บันทึกข้อความ
ส่วนงาน ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โทร 82565-97 ต่อ 7200
ที่
วันที่
เรื่อง ขอส่งประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2564 (รอบ 3)
เรียน รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม)
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ขอส่งประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบ 3)
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ)
หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบ 3)
ภาควิชา
วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา วิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
รหัสหลักสูตร 3 9 2 2
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลา
09.00 – 12.00 น.
ห้องสอบ
online
อาคาร
ผลการพิจารณา เอกสารที่ตอ้ งนามาแสดงเพิ่มเติม
เลขที่ ลาดับ
นั่งสอบ ที่
ชื่อ-นามสกุล
มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ 1 2 3 4 5
หมายเหตุ


1 น.ส.สุกฤตา นาคน้อย

2 นายภควัชร นาคขวัญ


3 น.ส.วริศรา สารบูรณ์



4 น.ส.ณัฐณิชา หวังดี


5 นายสุทธิแดน พลวัติจรัสวัฒน์
6 นาย เอกณัฐ ลุผลแท้

1. สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ
4. หนังสือรับรองว่ากาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย
2. สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี 5. ใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ
3. สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษา
หมายเหตุ 1. ผู้มีสิทธิส์ อบแต่ยื่นเอกสารยังไม่ครบ (ยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษ และคะแนน GREAT-R) ให้ scan เป็น pdf
file โดยส่งมาที่ e-mail : utumporn.c@chula.ac.th ภายในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564
2. กรณี ที่ ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมั ค รฯ ในส่ ว นของใบแจ้งผลการสอบภาษาอั งกฤษ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแล้วมีมติ
เห็นชอบให้มีการผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า สาหรับการรับนิสิตในภาคการ
ศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษให้คณะส่งรายชื่อผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก (บ.21) ให้มีสถานภาพเป็นทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่านิสิตจะต้องดาเนินการภายในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1) ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกาหนด
2) ลงทะเบี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต
พ.ศ. 2557”
3. รูปแบบการสอบข้อเขียนเป็นรูปแบบการสอบออนไลน์โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์
https://bit.ly/mided-info

-2ผลการพิจารณาของสาขาวิชา
จานวนผู้สมัคร

6

คน

ลงนาม
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

จานวนผู้มสี ิทธิ์สอบ
จานวนผู้ไม่มสี ิทธิ์สอบ

6
0

คน
คน

ลงนาม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ)
หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบ 3)
ภาควิชา
วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
หลักสูตร
ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชา วิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
รหัสหลักสูตร 3 9 2 3
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลา
13.00 – 16.00 น.
ห้องสอบ
online
อาคาร
ผลการพิจารณา เอกสารที่ต้องนามาแสดงเพิ่มเติม
เลขที่ ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
หมายเหตุ
นั่งสอบ ที่
มีสิทธิ์สอบ ไม่มสี ิทธิ์สอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ไม่มผี ู้สมัครเข้าศึกษา
1. สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ
2. สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี
3. สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท
4. สาเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี
5. สาเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท หรือหนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษา

6. ใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ
7. ใบแจ้งผลการสอบความถนัดทางวิชาการ (GREAT-R)
8. หนังสือรับรองคุณสมบัติฯ 3 ฉบับ
9. โครงร่างวิจัย

หมายเหตุ 1. ผู้มีสิทธิส์ อบแต่ยื่นเอกสารยังไม่ครบ (ยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษ และคะแนน GREAT-R) ให้ scan เป็น pdf
file โดยส่งมาที่ e-mail : utumporn.c@chula.ac.th ภายในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564
2. กรณี ที่ ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมั ค รฯ ในส่ ว นของใบแจ้งผลการสอบภาษาอั งกฤษ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแล้วมีมติ
เห็นชอบให้มีการผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า สาหรับการรับนิสิตในภาคการ
ศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษให้คณะส่งรายชื่อผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก (บ.21) ให้มีสถานภาพเป็นทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่านิสิตจะต้องดาเนินการภายในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1) ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกาหนด
2) ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์การทดสอบความรูค้ วาม
สามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557”
3. รูปแบบการสอบข้อเขียนเป็นรูปแบบการสอบออนไลน์โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์
https://bit.ly/mided-info
ผลการพิจารณาของสาขาวิชา
จานวนผู้สมัคร
0 คน
จานวนผู้มสี ิทธิ์สอบ
0 คน
จานวนผู้ไม่มสี ิทธิ์สอบ
0 คน

