รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะ (สัมภาษณ) ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565
(รอบที่ 2)
ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา
สาขาวิชา พัฒนศึกษา 27012 (ในเวลาราชการ)
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา -ไมมีการสอบขอเขียน-

หลักสูตร
รหัสหลักสูตร
เวลา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต
3714 (แผน ก แบบ ก 2)
(ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด)

ปรับเปลี่ยนเปนการเขียนและสง Statement of Purpose แทน (ผูสมัครสามารถตรวจสอบรูปแบบและกําหนดการสอบสัมภาษณจากขอมูลดานลางตาราง)

เลขที่นั่ง
ลําดับที่
สอบ

1

คะแนน

ผลการพิจารณา

เอกสารที่ตองนํามาแสดงเพิ่ม*

CU-TEP

มีสิทธิ์
สอบ

1

ชื่อ-สกุล

นายภัทรชัย ออนนวม

3

ไมมีสิทธิ์
สอบ

2

3

4

5

6

*

* ผูมีสิทธิ์สอบแตยื่นเอกสารยังไมครบ สามารถยื่นเอกสารหรือสงเอกสารประกอบการสมัครมาภายหลังไดตามระเวลาที่หลักสูตรกําหนด

1. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ
2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3. ใบปริญญา หรือ ใบรับรองการสําเร็จการศึกษา
4. ใบรับรองประสบการณการทํางาน
5. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation)
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ
ผลการพิจารณา ของคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติสาขาวิชาพัฒนศึกษา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
จํานวนผูสมัคร 1 คน
จํานวนผูมสี ิทธิ์สอบ
1 คน
จํานวนผูไมมสี ิทธิ์สอบ
- คน
*** ทั้ งนี้ เนื่ องจากสถานการณ โรคระบาด COVID-19 ทํ าให หลั กสู ตรฯ มี การปรั บ เปลี่ ยนรู ป แบบการสอบข อเขี ยน (วิ ชาเฉพาะ)
เป น การเขี ยนและส ง Statement of Purpose เพื่ อให ค ณะกรรมการพิ จ ารณาเอกสารตามหั วข อ หรื อ เนื้ อหาที่ ห ลั ก สู ต รกํ าหนดเท านั้ น
ดั งนั้ นผู สมั ครทุ กคนที่ ส งเอกสารดั งกล าวเรี ยบร อยแล ว มี สิ ทธิ์ สอบสั มภาษณ และสามารถดู ประกาศรายชื่ อผู มี สิ ทธิ์ สอบสั มภาษณ ได จาก
http://www.edu.chula.ac.th ในวั น พุ ธที่ 25 พฤษภาคม 2565 และเตรี ย มตั วสั มภาษณ เข าศึ กษาผ านระบบ Zoom Meeting
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. เปนตนไป**
หมายเหตุ : คณะกรรมการบริห ารบั ณ ฑิ ตวิท ยาลัย ในการประชุ มครั้งที่ 1/2565 วัน ที่ 20 มกราคม 2565 พิ จารณาแล วมี มติ เห็ นชอบให มี
การผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขาของนิสิตที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 โดยในกรณี
ที่ ผู ผ านการสอบคั ดเลื อกยังไม มี คะแนนภาษาอั งกฤษ ให คณะส งรายชื่ อผู ผ านการสอบคั ดเลื อก (บ.21) ให มี สถานภาพเป น “ทดลองศึ กษา”
โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกําหนด
2. ลงทะเบี ย นรายวิช าภาษาอั งกฤษตามประกาศจุฬ าลงกรณ ม หาวิท ยาลั ย เรื่ อ ง เกณฑ ก ารทดสอบความรูค วามสามารถทาง
ภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557
ลงนาม ...........................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยรัตน ทับพร)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ลงนาม ..................................... ........................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฟองอรุณ ปรีดดี ิลก)
ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ลงนาม .............................................................
(รองศาสตราจารย ดร. ชื่นชนก โควินท)
หัวหนาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนาํ ทางการศึกษา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

