รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3
ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา
สาขาวิชา อุดมศึกษา (แบบ 1.1) ภาคในเวลาราชการ
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564
เลขที่
ลาดับ
นั่งสอบ
ที่
1
2

คะแนน
ชื่อ-สกุล

CU-TEP

พันตารวจเอกวัชรพงษ์ พนิตธารง
นางสาวศุภรางค์ อินทุณห์

ผลการพิจารณา
มีสิทธิ์ ไม่มสี ิทธิ์ 1
สอบ สอบ

หลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
รหัสหลักสูตร 3674
เวลา 13.00 – 16.00 น.
เอกสารที่ต้องนามาแสดงเพิ่ม
2 3 4 5 6 7

หมายเหตุ
8

69
53

หมายเหตุ ลาดับที่ 1 – 2 ขอผลงานวิจยั และหรื อผลงานวิชาการเพิ่มเติม
1. ใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ
2. ใบแจ้งผลการสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R)
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท 4. ใบปริญญา หรือ ใบรับรองการสาเร็จการศึกษา
5. ใบรับรองประสบการณ์การทางาน
6. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) 2 ฉบับ
7. โครงการวิจัย
8. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
หมายเหตุ
“คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มีการผ่อนผัน
การมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า สาหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
ในกรณีที่ผผู้ ่านการสอบคัดเลือกยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษให้คณะส่งรายชื่อผูผ้ ่านการสอบคัดเลือก (บ.21)
ให้มีสถานภาพเป็นทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่านิสิตจะต้องดาเนินการภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1. ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกาหนด
2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สาหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557”
ผลการพิจารณาของภาควิชา
จานวนผู้สมัคร 2 คน

จานวนผู้มสี ิทธิ์สอบ
จานวนผู้ไม่มสี ิทธิ์สอบ

2 คน
- คน

(ลงนาม)...................................................................
(ลงนาม)................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ประธานสาขาวิชาอุดมศึกษา
สาขาวิชาอุดมศึกษา
วันที่........../........../..........
วันที่........../........../..........
(ลงนาม)……………………………………………………………..
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์)
หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา
วันที่........../........../.........

รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3
ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา
สาขาวิชา อุดมศึกษา (แบบ 2.1) ภาคในเวลาราชการ
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564
เลขที่
ลาดับ
นั่งสอบ
ที่
1
2

คะแนน
ชื่อ-สกุล

CU-TEP

นางสาว ชลธิพรรณ อินสว่าง
นางสาว พัชรี จันทร์ทอง

ผลการพิจารณา
มีสิทธิ์ ไม่มสี ิทธิ์ 1
สอบ สอบ

หลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
รหัสหลักสูตร 3675
เวลา 13.00 – 16.00 น.
เอกสารที่ต้องนามาแสดงเพิ่ม
2 3 4 5 6 7

หมายเหตุ
8

-

1. ใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ
2. ใบแจ้งผลการสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R)
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท 4. ใบปริญญา หรือ ใบรับรองการสาเร็จการศึกษา
5. ใบรับรองประสบการณ์การทางาน
6. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) 2 ฉบับ
7. โครงการวิจัย
8. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
หมายเหตุ
“คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มีการผ่อนผัน
การมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า สาหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
ในกรณีที่ผผู้ ่านการสอบคัดเลือกยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษให้คณะส่งรายชื่อผูผ้ ่านการสอบคัดเลือก (บ.21)
ให้มีสถานภาพเป็นทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่านิสิตจะต้องดาเนินการภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1. ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกาหนด
2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สาหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557”
ผลการพิจารณาของภาควิชา
จานวนผู้สมัคร 2 คน

จานวนผู้มสี ิทธิ์สอบ
จานวนผู้ไม่มสี ิทธิ์สอบ

2 คน
- คน

(ลงนาม)...................................................................
(ลงนาม)................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ประธานสาขาวิชาอุดมศึกษา
สาขาวิชาอุดมศึกษา
วันที่........../........../..........
วันที่........../........../..........
(ลงนาม)……………………………………………………………..
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์)
หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา
วันที่........../........../..........
รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

