
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะ (สัมภาษณ์) ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2564  

(รอบที่ 3) 

ภาควิชา    นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา หลักสูตร         ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวิชา   พัฒนศึกษา  27012  (ในเวลาราชการ)    รหัสหลักสูตร    3715 แบบ 1.1 (เน้นวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) 
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา   -ไม่มีการสอบข้อเขียน-                  เวลา             (ตามเง่ือนไขท่ีหลักสตูรก าหนด)                                  
ปรับเปลี่ยนเป็นการเขียนและส่ง Statement of Purpose แทน (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรูปแบบและก าหนดการสอบสัมภาษณ์จากขอ้มูลด้านล่างตาราง) 

* ผู้มีสิทธิ์สอบแต่ยื่นเอกสารยังไม่ครบ สามารถยื่นเอกสารหรือส่งเอกสารประกอบการสมัครมาภายหลังได้ตามระเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

1. ใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ         2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  
3. ใบปริญญา หรือ ใบรับรองการส าเรจ็การศึกษา   4. ใบรับรองประสบการณ์การท างาน 
5. หนังสือรับรองคุณสมบตัิ (Recommendation)    6.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ  
 

ผลการพิจารณา  ของคณะกรรมการตรวจคุณสมบตัิสาขาวิชาพัฒนศึกษา  เมื่อวันท่ี  24  พฤษภาคม 2564 
 
 

 จ านวนผู้สมัคร 0    คน   จ านวนผู้มีสิทธ์ิสอบ   0   คน     คนจ านวนผู้ไม่มีสิทธ์ิสอบ          0    คน 
 
 

*** ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ท าให้หลักสูตรฯ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบข้อเขียน (วิชาเฉพาะ)  
เป็นการเขียนและส่ง Statement of Purpose เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเอกสารตามหัวข้อหรือเนื้อหาที่หลักสูตรก าหนดเท่านั้น ดังนั้น
ผู้สมัครทุกคนที่ส่งเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสามารถดูประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ได้จาก 
http://www.edu.chula.ac.th ในวันพุ ธที่  26 พฤษภาคม 2564  และเตรียมตั วสั มภาษณ์ เข้ าศึกษาผ่ านระบบ Zoom Meeting  
ในวันศุกร์ที่ 4  มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป*** 

 
 

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้สมัครเข้าศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในส่วนของใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหาร 
     บัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มีการผ่อนผันการมีคะแนน 
     ภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า ส าหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 และในกรณีที่ผู้สมัครฯ  
      ผ่านการสอบคัดเลือก ผู้สมัครฯ จะมีสถานภาพเป็นนิสิตประเภท “ทดลองศึกษา” โดยมีเงื่อนไขว่านิสิตจะต้องด าเนินการ  
    “ข้อใดข้อหน่ึง” ภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ดังน้ี  

   1) ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรก าหนด  
      2) ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เร่ืองเกณฑ์การทดสอบความรู้ ความสามารถ 
 ทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 
 
 

               ลงนาม   ...........................................................                   ลงนาม   .............................................................           
               (รองศาสตราจารย์ ดร.ช่ืนชนก  โควินท์)                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดดีิลก)                         
             ประธานกรรมการบรหิารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ                         ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา               

        สาขาวิชาพัฒนศึกษา                                                  วันท่ี  25 พฤษภาคม 2564 
     วันท่ี  25  พฤษภาคม 2564 
 

ลงนาม .................................................................... 
                                                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันธ์ศักดิ์  พลสารมัย์)           
                                        หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

         วันท่ี  25  พฤษภาคม 2564 
 
 

เลขท่ี 

นั่งสอบ 

ล าดับ

ที ่
ช่ือ-สกุล 

คะแนน ผลการพิจารณา เอกสารที่ต้องน ามาแสดงเพิ่ม* 

    CU-TEP มีสิทธิส์อบ ไม่มสีิทธ์ิสอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

---ไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ ---- 
 



 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะ (สัมภาษณ์) ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2564  

(รอบท่ี 3) 

