
  
รายช่ือผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประจำภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2564  (รอบ 2) 

 
ภาควิชา  การศึกษาตลอดชีวิต    หลักสูตร  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ในเวลา) 

สาขาวิชา  การศึกษานอกระบบโรงเรียน   รหัสหลักสูตร 3722 (แบบ 1.1) 
หมายเหตุ :  สอบขอเขียน/สัมภาษณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  เวลา 10.00-12.00 น. เนื่องจากสถานการณการระบาดของไวรัส     

                โควิด-19 การสอบขอเขียนวิชาเฉพาะจะปรับเปนการสอบปากเปลาเพื่อวัดความรูความเขาใจในวิชาดานการศึกษา 
                นอกระบบโรงเรียน ผนวกไปกับการสัมภาษณ โดยใชระบบออนไลน 

เลขที่
นั่ง
สอบ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ คะแนน
ภาษา 
อังกฤษ 

ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนำมาแสดงเพ่ิม* 
มีสิทธิ์
สอบ 

ไมมีสิทธิ์
สอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ไมมีผูสมัคร                 

1. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ      

2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท 

3. สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา 
4. ใบรับรองประสบการณการทำงาน   

5. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) 2 ฉบับ 

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ  

7. โครงรางวิจัย 

8. ใบแจงผลการสอบ GREAT-R  
 

ผลการพิจารณาของภาควิชา 
 

 จำนวนผูสมัคร   -    คน   จำนวนผูมสีิทธ์ิสอบ           -        คน 

       จำนวนผูไมมสีิทธ์ิสอบ        -        คน 
 

หมายเหตุ: กรณีที่ผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2564 วันท่ี 14 มกราคม 2564 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา  สำหรับการ
รับนิสิตในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ในกรณีที่ผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคั ดเลือก (บ.21)   
ใหมีสถานภาพเปน “ทดลองศึกษา” โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตองดำเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 
      1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด 
     2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับ 
                   ผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557                

                                                                                
             ลงนาม    ....................................................                            ลงนาม    ..................................................... 

               (รองศาสตราจารย ดร.วีระเทพ  ปทุมเจรญิวัฒนา)                     (รองศาสตราจารย ดร.วรรัตน  ปทุมเจริญวัฒนา) 
         ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎบีัณฑติ                ประธานสาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรียน              

                 สาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรยีน                                       วันที ่ 5  พฤษภาคม  2564 
                         วันที่  5  พฤษภาคม  2564 
                                                          
            

   ลงนาม   ......................................................................... 
                                                   (รองศาสตราจารย ดร.วีระเทพ  ปทุมเจรญิวัฒนา)                     
                                             หัวหนาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวติ 

     วันที่  5  พฤษภาคม  2564 



 
รายช่ือผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประจำภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2564  (รอบ 2) 

 
ภาควิชา  การศึกษาตลอดชีวิต    หลักสูตร  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ในเวลา) 

สาขาวิชา  การศึกษานอกระบบโรงเรียน   รหัสหลักสูตร  3723 (แบบ 2.1) 
หมายเหตุ :  สอบขอเขียน/สัมภาษณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  เวลา 10.00-12.00 น. เนื่องจากสถานการณการระบาดของไวรัส     

                โควิด-19 การสอบขอเขียนวิชาเฉพาะจะปรับเปนการสอบปากเปลาเพื่อวัดความรูความเขาใจในวิชาดานการศึกษา 
                นอกระบบโรงเรียน ผนวกไปกับการสัมภาษณ โดยใชระบบออนไลน 

เลขที่
นั่ง
สอบ 

ลำดับ
ที ่

 
ชื่อ-สกลุ 

คะแนน
ภาษา 
อังกฤษ 

ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนำมาแสดงเพ่ิม* 
มีสิทธิ์
สอบ 

ไมมีสิทธิ์
สอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ไมมีผูสมัคร            

1. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ      

2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท 

3. สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา 
4. ใบรับรองประสบการณการทำงาน   

5. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) 2 ฉบับ 

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ  

7. โครงรางวิจัย 

8. ใบแจงผลการสอบ GREAT-R  
 

ผลการพิจารณาของภาควิชา 
 

 จำนวนผูสมัคร   -    คน   จำนวนผูมสีิทธ์ิสอบ           -        คน 

       จำนวนผูไมมสีิทธ์ิสอบ        -         คน 
 

หมายเหตุ: กรณีที่ผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2564 วันท่ี 14 มกราคม 2564 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา  สำหรับการ
รับนิสิตในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ในกรณีที่ผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคั ดเลือก (บ.21)   
ใหมีสถานภาพเปน “ทดลองศึกษา” โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตองดำเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 
      1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด 
     2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับ 
                   ผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 

                                                                                
             ลงนาม    ....................................................                            ลงนาม    ..................................................... 

               (รองศาสตราจารย ดร.วีระเทพ  ปทุมเจรญิวัฒนา)                     (รองศาสตราจารย ดร.วรรัตน  ปทุมเจริญวัฒนา) 
         ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎบีัณฑติ                ประธานสาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรียน              

                 สาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรยีน                                       วันที ่ 5  พฤษภาคม  2564 
                         วันที่  5  พฤษภาคม  2564 
                                                          
            

   ลงนาม   ......................................................................... 
                                                   (รองศาสตราจารย ดร.วีระเทพ  ปทุมเจรญิวัฒนา)                     
                                             หัวหนาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวติ 

     วันที่  5  พฤษภาคม  2564 



 
รายช่ือผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประจำภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2564  (รอบ 2) 

 
ภาควิชา  การศึกษาตลอดชีวิต    หลักสูตร  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ในเวลา) 

สาขาวิชา  การศึกษานอกระบบโรงเรียน   รหัสหลักสูตร  3724 (แบบ 2.2) 
หมายเหตุ :  สอบขอเขียน/สัมภาษณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  เวลา 10.00-12.00 น. เนื่องจากสถานการณการระบาดของไวรัส     

                โควิด-19 การสอบขอเขียนวิชาเฉพาะจะปรับเปนการสอบปากเปลาเพื่อวัดความรูความเขาใจในวิชาดานการศึกษา 
                นอกระบบโรงเรียน ผนวกไปกับการสัมภาษณ โดยใชระบบออนไลน 

เลขที่
นั่ง
สอบ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ คะแนน
ภาษา 
อังกฤษ 

ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนำมาแสดงเพ่ิม* 
มีสิทธิ์
สอบ 

ไมมีสิทธิ์
สอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ไมมีผูสมัคร                 

1. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ      

2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท 

3. สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา 
4. ใบรับรองประสบการณการทำงาน   

5. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) 2 ฉบับ 

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ  

7. โครงรางวิจัย 

8. ใบแจงผลการสอบ GREAT-R  
 

ผลการพิจารณาของภาควิชา 
 

 จำนวนผูสมัคร   -    คน   จำนวนผูมสีิทธ์ิสอบ           -        คน 

       จำนวนผูไมมสีิทธ์ิสอบ        -        คน 
 

หมายเหตุ: กรณีที่ผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2564 วันท่ี 14 มกราคม 2564 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา  สำหรับการ
รับนิสิตในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ในกรณีที่ผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคั ดเลือก (บ.21)   
ใหมีสถานภาพเปน “ทดลองศึกษา” โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตองดำเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 
      1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด 
     2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับ 
                   ผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 

                                                                                
             ลงนาม    ....................................................                            ลงนาม    ..................................................... 

               (รองศาสตราจารย ดร.วีระเทพ  ปทุมเจรญิวัฒนา)                     (รองศาสตราจารย ดร.วรรัตน  ปทุมเจริญวัฒนา) 
         ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎบีัณฑติ                ประธานสาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรียน              

                 สาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรยีน                                       วันที ่ 5  พฤษภาคม  2564 
                         วันที่  5  พฤษภาคม  2564 
                                                          
            

   ลงนาม   ......................................................................... 
                                                   (รองศาสตราจารย ดร.วีระเทพ  ปทุมเจรญิวัฒนา)                     
                                             หัวหนาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวติ 

     วันที่  5  พฤษภาคม  2564 
 


