
รายช่ือผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประจําภาคการศึกษาตน ปการศกึษา 2565 (รอบ 2) 

ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  หลักสตูร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชา วิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  รหัสหลักสูตร 3 9 2 4  

วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา วันเสารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  เวลา 13.00 – 16.00 น.  

หองสอบ online  อาคาร -  

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล 
ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนํามาแสดงเพ่ิมเติม 

หมายเหตุ 
มีสิทธ์ิสอบ ไมมีสิทธ์ิสอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 นาย วิมล มิระสิงห             

1. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ 6. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ 

2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปรญิญาตรี 7. ใบแจงผลการสอบความถนัดทางวิชาการ (GREAT-R) 

3. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท 8. หนังสือรับรองคุณสมบัติฯ 3 ฉบับ 

4. สําเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี 9. โครงรางวิจัย 

5. สําเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท หรือหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ 1. ผูมีสิทธ์ิสอบแตยื่นเอกสารยังไมครบ ให scan เปน pdf file โดยสงมาที่ e-mail : utumporn.c@chula.ac.th ภายในวันเสารที่ 

28 พฤษภาคม 2565 

2. กรณีท่ีผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2565 วันท่ี 20 มกราคม 2565 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนน

ภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขาของนิสิตที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 โดยในกรณีท่ีผูผานการสอบ

คัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ ใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก (บ.21) ใหมีสถานภาพเปน “ทดลองศึกษา” โดยมี

เงื่อนไขวานิสิตจะตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 ขอใดขอหน่ึง ดังน้ี 

1) ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือหลักสตูรกําหนด 

2) ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ืองเกณฑการทดสอบความรูความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสตูรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557” 

 3. รูปแบบการสอบขอเขียนเปนรูปแบบการสอบออนไลนโดยรายละเอียดจะแจงใหทราบทางเว็บไซต https://bit.ly/mided-info  

ผลการพิจารณาของสาขาวิชา 

จํานวนผูสมัคร 1 คน จํานวนผูมีสิทธิ์สอบ 1 คน 

 จํานวนผูไมมีสิทธ์ิสอบ 0 คน 

 

ลงนาม  ลงนาม  

 (รองศาสตราจารย ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ) (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยวรรณ  วิเศษสุวรรณภูมิ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต หัวหนาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 

 สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

 

 

 

 



รายช่ือผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประจําภาคการศึกษาตน ปการศกึษา 2565 (รอบ 2) 

ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  หลักสตูร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชา วิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  รหัสหลักสูตร 3 9 2 6  

วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา วันเสารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  เวลา 13.00 – 16.00 น.  

หองสอบ online  อาคาร -  

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนํามาแสดงเพ่ิมเตมิ 

หมายเหตุ 
มีสทิธิ์สอบ ไมมีสิทธิ์สอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 น.ส. สุวรี ปนเจริญ             

2  น.ส. พทุธประวีณ บุณยะวันตัง             

1. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ 6. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ 

2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปรญิญาตรี 7. ใบแจงผลการสอบความถนัดทางวิชาการ (GREAT-R) 

3. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท 8. หนังสือรับรองคุณสมบัติฯ 3 ฉบับ 

4. สําเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี 9. โครงรางวิจัย 

5. สําเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท หรือหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ 1. ผูมีสิทธ์ิสอบแตยื่นเอกสารยังไมครบ ให scan เปน pdf file โดยสงมาที่ e-mail : utumporn.c@chula.ac.th ภายในวันเสารที่ 

28 พฤษภาคม 2565 

2. กรณีท่ีผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2565 วันท่ี 20 มกราคม 2565 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมีการผอนผันการมีคะแนน

ภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขาของนิสิตที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 โดยในกรณีท่ีผูผานการสอบ

คัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ ใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก (บ.21) ใหมีสถานภาพเปน “ทดลองศึกษา” โดยมี

เงื่อนไขวานิสิตจะตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 ขอใดขอหน่ึง ดังน้ี 

1) ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือหลักสตูรกําหนด 

2) ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ืองเกณฑการทดสอบความรูความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสตูรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557” 

 3. รูปแบบการสอบขอเขียนเปนรูปแบบการสอบออนไลนโดยรายละเอียดจะแจงใหทราบทางเว็บไซต https://bit.ly/mided-info  

ผลการพิจารณาของสาขาวิชา 

จํานวนผูสมัคร 2 คน จํานวนผูมีสิทธิ์สอบ 2 คน 

 จํานวนผูไมมีสิทธ์ิสอบ 0 คน 

 

ลงนาม  ลงนาม  

 (รองศาสตราจารย ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ) (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยวรรณ  วิเศษสุวรรณภูมิ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต หัวหนาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 

 สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 



รายช่ือผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประจําภาคการศึกษาตน ปการศกึษา 2565 (รอบ 2) 

ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  หลักสตูร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชา วิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  รหัสหลักสูตร 3 9 2 3  

วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา   เวลา   

หองสอบ   อาคาร   

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล 
ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนํามาแสดงเพ่ิมเติม 

หมายเหตุ 
มีสิทธ์ิสอบ ไมมีสิทธ์ิสอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

              

 ไมมีผูสมัครเขาศึกษา             

              

1. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ 6. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ 

2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปรญิญาตรี 7. ใบแจงผลการสอบความถนัดทางวิชาการ (GREAT-R) 

3. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท 8. หนังสือรับรองคุณสมบัติฯ 3 ฉบับ 

4. สําเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี 9. โครงรางวิจัย 

5. สําเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท หรือหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา 

ผลการพิจารณาของสาขาวิชา 

จํานวนผูสมัคร 0 คน จํานวนผูมีสิทธิ์สอบ 0 คน 

 จํานวนผูไมมีสิทธ์ิสอบ 0 คน 

 

ลงนาม  ลงนาม  

 (รองศาสตราจารย ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ) (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยวรรณ  วิเศษสุวรรณภูมิ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต หัวหนาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 

 สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประจําภาคการศึกษาตน ปการศกึษา 2565 (รอบ 2) 

ภาควิชา วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  หลักสตูร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชา วิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  รหัสหลักสูตร 3 9 2 5  

วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา   เวลา   

หองสอบ   อาคาร   

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล 
ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนํามาแสดงเพ่ิมเติม 

หมายเหตุ 
มีสิทธ์ิสอบ ไมมีสิทธ์ิสอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

              

 ไมมีผูสมัครเขาศึกษา             

              

1. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ 6. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ 

2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปรญิญาตรี 7. ใบแจงผลการสอบความถนัดทางวิชาการ (GREAT-R) 

3. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท 8. หนังสือรับรองคุณสมบัติฯ 3 ฉบับ 

4. สําเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี 9. โครงรางวิจัย 

5. สําเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท หรือหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา 

ผลการพิจารณาของสาขาวิชา 

จํานวนผูสมัคร 0 คน จํานวนผูมีสิทธิ์สอบ 0 คน 

 จํานวนผูไมมีสิทธ์ิสอบ 0 คน 

 

ลงนาม  ลงนาม  

 (รองศาสตราจารย ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ) (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยวรรณ  วิเศษสุวรรณภูมิ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต หัวหนาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 

 สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