ภาควิชา    นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา  หลักสูตร          ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวิชา   พัฒนศึกษา 27012 (ในเวลาราชการ)     รหัสหลักสูตร    3716 
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา   -ไม่มีการสอบข้อเขียน-                   เวลา                 (ตามเง่ือนไขท่ีหลักสูตรก าหนด)                                  
ปรับเปลี่ยนเป็นการเขียนและส่ง Statement of Purpose แทน (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรูปแบบและก าหนดการสอบสัมภาษณ์จากขอ้มูลด้านล่างตาราง) 
เลขท่ี 

น่ังสอบ ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล 
คะแนน ผลการพิจารณา เอกสารที่ต้องน ามาแสดงเพิ่ม* 

CU-TEP 
มีสิทธิ์
สอบ 

ไม่มสีิทธ์ิ
สอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 นายอรรณพ  เยื้องไธสง รอผล 3  * * A C * B *  

* ผู้มีสิทธิ์สอบแต่ยื่นเอกสารยังไม่ครบ สามารถยื่นเอกสารหรือส่งเอกสารประกอบการสมัครมาภายหลังได้ตามระเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
  1. ใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ             2. ใบแจ้งผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) 
  3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)                 4. ใบปริญญา หรือใบรับรองการส าเร็จการศึกษา  
               (A - ขาดป.ตรี, B - ขาด ป.โท, C ขาด 2 ฉบับ)                              (A - ขาดป.ตรี, B - ขาด ป.โท, C ขาด 2 ฉบับ) 
             5. ใบรับรองประสบการณ์การท างาน                                       6. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) 
                        จ านวน 3 ฉบับ (A - ขาด 1 ฉบับ, B - ขาด 2 ฉบับ, C ขาด 3 ฉบบั)  

             7. โครงการวิจัย                         8. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 
 

      ผลการพิจารณา  ของคณะกรรมการตรวจคณุสมบัตสิาขาวิชาพฒันศึกษา  เมื่อวันท่ี  24  พฤษภาคม 2564 

   จ านวนผู้สมัคร 2    คน   จ านวนผู้มสีิทธ์ิสอบ           1   คน 

       จ านวนผู้ไม่มสีิทธ์ิสอบ          1  คน 
 

 

*** ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ท าให้หลักสูตรฯ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบข้อเขียน (วิชาเฉพาะ)  
เป็นการเขียนและส่ง Statement of Purpose เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเอกสารตามหัวข้อหรือเนื้อหาที่หลักสูตรก าหนดเท่านั้น ดังนั้น
ผู้สมัครทุกคนที่ส่งเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีสิทธิ์สอบสั มภาษณ์และสามารถดูประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ได้จาก 
http://www.edu.chula.ac.th ในวันพุ ธที่  26 พฤษภาคม 2564  และเตรียมตั วสั มภาษณ์ เข้ าศึกษาผ่ านระบบ Zoom Meeting  
ในวันศุกร์ที่ 4  มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป*** 

 

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้สมัครเข้าศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในส่วนของใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหาร 
     บัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มีการผ่อนผันการมีคะแนน 
     ภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า ส าหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 และในกรณีที่ผู้สมัครฯ  
      ผ่านการสอบคัดเลือก ผู้สมัครฯ จะมีสถานภาพเป็นนิสิตประเภท “ทดลองศึกษา” โดยมีเง่ือนไขว่านิสิตจะต้องด าเนินการ  
    “ข้อใดข้อหนึ่ง” ภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  

   1) ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรก าหนด  
      2) ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์การทดสอบความรู้ ความสามารถ  
 ทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 
 
               ลงนาม   ...........................................................                   ลงนาม   .............................................................           
                 (รองศาสตราจารย์ ดร.ช่ืนชนก  โควินท์)                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรดีีดลิก)                         
             ประธานกรรมการบรหิารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ                        ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา               

        สาขาวิชาพัฒนศึกษา                                               วันท่ี  25  พฤษภาคม 2564 
     วันท่ี  25  พฤษภาคม 2564 

 
 

ลงนาม ............................................................. 
                                                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันธ์ศักดิ์  พลสารมัย์)           
                                        หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

                   วันท่ี  25  พฤษภาคม 2564 
 


