รายชื่อผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 )
ภาควิชา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา
หลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ในเวลาราชการ)
สาขาวิชา ศิลปศึกษา
รหัสหลักสูตร 3711
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา วันเสารที่ 23 เมษายน 2565
เวลา 13:00 - 16:00 น.
หองสอบ จัดสอบออนไลน โดยจะแจงรายละเอียดการสอบทาง Email ของผูสมัครภายในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565
เลขที่นั่ง ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

สอบ

คะแนน

ผลการพิจารณา

CU-TEP

มีสิทธิ์
สอบ

และอื่นๆ
1

1

นางสาวจิตรลดา เจริญพร

2

2

นายกฤษณะ สายสุนยี 

ไมมี
สิทธิ์
สอบ

เอกสารที่ตองนํามาแสดงเพิ่ม*
1

/

2

3

4

/

5

6

/

/

หมายเหตุ

1. กรณีที่ผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 20 มกราคม 2565 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมีการผอนผันการมี
คะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขาของนิสิตที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 โดยในกรณีที่ผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนน
ภาษาอังกฤษ ใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก (บ.21) ใหมีสถานภาพเปน “ทดลองศึกษา” โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตองดําเนินการภายในภาคการศึกษา
ตน ปการศึกษา 2565 ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
1.1 ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามทีม่ หาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกําหนด
1.2 ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑการทดสอบความรู ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557
2. กรณีที่ผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R)
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร โดยการเวียนครั้งที่ 14/2565 วันที่ 31 มีนาคม 2565 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมีการผอนผันการ
มีผลการทดสอบวิชาพื้นฐานวิจัย (GREAT-R) สําหรับนิสิตระดับดุษฎี บัณฑิตที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 โดนมีเงื่อนไขเพิ่มเติมวานิสิต
จะตองดําเนินการขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
2.1 ตอ งลงทะเบียนรายวิชา 2755603 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒ นานวัตกรรมทางการศึกษา 1 หรือ รายวิช า 2756604 วิ ธี
วิทยาการวิจัยการศึกษา 1 โดยจะตองมีผลการศึกษาเปน S หรือ B ขึ้นไป ตามที่หลักสูตรกําหนดโดยไมตองมีผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R)
2.2 นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2755603 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 1และ รายวิชา 2756604
วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 จะตองมีผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย(GREAT-R) (ฉบับจริง) โดยมีคะแนนไมต่ํากวา T50 มายื่นกอนการขอสําเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ใหใชผลคะแนนที่มีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบถึงวันสุดทายของการขอสําเร็จการศึกษา
3. ผูมีสิทธิ์สอบแตยื่นเอกสารยังไมครบ ใหสงเอกสารที่ Email: Email: artedchula.phd@chula.ac.th ภายในวันเสารที่ 23 เมษายน 2565
เอกสารที่ตองนํามาแสดงเพิ่ม
1. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท/ตรี
5. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) 2 ฉบับ
7. โครงการวิจัย

ผลการพิจารณาของภาควิชา
จํานวนผูสมัคร
2

คน

2. ใบแจงผลการสอบวิชาทักษะพืน้ ฐานการวิจัย (GREAT-R)
4. ใบปริญญา หรือ ใบรับรองการสําเร็จการศึกษา
6. ใบอนุญาตใหลาศึกษาตอจากตนสังกัด
8. เอกสารแสดงประสบการณการทําวิจัย (ถามี)

จํานวนผูมสี ิทธิ์สอบ
จํานวนผูไมมสี ิทธิ์สอบ

1
1

คน
คน

/(ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสมฉาย ...

7

8

ลงนาม..........................................
ม...........................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสมฉาย บุญญานันต)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา
วันที่ 4 เมษายน 2565

ลงนาม.....................................................
(ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อินทิรา พรมพันธุ)
ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา
วันที่ 4 เมษายน 2565

ลงนาม .....................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ)
หัวหนาภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา
วันที่ 4 เมษายน 2565

รายชื่อผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 )
ภาควิชา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา
สาขาวิชา ศิลปศึกษา
เลขที่

ลําดับที่

หลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ในเวลาราชการ)
รหัสหลักสูตร 3710, 3712

ชื่อ-สกุล

นั่งสอบ

คะแนน

ผลการพิจารณา

CU-TEP

มีสิทธิ์ ไมมี
สอบ สิทธิ์
สอบ

และอื่นๆ

เอกสารที่ตองนํามาแสดงเพิ่ม*
1

2

3

4

5

6

- ไมมีผูสมัครเขาศึกษา -

ผลการพิจารณาของภาควิชา
จํานวนผูสมัคร
-

คน

ลงนาม...........
งนาม........... ...............................
................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสมฉาย บุญญานันต)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา
วันที่ 4 เมษายน 2565

จํานวนผูมสี ิทธิ์สอบ
จํานวนผูไมมสี ิทธิ์สอบ

-

คน
คน

ลงนาม.....................................................
(ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อินทิรา พรมพันธุ)
ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา
วันที่ 4 เมษายน 2565

ลงนาม .....................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ)
หัวหนาภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา
วันที่ 4 เมษายน 2565

7

8

