
 

 

 

 

ประกาศ  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เร่ือง  กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 
รอบท่ี 1 

 
1. กําหนดการ 

ขั้นตอน กําหนดการ 
1. การรับสมัคร  

 

ระหวางวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2563 – วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

2. สาขาวิชาสงรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน 

ใหกลุมภารกิจบริการการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาและวิรัชกิจ 
วันศุกรที่ 3 เมษายน 2563  

3. ประกาศรายชื่อผูมสีิทธ์ิสอบขอเขยีน 

(ท่ีเว็บไซต http://www.edu.chula.ac.th/academic) 

วันศุกร 10 เมษายน 2563 

4. วันสอบขอเขียนของสาขาวิชา 
(ผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียนสามารถตรวจสอบเลขท่ีนั่งสอบ และหอง
สอบ ไดที่บอรดประชาสัมพันธ บรเิวณโถง 
อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง) 

วันเสารที่ 25 เมษายน 2563 

ปริญญาโท เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ปริญญาเอก   เวลา 13.00 – 16.00 น. 

(เวลาสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง 
ตามประกาศรายชื่อผูมสีิทธ์ิสอบขอเขียน) 

5. สาขาวิชาสงรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ 
ใหกลุมภารกิจบริการการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาและวิรัชกิจ 

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 

6 ประกาศผลผูมสีิทธ์ิสอบสมัภาษณ 
(ท่ีเว็บไซต http://www.edu.chula.ac.th/academic) 

วันศุกรที ่1 พฤษภาคม 2563 

7. วันสอบสัมภาษณ ระหวางวันท่ี 4-11 พฤษภาคม 2563 

(ตามกําหนดการของสาขาวิชา) 
8. สาขาวิชาสงรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา 

ใหกลุมภารกิจบริการการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาและวิรัชกิจ 
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 

9. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณารายชื่อ 

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา 
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 

10. ประกาศรายชื่อผูมสีิทธ์ิเขาศึกษา 
(ท่ีเว็บไซต http://www.edu.chula.ac.th/academic)  

วันพุธที่ 27  พฤษภาคม 2563 

 

 

 

มติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะครุศาสตร  
ครั้งที่ 22/2562 

วันที ่19 ธันวาคม 2562 
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ขั้นตอน ก าหนดการ 

11. วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อผูผ้่านการสอบคดัเลือก 
ให้บัณฑิตวิทยาลัย  
***(ผู้สมัครที่สอบไดม้ากกว่า 1 สาขาวิชา ต้องไปเขียนค าร้อง
เลือกสาขาวิชา ท่ี one stop service ช้ัน M1 อาคารจามจรุี 10 
บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 จึงจะมีเลข
ประจ าตัวใหม่ทันตามก าหนด)  

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 

12. วันปฐมนิเทศนิสติใหม ่ วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 
13. วันเปิดเรยีนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ประมาณเดือนสิงหาคม 2563 

 

2. ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
2.1  หลักสูตรปกต ิ ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัคร ONLINE ทางอินเทอร์เน็ต ได้จาก http://www.grad.chula.ac.th (เมนู :  การ

เข้าศึกษา เลือกระบบรับสมัครเข้าศึกษา) ให้ถูกต้องและครบถ้วน  
 

2.2  หลักสูตรนอกเวลาราชการ 
2.2.1  ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัคร ONLINE ทางอินเทอร์เน็ต ได้จาก http://www.grad.chula.ac.th (เมนู :  

การเข้าศึกษา เลือกระบบรับสมัครเข้าศึกษา) ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
2.2.2  ผู้สมัครช าระเงินค่าสมัครสอบหลักสูตรนอกเวลาจ านวน 1,000 บาท โดย Download แบบฟอร์มการช าระเงินได้ที่   

https://www.edu.chula.ac.th/node/843  เลือกแบบฟอร์ม “ช าระค่าสมัครหลักสูตรนอกเวลา” 
2.2.3  ผู้สมัครส่งใบช าระเงินค่าสมัครสอบมาที่สาขาวิชาที่สมัคร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท 

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
2.3  หลักสูตรนานาชาต ิดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ https://portal.edu.chula.ac.th/pub/tefl/ 

3. การสมัครสอบและก าหนดการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th 
4. การสมคัรสอบและก าหนดการสอบพ้ืนฐานการวิจัย (GREAT R) ดูรายละเอียดเพิม่เตมิได้ท่ี 

https://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter/login.php   
5. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ สาขาวิชาที่ผู้สมัครสนใจสมัครเข้าศึกษา หรือ กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา โทร. 0 2218 2565 

ต่อ 6739  

http://www.grad.chula.ac.th/
http://www.grad.chula.ac.th/
http://www.edu.chula.ac.th/finance/pay-in.html%20%20เลือก
https://www.edu.chula.ac.th/node/843
http://www.atc.chula.ac.th/


 

 

ภาควิชา เบอรโทรศัพทติดตอ 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

 

สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั, สาขาวิชาประถมศึกษา, สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

เปนภาษาตางประเทศ 

สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

โทร. 0 2218 2563 

โทร. 0 2218 2565  

ตอ 8140  

ตอ 8141 

ตอ 8143 

 

ตอ 8144 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  

สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

โทร. 0 2218 2565 

ตอ 8190 

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา, สาขาวิชานเิทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 
สาขาวิชาอุดมศึกษา 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

โทร. 0 2218 2565  

ตอ 7060 

ตอ 7061 

ตอ 7062 

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา, สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา, สาขาวิชาสถิติและสารสนเทศการศึกษา 

 

โทร. 0 2218 2559 

โทร. 0 2218 2565 ตอ 7200 

ภาควิชาการศิลปะดนตรีและนาฏศิลปศึกษา 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
สาขาวิชาศิลปศึกษา 

 

โทร. 0 2218 2565 ตอ 5601 

โทร. 0 2218 2290 

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 

โทร. 0 2218 2565 ตอ 4121 
 

 

 

 

 

 ประกาศ ณ วันท่ี        

 

 

 

 (รองศาสตราจารย ดร.ศริิเดช สุชีวะ) 
        คณบด ี




