
รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะ (ขอเขียน) ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประจําภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2563 

ภาควิชา    นโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา หลักสูตร         ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชา   พัฒนศึกษา  27012  (ในเวลาราชการ)  รหัสหลักสูตร    3715 แบบ 1.1 (เนนวิทยานิพนธอยางเดียว) 
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา  วันเสารที่  7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  เวลา     (ตามเง่ือนไขท่ีหลักสตูรกําหนด)              

* ผูมีสิทธิ์สอบแตยื่นเอกสารยังไมครบ สามารถยื่นเอกสารหรือสงเอกสารประกอบการสมัครมาภายหลังไดตามระเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด

1. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ 2. ใบแจงผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R)

3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 4. ใบปริญญา หรือใบรับรองการสําเร็จการศึกษา
(A - ขาดป.ตร,ี B - ขาด ป.โท, C ขาด 2 ฉบับ) (A - ขาดป.ตร,ี B - ขาด ป.โท, C ขาด 2 ฉบับ)

5. ใบรับรองประสบการณการทํางาน 6. หนังสือรับรองคุณสมบตัิ (Recommendation)
จํานวน 3 ฉบับ (A - ขาด 1 ฉบับ, B - ขาด 2 ฉบับ, C ขาด 3 ฉบับ)

7. โครงการวิจัย                        8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ
  ผลการพิจารณา  ของคณะกรรมการตรวจคุณสมบตัิสาขาวิชาพัฒนศึกษา  เมื่อวันท่ี  27 ตุลาคม 2563 

       จํานวนผูสมัคร 1    คน  จํานวนผูมสีิทธ์ิสอบ          1    คน 

จํานวนผูไมมสีิทธ์ิสอบ      - คน

หมายเหตุ:   กรณีที่ผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการ 
    บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหมี 
    การผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา สําหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษา ปลาย   
    ปการศึกษา 2563 และในกรณีที่ผูสมัครฯ ผานการสอบคัดเลือก ผูสมัครฯ จะมีสถานภาพเปนนิสิตประเภท “ทดลองศึกษา” 
  โดยมีเง่ือนไขวานิสิตจะตองดําเนินการ “ขอใดขอหนึ่ง” ภายในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 ดังน้ี 

1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรกําหนด
2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับผูเขาศึกษาในหลกัสูตรปรญิญาดุษฎีบณัฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557

   ลงนาม   ........................... ................................                 ลงนาม   .............................................................          
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ช่ืนชนก  โควินท)               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฟองอรุณ ปรีดดีิลก)            

             ประธานกรรมการบรหิารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ   ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา              
        สาขาวิชาพัฒนศึกษา    วันที ่ 28  ตุลาคม  2563  
   วันท่ี  28  ตุลาคม  2563 

ลงนาม ............................................................. 
          (ผูชวยศาสตราจารย ดร. พันธศักด์ิ  พลสารมัย)          

     หัวหนาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนาํทางการศึกษา 
   วันท่ี  28  ตุลาคม  2563 

เลขท่ี 

นั่งสอบ 

ลําดับ

ที ่
ช่ือ-สกุล 

คะแนน ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนํามาแสดงเพิ่ม* 

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

1 MRS. IM   LIDA  * * * * 



รายช่ือผูสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะ (ขอเขียน) ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประจําภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2563 

ภาควิชา    นโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา หลักสูตร         ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชา   พัฒนศึกษา  27012 (ในเวลาราชการ)  รหัสหลักสูตร    3716 

วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา  วันเสารที่  7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563            เวลา    (ตามเง่ือนไขท่ีหลักสตูรกําหนด)           
เลขท่ี 

นั่งสอบ 
ลําดับที ่ ช่ือ-สกุล 

คะแนน ผลการพิจารณา เอกสารท่ีตองนํามาแสดงเพิ่ม* 
CU-TEP มีสิทธิ์สอบ ไมมีสิทธิ์สอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 MRS.JAHANARA  BEGUM  * * * * * 

2 นางสาวธิดารตัน    สืบบุก  * * 
* ผูมีสิทธิ์สอบแตยื่นเอกสารยังไมครบ สามารถย่ืนเอกสารหรือสงเอกสารประกอบการสมัครมาภายหลังไดตามระเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด

1. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ 2. ใบแจงผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R)

3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 4. ใบปริญญา หรือใบรับรองการสําเร็จการศึกษา
(A - ขาดป.ตร,ี B - ขาด ป.โท, C ขาด 2 ฉบับ) (A - ขาดป.ตร,ี B - ขาด ป.โท, C ขาด 2 ฉบับ)

5. ใบรับรองประสบการณการทํางาน 6. หนังสือรับรองคุณสมบตัิ (Recommendation)
จํานวน 3 ฉบับ (A - ขาด 1 ฉบับ, B - ขาด 2 ฉบับ, C ขาด 3 ฉบับ)

7. โครงการวิจัย 8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ

ผลการพิจารณา  ของคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติสาขาวิชาพัฒนศึกษา  เมื่อวันท่ี  27 ตุลาคม 2563 

จํานวนผูสมัคร 2    คน  จํานวนผูมสีิทธ์ิสอบ         2   คน 

จํานวนผูไมมสีิทธ์ิสอบ      - คน

หมายเหตุ:   กรณีที่ผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการ 
    บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหมี 
    การผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา สําหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษา ปลาย   
    ปการศึกษา 2563 และในกรณีที่ผูสมัครฯ ผานการสอบคัดเลือก ผูสมัครฯ จะมีสถานภาพเปนนิสิตประเภท “ทดลองศึกษา” 
  โดยมีเง่ือนไขวานิสิตจะตองดําเนินการ “ขอใดขอหนึ่ง” ภายในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 ดังน้ี 

1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรกําหนด
2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับผูเขาศึกษาในหลกัสูตรปรญิญาดุษฎีบณัฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557

   ลงนาม   ...........................................................              ลงนาม   .............................................................          
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ช่ืนชนก  โควินท)               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฟองอรุณ ปรีดดีิลก)            

             ประธานกรรมการบรหิารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ         ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา              
        สาขาวิชาพัฒนศึกษา          วันท่ี  28  ตุลาคม  2563  
    วันท่ี  28  ตุลาคม  2563 

ลงนาม ............................................................. 
          (ผูชวยศาสตราจารย ดร. พันธศักด์ิ  พลสารมัย)          

     หัวหนาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนาํทางการศึกษา 
   วันท่ี  28  ตุลาคม  2563 


