
 
ประกาศ  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เร่ือง  กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 

 
  

1. กำหนดการ 
ขั้นตอน กำหนดการ 

1. การรับสมัคร  ระหว่างวันพุธท่ี 1 กันยายน 2564 – วันอาทิตย์ที่ 31  
ตุลาคม 2564 

2. สาขาวิชาส่งรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน 
ใหก้ลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาและวิรัชกิจ 

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

3. ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบข้อเขยีน 
(ท่ีเว็บไซต์ http://www.edu.chula.ac.th) 

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 

4. วันสอบข้อเขียนของสาขาวิชา 
(ท่ีเว็บไซต์ http://www.edu.chula.ac.th) 

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 
ปริญญาโท เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ปริญญาเอก   เวลา 13.00 – 16.00 น. 
(เวลาสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง 
ตามประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบขอ้เขียน) 

5. สาขาวิชาส่งรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ์ 
ใหก้ลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาและวิรัชกิจ 

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 

6 ประกาศผลผู้มสีิทธ์ิสอบสมัภาษณ ์
(ท่ีเว็บไซต์ http://www.edu.chula.ac.th) 

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 

7. วันสอบสัมภาษณ ์ ระหว่างวันท่ี 12-14 พฤศจิกายน 2564 
(ตามกำหนดการของสาขาวิชา) 

8. สาขาวิชาส่งรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 
ใหก้ลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาและวิรัชกิจ 

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 

9. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ โดยการเวียน พิจารณา
รายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษา 

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 

10. ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษา 
(ท่ีเว็บไซต์ http://www.edu.chula.ac.th)  

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะครุศาสตร์  
เวียนครั้งที่ 22/2564 
วันที ่4 สิงหาคม 2564 
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ขั้นตอน กำหนดการ 

11. วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อผูผ้่านการสอบคดัเลือก 
ให้บัณฑิตวิทยาลัย  
***(ผู้สมัครที่สอบไดม้ากกว่า 1 สาขาวิชา ต้องไปเขียนคำร้อง
เลือกสาขาวิชา ท่ี สำนักงานการทะเบียน ภายในวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2564 จึงจะมีเลขประจำตัวใหม่ทันตามกำหนด)  

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 

12. วันปฐมนิเทศนิสติใหม ่ ประมาณเดือนธันวาคม 2564 
13. วันเปิดเรยีนภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 

 

2. ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
2.1  หลักสูตรปกติ  ผู ้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัคร ONLINE ทางอินเทอร์เน็ต ได้จาก http://www.grad.chula.ac.th  

(เมนู :  การเข้าศึกษา  เลือก “ระบบรับสมัครเข้าศึกษา”) ให้ถูกต้องและครบถ้วน  
2.2  หลักสูตรนอกเวลาราชการ 

2.2.1  ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัคร ONLINE ทางอินเทอร์เน็ต ได้จาก http://www.grad.chula.ac.th (เมนู : การเข้าศึกษา 
เลือก ระบบรับสมัครเข้าศึกษา) ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

2.2.2  ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครสอบหลักสูตรนอกเวลา จำนวนเงิน 1,000 บาท โดย Download แบบฟอร์มการชำระเงิน
ได้ที่ https://www.edu.chula.ac.th/node/843  เลือก แบบฟอร์ม “ชำระค่าสมัครหลักสูตรนอกเวลา” 

2.2.3  ผู้สมัครส่งใบชำระเงินค่าสมัครสอบมาที่สาขาวิชาที่สมัคร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

2.3  หลักสูตรนานาชาติ (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัคร
ที่เว็บไซต์ https://portal.edu.chula.ac.th/pub/tefl/index.php/downloads  

 

3. การสมัครสอบและกำหนดการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th  
4. การสมคัรสอบและกำหนดการสอบทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT R) สำหรับผูส้มัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ดรูายละเอียด 

เพิ่มเตมิได้ที่ http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter   
5. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาที่ผู้สมัครสนใจสมัครเข้าศึกษา หรือ กลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

และวิรัชกิจ ฝ่ายวิชาการ โทร. 0 2218 2565 ต่อ 6737 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  8  ธันวาคม 2563 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศริิเดช สุชีวะ) 
คณบด ี
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