
 
 

รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประจำภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2564  (รอบ 3) 

 

ภาควิชา  การศึกษาตลอดชีวิต             หลักสูตร  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นอกเวลา) 

สาขาวิชา  การศึกษานอกระบบโรงเรียน            รหัสหลักสูตร 3722 (แบบ 1.1) 
หมายเหตุ :  สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ วันที่ 4 มิถุนายน 2564  เวลา 10.00-12.00 น. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส     

                โควิด-19 การสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะจะปรับเป็นการสอบปากเปล่าเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในวิชาด้านการศึกษา 

                นอกระบบโรงเรียน ผนวกไปกับการสัมภาษณ์ โดยใช้ระบบออนไลน์ 

เลขที่

นั่ง

สอบ 

ลำดับ

ที ่

ชื่อ-สกลุ คะแนน

ภาษา 

อังกฤษ 

ผลการพิจารณา เอกสารที่ต้องนำมาแสดงเพ่ิม* 

มีสิทธิ์

สอบ 

ไม่มีสิทธิ์

สอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ไม่มีผู้สมัคร                 

1. ใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ      

2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท 

3. สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา 

4. ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน   

5. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) 2 ฉบับ 

6. สำเนาบัตรประจำตวัประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ  

7. โครงร่างวิจัย 

8. ใบแจ้งผลการสอบ GREAT-R  
 

ผลการพิจารณาของภาควิชา 
 

 จำนวนผู้สมัคร   -    คน   จำนวนผู้มสีิทธ์ิสอบ           -        คน 

       จำนวนผู้ไม่มสีิทธ์ิสอบ        -        คน 
 

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้สมัครเข้าศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในส่วนของใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการ

ประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มีการผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเขา้ สำหรับการรบั

นิสิตในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษให้คณะส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (บ.21)   ให้มี

สถานภาพเป็น “ทดลองศึกษา” โดยมีเงื่อนไขว่านิสิตจะต้องดำเนินการภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

      1. ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด 

     2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับ 

                   ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 

                                                                                

             ลงนาม    ....................................................                            ลงนาม    ..................................................... 

               (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ  ปทุมเจรญิวัฒนา)                     (รองศาสตราจารย์ ดร.วรรตัน์  ปทุมเจริญวัฒนา) 

         ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎบีัณฑติ                ประธานสาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรยีน              

                 สาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรยีน                                       วันที ่ 25  พฤษภาคม  2564 

                         วันที่  25  พฤษภาคม  2564 

                                                          

            
   ลงนาม   ......................................................................... 

                                                   (รองศาสตราจารย ์ดร.วีระเทพ  ปทุมเจรญิวัฒนา)                     

                                             หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวติ 

     วันที่  25  พฤษภาคม  2564 



 
 

รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประจำภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2564  (รอบ 3) 

 

ภาควิชา  การศึกษาตลอดชีวิต             หลักสูตร  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นอกเวลา) 

สาขาวิชา  การศึกษานอกระบบโรงเรียน            รหัสหลักสูตร 3723 (แบบ 2.1) 
หมายเหตุ :  สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ วันที่ 4 มิถุนายน 2564  เวลา 10.00-12.00 น. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส     

                โควิด-19 การสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะจะปรับเป็นการสอบปากเปล่าเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในวิชาด้านการศึกษา 

                นอกระบบโรงเรียน ผนวกไปกับการสัมภาษณ์ โดยใช้ระบบออนไลน์ 

เลขที่

นั่ง

สอบ 

ลำดับ

ที ่

ชื่อ-สกลุ คะแนน

ภาษา 

อังกฤษ 

ผลการพิจารณา เอกสารที่ต้องนำมาแสดงเพ่ิม* 

มีสิทธิ์

สอบ 

ไม่มีสิทธิ์

สอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ไม่มีผู้สมัคร   
 

        

1. ใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ      

2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท 

3. สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา 

4. ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน   

5. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) 2 ฉบับ 

6. สำเนาบัตรประจำตวัประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ  

7. โครงร่างวิจัย 

8. ใบแจ้งผลการสอบ GREAT-R  
 

ผลการพิจารณาของภาควิชา 
 

 จำนวนผู้สมัคร   -    คน   จำนวนผู้มสีิทธ์ิสอบ           -        คน 

       จำนวนผู้ไม่มสีิทธ์ิสอบ        -        คน 
 

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้สมัครเข้าศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในส่วนของใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการ

ประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มีการผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเขา้ สำหรับการรบั

นิสิตในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษให้คณะส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (บ.21)   ให้มี

สถานภาพเป็น “ทดลองศึกษา” โดยมีเงื่อนไขว่านิสิตจะต้องดำเนินการภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

      1. ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด 

     2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับ 

                   ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 

                                                                                

             ลงนาม    ....................................................                            ลงนาม    ..................................................... 

               (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ  ปทุมเจรญิวัฒนา)                     (รองศาสตราจารย์ ดร.วรรตัน์  ปทุมเจริญวัฒนา) 

         ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎบีัณฑติ                ประธานสาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรยีน              

                 สาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรยีน                                       วันที ่ 25  พฤษภาคม  2564 

                         วันที่  25  พฤษภาคม  2564 

                                                          

            
   ลงนาม   ......................................................................... 

                                                   (รองศาสตราจารย ์ดร.วีระเทพ  ปทุมเจรญิวัฒนา)                     

                                             หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวติ 

     วันที่  25  พฤษภาคม  2564 



 

รายช่ือผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประจำภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2564  (รอบ 3) 

 

ภาควิชา  การศึกษาตลอดชีวิต             หลักสูตร  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นอกเวลา) 

สาขาวิชา  การศึกษานอกระบบโรงเรียน            รหัสหลักสูตร 3724 (แบบ 2.2) 
หมายเหตุ :  สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ วันที่ 4 มิถุนายน 2564  เวลา 10.00-12.00 น. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส     

                โควิด-19 การสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะจะปรับเป็นการสอบปากเปล่าเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในวิชาด้านการศึกษา 

                นอกระบบโรงเรียน ผนวกไปกับการสัมภาษณ์ โดยใช้ระบบออนไลน์ 

เลขที่

นั่ง

สอบ 

ลำดับ

ที ่

ชื่อ-สกลุ คะแนน

ภาษา 

อังกฤษ 

ผลการพิจารณา เอกสารที่ต้องนำมาแสดงเพ่ิม* 

มีสิทธิ์

สอบ 

ไม่มีสิทธิ์

สอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ไม่มีผู้สมัคร                 

1. ใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ      

2. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท 

3. สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา 

4. ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน   

5. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation) 2 ฉบับ 

6. สำเนาบัตรประจำตวัประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ  

7. โครงร่างวิจัย 

8. ใบแจ้งผลการสอบ GREAT-R  
 

ผลการพิจารณาของภาควิชา 
 

 จำนวนผู้สมัคร   -    คน   จำนวนผู้มสีิทธ์ิสอบ           -        คน 

       จำนวนผู้ไม่มสีิทธ์ิสอบ        -        คน 
 

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้สมัครเข้าศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในส่วนของใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการ

ประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มีการผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเขา้ สำหรับการรบั

นิสิตในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษให้คณะส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (บ.21)   ให้มี

สถานภาพเป็น “ทดลองศึกษา” โดยมีเงื่อนไขว่านิสิตจะต้องดำเนินการภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

      1. ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด 

     2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับ 

                   ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 

                                                                                

             ลงนาม    ....................................................                            ลงนาม    ..................................................... 

               (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ  ปทุมเจรญิวัฒนา)                     (รองศาสตราจารย์ ดร.วรรตัน์  ปทุมเจริญวัฒนา) 

         ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎบีัณฑติ                ประธานสาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรยีน              

                 สาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรยีน                                       วันที ่ 25  พฤษภาคม  2564 

                         วันที่  25  พฤษภาคม  2564 

                                                          

            
   ลงนาม   ......................................................................... 

                                                   (รองศาสตราจารย ์ดร.วีระเทพ  ปทุมเจรญิวัฒนา)                     

                                             หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวติ 

     วันที่  25  พฤษภาคม  2564 


