รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะ (สัมภาษณ์) ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
(รอบที่ 3)
ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา
สาขาวิชา พัฒนศึกษา 27012 (นอกเวลาราชการ)
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา -ไม่มีการสอบข้อเขียน-

หลักสูตร
ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
รหัสหลักสูตร 3716
เวลา
(ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกาหนด)

ปรับเปลี่ยนเป็นการเขียนและส่ง Statement of Purpose แทน (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรูปแบบและกาหนดการสอบสัมภาษณ์จากข้อมูลด้านล่างตาราง)

เลขที่
นั่งสอบ ลาดับที่

1
2

ชื่อ-สกุล

คะแนน
CU-TEP

นางสาววรรณวดี อัศว์วิเศษศิวะกุล TOEFL 560
นางสาววิไลพร ชิมชาติ
รอผล

ผลการพิจารณา
มีสิทธิ์
สอบ

ไม่มีสิทธิ์
สอบ

เอกสารที่ต้องนามาแสดงเพิ่ม*
1 2 3 4 5 6 7 8
*
* * A C * C *

* ผู้มีสิทธิ์สอบแต่ยื่นเอกสารยังไม่ครบ สามารถยื่นเอกสารหรือส่งเอกสารประกอบการสมัครมาภายหลังได้ตามระเวลาที่หลักสูตรกาหนด

1. ใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
(A - ขาดป.ตรี, B - ขาด ป.โท, C ขาด 2 ฉบับ)
5. ใบรับรองประสบการณ์การทางาน

2. ใบแจ้งผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R)
4. ใบปริญญา หรือใบรับรองการสาเร็จการศึกษา
(A - ขาดป.ตรี, B - ขาด ป.โท, C ขาด 2 ฉบับ)
6. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation)
จานวน 3 ฉบับ (A - ขาด 1 ฉบับ, B - ขาด 2 ฉบับ, C ขาด 3 ฉบับ)

7. โครงการวิจัย
8. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
ผลการพิจารณา ของคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติสาขาวิชาพัฒนศึกษา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
จานวนผู้สมัคร 2 คน
จานวนผู้มสี ิทธิ์สอบ
2 คน
จานวนผู้ไม่มสี ิทธิ์สอบ
0 คน
*** ทั้ งนี้ เนื่ องจากสถานการณ์ โรคระบาด COVID-19 ท าให้ หลักสู ตรฯ มี การปรับเปลี่ ยนรูปแบบการสอบข้อเขี ยน (วิชาเฉพาะ)
เป็นการเขียนและส่ง Statement of Purpose เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเอกสารตามหัวข้อหรือเนื้อหาที่หลักสูตรกาหนดเท่านั้น ดังนั้น
ผู้ สมั ครทุ กคนที่ ส่ งเอกสารดั งกล่ าวเรี ยบร้ อยแล้ ว มี สิ ทธิ์ สอบสั มภาษณ์ และสามารถดู ประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ์ สอบสั มภาษณ์ ได้ จาก
http://www.edu.chula.ac.th ในวั น พุ ธ ที่ 26 พฤษภาคม 2564 และเตรี ย มตั ว สั ม ภาษณ์ เข้ า ศึ ก ษาผ่ า นระบบ Zoom Meeting
ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป***
หมายเหตุ: กรณีที่ผู้สมัครเข้าศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในส่วนของใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มีการผ่อนผัน
การมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้ า สาหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
และในกรณีที่ผู้สมัครฯ ผ่านการสอบคัดเลือก ผู้สมัครฯ จะมีสถานภาพเป็นนิสิตประเภท “ทดลองศึกษา”โดยมีเงื่อนไขว่า
นิสิตจะต้องดาเนินการ “ข้อใดข้อหนึ่ง” ภายในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรกาหนด
2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษสาหรับผูเ้ ข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557
ลงนาม ...........................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นชนก โควินท์)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ลงนาม .............................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดลิ ก)
ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ลงนาม....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์)
หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

