
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะ (สัมภาษณ) ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประจําภาคการศึกษาตน   ปการศึกษา 2564  (รอบท่ี 1)   
ภาควิชา    นโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา  หลักสูตร        ครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา   พัฒนศึกษา  27012  (ในเวลาราชการ)     รหัสหลักสูตร   3713 

วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา   -ไมมีการสอบขอเขียน-  เวลา      (ตามเง่ือนไขท่ีหลักสูตรกําหนด)                   
ปรับเปล่ียนเปนการเขียนและสง Statement of Purpose แทน (ผูสมัครสามารถตรวจสอบรูปแบบและกําหนดการสอบสัมภาษณจากขอมูลดานลางตาราง) 
เลขท่ีนั่ง
สอบ 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล คะแนน ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนํามาแสดงเพิ่ม* 

   CU-TEP 
มีสิทธิ์
สอบ 

ไมมีสิทธิ์
สอบ 

1 2 3 4 5 6 

 1  นายอิทธิพร เฝาทรัพย 32         
 2 นพ. ธีรพงษ รุงวิวัฒนศิลป TOEFL 500      *   

 * ผูมีสิทธิ์สอบแตยื่นเอกสารยังไมครบ สามารถยื่นเอกสารหรือสงเอกสารประกอบการสมัครมาภายหลังไดตามระเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
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 2    คน   จํานวนผูมสีิทธ์ิสอบ           2    คน 

       จํานวนผูไมมสีิทธ์ิสอบ          -    คน 

 *** ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณโรคระบาด COVID-19 ทําใหหลักสูตรฯ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบขอเขียน (วิชาเฉพาะ)  
เปนการเขียนและสง Statement of Purpose เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาเอกสารตามหัวขอหรือเนื้อหาที่หลักสูตรกําหนดเทานั้น  
ดังนั้นผูสมัครทุกคนท่ีสงเอกสารดังกลาวเรียบรอยแลว มีสิทธิ์สอบสัมภาษณและสามารถดูประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณไดจาก 
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 มีมติเห็นชอบให มีการผอนผัน 
     การมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา สําหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา  2564  
      และในกรณีที่ผูสมัครฯ ผานการสอบคัดเลือก ผูสมัครฯ จะมีสถานภาพเปนนิสิตประเภท “ทดลองศึกษา” โดยมีเง่ือนไขวานิสิต 
     จะตองดําเนินการ “ขอใดขอหนึ่ง” ภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ดังน้ี  

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

               ลงนาม   ...........................................................                ลงนาม   .............................................................           
                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยรัตน ทับพร )                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฟองอรุณ ปรีดดีิลก)                         
             ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ                      ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา               

       สาขาวิชาพัฒนศึกษา                วันที ่ 5  เมษายน 2564   
       วันที ่ 5  เมษายน 2564   

ลงนาม ............................................................. 
                                                            (ผูชวยศาสตราจารย ดร. พันธศักดิ์  พลสารัมย)           
                                        หัวหนาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา 

        วันท่ี  5  เมษายน 2564   



รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะ (สัมภาษณ) ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประจําภาคการศึกษาตน   ปการศึกษา 2564  
(รอบท่ี 1) 

   

ภาควิชา    นโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา  หลักสูตร        ครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา   พัฒนศึกษา  27012  (ในเวลาราชการ)     รหัสหลักสูตร   3714 

วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา   -ไมมีการสอบขอเขียน-  เวลา      (ตามเง่ือนไขท่ีหลักสูตรกําหนด)                   
ปรับเปลี่ยนเปนการเขียนและสง Statement of Purpose แทน (ผูสมัครสามารถตรวจสอบรูปแบบและกําหนดการสอบสัมภาษณจากขอมูลดานลางตาราง) 
เลขท่ีนั่ง
สอบ 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล คะแนน ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนํามาแสดงเพิ่ม* 

   CU-TEP 
มีสิทธิ์
สอบ 

ไมมีสิทธิ์
สอบ 

1 2 3 4 5 6 

 ---ไมมีผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรน้ี ---- 
 * ผูมีสิทธิ์สอบแตยื่นเอกสารยังไมครบ สามารถยื่นเอกสารหรือสงเอกสารประกอบการสมัครมาภายหลังไดตามระเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
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  จํานวนผูมสีิทธ์ิสอบ           0    คน 

       จํานวนผูไมมสีิทธ์ิสอบ          0    คน 

*** ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณโรคระบาด COVID-19 ทําใหหลักสูตรฯ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบขอเขียน (วิชาเฉพาะ)  
เปนการเขียนและสง Statement of Purpose เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาเอกสารตามหัวขอหรือเนื้อหาที่หลักสูตรกําหนดเทานั้น  
ดังนั้นผูสมัครทุกคนท่ีสงเอกสารดังกลาวเรียบรอยแลว 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 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบให มีการผอนผัน 
     การมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา สําหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564  
      และในกรณีที่ผูสมัครฯ ผานการสอบคัดเลือก ผูสมัครฯ จะมีสถานภาพเปนนิสิตประเภท “ทดลองศึกษา” โดยมีเง่ือนไขวานิสิต 
     จะตองดําเนินการ “ขอใดขอหนึ่ง” ภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ดังน้ี  

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

               ลงนาม   ...........................................................                ลงนาม   .............................................................           
                     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยรัตน ทับพร)                      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฟองอรุณ ปรีดดีิลก)                         
             ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ                      ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา               

        สาขาวิชาพัฒนศึกษา             วันท่ี  5  เมษายน 2564   
       วันท่ี  5 เมษายน 2564   

 

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

        วันท่ี  5  เมษายน 2564   


