
รายชื่อผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565

ภาควิชา  นโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา หลักสูตร       ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา   อุดมศึกษา (แบบ 1.1)  ภาคในเวลาราชการ รหัสหลักสูตร  3674
(เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธอยางเดียว)
หมายเหตุ : สอบปากเปลา วันเสารที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. เน่ืองจากสถานการณการระบาดของ
               โควิด-19 โดยใชการสอบปากเปลาระบบออนไลน

เลขที่
น่ังสอบ

ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
คะแนน ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนํามาแสดงเพ่ิม หมายเหตุ

CU-TEP
มีสิทธ์ิ
สอบ

ไมมีสิทธ์ิ
สอบ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 นายชัชวาลย ลิ้มรัชตะกุล -

หมายเหตุ ผูสมัคร (แบบ 1.1) ภาคในเวลาราชการ ขอใหสงผลงานวิจัยและหรือผลงานวิชาการภายในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2565

1. ใบแจงผลการสอบภาษาองักฤษ        2. ใบแจงผลการสอบวิชาทักษะพ้ืนฐานการวิจัย (GREAT-R)
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท    4. ใบปริญญา หรือ ใบรับรองการสําเร็จการศึกษา
5. ใบรับรองประสบการณการทํางาน        6. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) 2 ฉบับ
7. โครงการวิจัย        8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ
หมายเหตุ
“คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2565 วันท่ี 20 มกราคม 2565 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ 

ใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขาของนิสิตท่ีเขาศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 

โดยในกรณีท่ีผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ ใหคณะสงรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก (บ.21) ใหมีสถานภาพเปน 

“ทดลองศึกษา” โดยมีเง่ือนไขวานิสิตจะตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 ขอใดขอหน่ึง ดังน้ี
1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกําหนด
2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ือง เกณฑการทดสอบความรูความสามารถ  
ทางภาษาอังกฤษ สําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557

ผลการพิจารณาของภาควิชา
จํานวนผูสมัคร 1  คน จํานวนผูมีสิทธ์ิสอบ          1   คน

จํานวนผูไมมีสิทธ์ิสอบ     -    คน

(ลงนาม).............................................................. .....                           (ลงนาม)................................................................
   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ)                           (รองศาสตราจารย ดร.อรุณี หงษศิรวัิฒน)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑิต                          ประธานสาขาวิชาอุดมศึกษา

   สาขาวิชาอุดมศึกษา                                                   วันท่ี........../........../..........
  วันที่........../........../..........                           

  (ลงนาม)…………………………..…………………………….. 

   (รองศาสตราจารย ดร.ชื่นชนก โควินท)
    หัวหนาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา

วันท่ี........../........../..........



รายชื่อผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565

ภาควิชา  นโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา หลักสูตร       ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา   อุดมศึกษา (แบบ 2.1)  ภาคในเวลาราชการ รหัสหลักสูตร  3675
(เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธและมีการเรียนการสอน)
หมายเหตุ : สอบปากเปลา วันเสารที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. เน่ืองจากสถานการณการระบาดของ
               โควิด-19 โดยใชการสอบปากเปลาระบบออนไลน

เลขที่
น่ังสอบ

ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
คะแนน ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนํามาแสดงเพ่ิม หมายเหตุ

CU-TEP
มีสิทธ์ิ
สอบ

ไมมีสิทธ์ิ
สอบ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 นางสาวชุติมา ชวสินธุ -

1. ใบแจงผลการสอบภาษาองักฤษ        2. ใบแจงผลการสอบวิชาทักษะพ้ืนฐานการวิจัย (GREAT-R)
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท     4. ใบปริญญา หรือ ใบรับรองการสําเร็จการศึกษา
5. ใบรับรองประสบการณการทํางาน        6. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) 2 ฉบับ
7. โครงการวิจัย        8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ
หมายเหตุ
“คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2565 วันท่ี 20 มกราคม 2565 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ 

ใหมีการผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขาของนิสิตท่ีเขาศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 

โดยในกรณีท่ีผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ ใหคณะสงรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก (บ.21) ใหมีสถานภาพเปน 

“ทดลองศึกษา” โดยมีเง่ือนไขวานิสิตจะตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 ขอใดขอหน่ึง ดังน้ี
1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกําหนด
2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ือง เกณฑการทดสอบความรูความสามารถ  
ทางภาษาอังกฤษ สําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557

ผลการพิจารณาของภาควิชา
จํานวนผูสมัคร  1  คน จํานวนผูมีสิทธ์ิสอบ          1  คน

จํานวนผูไมมีสิทธ์ิสอบ     -    คน

                                                                                              
(ลงนาม)...................................................................                           (ลงนาม)................................................................
   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ)                               (รองศาสตราจารย ดร.อรุณี หงษศิริวัฒน)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑิต                              ประธานสาขาวิชาอุดมศึกษา

  สาขาวิชาอุดมศึกษา                                                         วันท่ี........../........../..........
วันที่........../........../..........
                          

  (ลงนาม)…………………………..…………………………….. 

   (รองศาสตราจารย ดร.ชื่นชนก โควินท)
    หัวหนาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา

วันท่ี........../........../..........


