รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะ (ขอเขียน) ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563
ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา หลักสูตร
ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชา พัฒนศึกษา 27012 (ในเวลาราชการ)
รหัสหลักสูตร 3715 แบบ 1.1 (เนนวิทยานิพนธอยางเดียว)
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา วันเสารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา
(ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด)
เลขที่

ลําดับ

นั่งสอบ

ที่

ชื่อ-สกุล

คะแนน

CU-TEP
1

ผลการพิจารณา

มีสิทธิส์ อบ

MRS. IM LIDA

9

เอกสารที่ตองนํามาแสดงเพิ่ม*

ไมมสี ิทธิ์สอบ 1 2 3 4 5 6 7 8

*

* * *

* ผูมีสิทธิ์สอบแตยื่นเอกสารยังไมครบ สามารถยื่นเอกสารหรือสงเอกสารประกอบการสมัครมาภายหลังไดตามระเวลาที่หลักสูตรกําหนด

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

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

7. โครงการวิจัย
8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ
ผลการพิจารณา ของคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติสาขาวิชาพัฒนศึกษา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563
จํานวนผูสมัคร 1 คน
จํานวนผูมสี ิทธิ์สอบ
1 คน
- คน
จํานวนผูไมมสี ิทธิ์สอบ
หมายเหตุ: กรณีที่ผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการ
บริห ารบั ณฑิ ตวิท ยาลัย ในการประชุม ครั้ง ที่ 10/2563 วันที่ 15 ตุ ลาคม 2563 พิ จารณาแล ว มี มติเ ห็น ชอบให มี
การผ อ นผั นการมี คะแนนภาษาอั งกฤษก อนการลงทะเบี ย นแรกเข า สํ า หรั บ การรั บ นิ สิ ต ในภาคการศึ ก ษา ปลาย
ปการศึกษา 2563 และในกรณีที่ผูสมัครฯ ผานการสอบคัดเลือก ผูสมัครฯ จะมีสถานภาพเปนนิสิตประเภท “ทดลองศึกษา”
โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตองดําเนินการ “ขอใดขอหนึ่ง” ภายในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 ดังนี้
1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรกําหนด
2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับผูเ ขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557
ลงนาม ........................... ................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชืน่ ชนก โควินท)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษา
วันที่ 28 ตุลาคม 2563

ลงนาม .............................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฟองอรุณ ปรีดดี ิลก)
ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา
วันที่ 28 ตุลาคม 2563

ลงนาม .............................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. พันธศักดิ์ พลสารัมย)
หัวหนาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนาํ ทางการศึกษา
วันที่ 28 ตุลาคม 2563

รายชื่อผูสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะ (ขอเขียน) ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563
ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา
หลักสูตร
ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชา พัฒนศึกษา 27012 (ในเวลาราชการ)
รหัสหลักสูตร
3716
วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา วันเสารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา (ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด)
เลขที่
คะแนน
ผลการพิจารณา
เอกสารที่ตองนํามาแสดงเพิ่ม*
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
นั่งสอบ
CU-TEP มีสิทธิ์สอบ ไมมีสิทธิ์สอบ 1 2 3 4 5 6 7 8
3
* *
* * *
1
MRS.JAHANARA BEGUM
2

นางสาวธิดารัตน สืบบุก

3

* *

* ผูมีสิทธิ์สอบแตยื่นเอกสารยังไมครบ สามารถยื่นเอกสารหรือสงเอกสารประกอบการสมัครมาภายหลังไดตามระเวลาที่หลักสูตรกําหนด

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

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

7. โครงการวิจัย

8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ

ผลการพิจารณา ของคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติสาขาวิชาพัฒนศึกษา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563
จํานวนผูสมัคร

2 คน

จํานวนผูมสี ิทธิ์สอบ
จํานวนผูไมมสี ิทธิ์สอบ

2 คน
- คน

หมายเหตุ: กรณีที่ผูสมัครเขาศึกษาฯ ขาดเอกสารประกอบการสมัครฯ ในสวนของใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการ
บริห ารบั ณฑิ ตวิท ยาลัย ในการประชุม ครั้ง ที่ 10/2563 วันที่ 15 ตุ ลาคม 2563 พิ จารณาแล ว มี มติเ ห็น ชอบให มี
การผ อ นผั นการมี คะแนนภาษาอั งกฤษก อนการลงทะเบี ย นแรกเข า สํ า หรั บ การรั บ นิ สิ ต ในภาคการศึ ก ษา ปลาย
ปการศึกษา 2563 และในกรณีที่ผูสมัครฯ ผานการสอบคัดเลือก ผูสมัครฯ จะมีสถานภาพเปนนิสิตประเภท “ทดลองศึกษา”
โดยมีเงื่อนไขวานิสิตจะตองดําเนินการ “ขอใดขอหนึ่ง” ภายในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 ดังนี้
1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรกําหนด
2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับผูเ ขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557
ลงนาม ...........................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชืน่ ชนก โควินท)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษา
วันที่ 28 ตุลาคม 2563

ลงนาม .............................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฟองอรุณ ปรีดดี ิลก)
ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา
วันที่ 28 ตุลาคม 2563

ลงนาม .............................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. พันธศักดิ์ พลสารัมย)
หัวหนาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนาํ ทางการศึกษา
วันที่ 28 ตุลาคม 2563