ลงนาม
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

ลงนาม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ)
หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบ 3)
ภาควิชา
วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
หลักสูตร
ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชา วิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
รหัสหลักสูตร 3 9 2 4
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลา
13.00 – 16.00 น.
ห้องสอบ
online
อาคาร
ผลการพิจารณา เอกสารที่ต้องนามาแสดงเพิ่มเติม
เลขที่ ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
หมายเหตุ
นั่งสอบ ที่
มีสิทธิ์สอบ ไม่มสี ิทธิ์สอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

     
1
น.ส. รุ่งภรณ์ กล้ายประยงค์

 
2
น.ส. วลัยลักษณ์ เพียรชัย


3
นาย สิทธิกร เรืองศรี

เกรดเฉลี่ยสะสม
นาย ณัฐพล สิทธิกุล
ไม่เป็นไปตามที่
4
5

นาย เกียรติชัย ด้วงเอียด

6
7
8

น.ส. ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง
น.ส. สิรีธร
ดีผาย
นาย เขมรัฐ
อิ่มอุรงั

กาหนด
เกรดเฉลี่ยสะสม
ไม่เป็นไปตามที่
กาหนด





 



     



1. สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ
2. สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี
3. สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท
4. สาเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี
5. สาเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท หรือหนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษา



     

6. ใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ
7. ใบแจ้งผลการสอบความถนัดทางวิชาการ (GREAT-R)
8. หนังสือรับรองคุณสมบัติฯ 3 ฉบับ
9. โครงร่างวิจัย

หมายเหตุ 1. ผู้มีสิทธิส์ อบแต่ยื่นเอกสารยังไม่ครบ (ยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษ และคะแนน GREAT-R) ให้ scan เป็น pdf
file โดยส่งมาที่ e-mail : utumporn.c@chula.ac.th ภายในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564
2. กรณี ที่ ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมั ค รฯ ในส่ ว นของใบแจ้งผลการสอบภาษาอั งกฤษ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแล้วมีมติ
เห็นชอบให้มีการผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า สาหรับการรับนิสิตในภาคการ
ศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษให้คณะส่งรายชื่อผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก (บ.21) ให้มีสถานภาพเป็นทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่านิสิตจะต้องดาเนินการภายในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1) ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกาหนด
2) ลงทะเบี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต
พ.ศ. 2557”

-23. รูปแบบการสอบข้อเขียนเป็นรูปแบบการสอบออนไลน์โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์
https://bit.ly/mided-info
ผลการพิจารณาของสาขาวิชา
จานวนผู้สมัคร
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(รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

จานวนผู้มสี ิทธิ์สอบ
จานวนผู้ไม่มสี ิทธิ์สอบ
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ลงนาม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ)
หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบ 3)
ภาควิชา
วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
หลักสูตร
ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชา วิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
รหัสหลักสูตร 3 9 2 5
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลา
13.00 – 16.00 น.
ห้องสอบ
online
อาคาร
ผลการพิจารณา เอกสารที่ต้องนามาแสดงเพิ่มเติม
เลขที่ ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
หมายเหตุ
นั่งสอบ ที่
มีสิทธิ์สอบ ไม่มสี ิทธิ์สอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
      
1
นาย ธณกร
วัชรโชควณัท

1. สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ
2. สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี
3. สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท
4. สาเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี
5. สาเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท หรือหนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษา

6. ใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ
7. ใบแจ้งผลการสอบความถนัดทางวิชาการ (GREAT-R)
8. หนังสือรับรองคุณสมบัติฯ 3 ฉบับ
9. โครงร่างวิจัย

หมายเหตุ 1. ผู้มีสิทธิส์ อบแต่ยื่นเอกสารยังไม่ครบ (ยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษ และคะแนน GREAT-R) ให้ scan เป็น pdf
file โดยส่งมาที่ e-mail : utumporn.c@chula.ac.th ภายในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564
2. กรณี ที่ ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมั ค รฯ ในส่ ว นของใบแจ้งผลการสอบภาษาอั งกฤษ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแล้วมีมติ
เห็นชอบให้มีการผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า สาหรับการรับนิสิตในภาคการ
ศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษให้คณะส่งรายชื่อผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก (บ.21) ให้มีสถานภาพเป็นทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่านิสิตจะต้องดาเนินการภายในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1) ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกาหนด
2) ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์การทดสอบความรูค้ วาม
สามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557”
3. รูปแบบการสอบข้อเขียนเป็นรูปแบบการสอบออนไลน์โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์
https://bit.ly/mided-info
ผลการพิจารณาของสาขาวิชา
จานวนผู้สมัคร
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ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

จานวนผู้มสี ิทธิ์สอบ
จานวนผู้ไม่มสี ิทธิ์สอบ
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หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

