ลงนาม..........................................             ลงนาม.....................................................              
             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสมฉาย บุญญานันต)                       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อินทิรา พรมพันธุ) 
       ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑติ                            ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา 
                       สาขาวิชาศิลปศึกษา               วันท่ี 5 เมษายน 2564 

           วันท่ี 5 เมษายน 2564 

 

 

ลงนาม ..................................................... 
                                                            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ)           
                                     หัวหนาภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศกึษา 
                           วันท่ี 5 เมษายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อผูสมัครเขาศึกษาในหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 (รอบท่ี1) 
 

ภาควิชา  ศิลปะ ดนตรีและนาฏศลิปศึกษา   

สาขาวิชา   ศิลปศึกษา 
หลักสูตร  ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ในเวลาราชการ)                   

 
 

 

เลขท่ี
นั่ง
สอบ 

ลําดับที ่ ช่ือ-สกุล 

คะแนน ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนํามาแสดงเพิ่ม* 

 CU-TEP 
มีสิทธ์ิ
สอบ 

ไมมสีิทธ์ิ
สอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

----ไมมีผูสมัครในหลักสูตรนี-้-- 
 

 
 
ผลการพิจารณาของภาควิชา 
 

 จํานวนผูสมัคร  -   คน   จํานวนผูมสีิทธ์ิสอบ           -      คน 

       จํานวนผูไมมสีิทธ์ิสอบ        -      คน 

 

 
 

               ลงนาม..........................................             ลงนาม.....................................................              
             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสมฉาย บุญญานันต)                       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อินทิรา พรมพันธุ) 
       ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑติ                            ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา 
                           สาขาวิชาศิลปศึกษา                       วันท่ี 5 เมษายน 2564 

           วันท่ี 5 เมษายน 2564 

 

 

 

ลงนาม ..................................................... 
                                                            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ)           
                                            หัวหนาภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา 
                              วันท่ี 5 เมษายน 2564 

 
 

   แบบ 1.1 รหัสหลกัสูตร 3 7 1 0 สําหรับผูสาํเรจ็ปรญิญาโท(ทําวิทยานิพนธ) 
 แบบ 2.2  รหัสหลกัสูตร   3 7 1 2 สําหรับผูสาํเรจ็ปรญิญาตรี(ทําวิทยานิพนธ/ เรยีนรายวิชา) 


