ประกาศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง กาหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

มติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะครุศาสตร์
เวียนครั้งที่ 29/2563
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

1. กาหนดการ
ขั้นตอน
1.

การรับสมัคร

2.

สาขาวิชาส่งรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบข้อเขียน
ให้กลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและวิรัชกิจ
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบข้อเขียน
(ที่เว็บไซต์ http://www.edu.chula.ac.th/academic)
วันสอบข้อเขียนของสาขาวิชา
(ผู้มีสิทธิส์ อบข้อเขียนสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ และห้อง
สอบ ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณโถง
อาคารประชุมสุข อาชวอารุง)

3.
4.

5.
6
7.
8.

สาขาวิชาส่งรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์
ให้กลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและวิรัชกิจ
ประกาศผลผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(ที่เว็บไซต์ http://www.edu.chula.ac.th/academic)
วันสอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ให้กลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและวิรัชกิจ
9. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณารายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
10. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษา
(ที่เว็บไซต์ http://www.edu.chula.ac.th/academic)

กาหนดการ
ระหว่างวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 – วันอาทิตย์ที่ 25
ตุลาคม 2563
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
ปริญญาโท เวลา 09.00 – 12.00 น.
ปริญญาเอก เวลา 13.00 – 16.00 น.
(เวลาสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง
ตามประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบข้อเขียน)
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
ระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2563
(ตามกาหนดการของสาขาวิชา)
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

-2ขั้นตอน
11. วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อผูผ้ ่านการสอบคัดเลือก
ให้บัณฑิตวิทยาลัย
***(ผู้สมัครที่สอบได้มากกว่า 1 สาขาวิชา ต้องไปเขียนคาร้อง
เลือกสาขาวิชา ที่ one stop service ชั้น M1 อาคารจามจุรี 10
บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จึงจะมีเลข
ประจาตัวใหม่ทันตามกาหนด)
12. วันปฐมนิเทศนิสติ ใหม่
13. วันเปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

กาหนดการ
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ประมาณเดือนธันวาคม 2563
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

2. ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
2.1 หลักสูตรปกติ ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัคร ONLINE ทางอินเทอร์เน็ต ได้จาก http://www.grad.chula.ac.th (เมนู :
การเข้าศึกษา เลือกขั้นตอนการสมัคร) ให้ถูกต้องและครบถ้วน
2.2 หลักสูตรนอกเวลาราชการ
2.2.1 ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัคร ONLINE ทางอินเทอร์เน็ต ได้จาก http://www.grad.chula.ac.th (เมนู :
การเข้าศึกษา เลือกขั้นตอนการสมัคร) ให้ถูกต้องและครบถ้วน
2.2.2 ผู้สมัครชาระเงินค่าสมัครสอบหลักสูตรนอกเวลาจานวน 1,000 บาท โดย Download แบบฟอร์มการชาระเงิน
ได้ที่ http://www.edu.chula.ac.th/finance/pay-in.html เลือกแบบฟอร์ม “ชาระค่าสมัครหลักสูตรนอกเวลา”
2.2.3 ผู้สมัครส่งใบชาระเงินค่าสมัครสอบมาที่สาขาวิชาที่สมัคร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2.3 หลักสูตรนานาชาติ ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ http://www.edu.chula.ac.th/TEFL
3. การสมัครสอบและกาหนดการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th
4. การสมัครสอบและกาหนดการสอบพื้นฐานการวิจัย (GREAT R) ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
http://www.edu.chula.ac.th/testcenter/news.pdf
5. ติดต่ อสอบถามรายละเอี ยดเพิ่ มเติม ได้ ที่ สาขาวิชาที่ ผู้ส มัค รสนใจสมัค รเข้า ศึก ษา หรือ กลุ่ม ภารกิ จบริก ารการศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาและวิรัชกิจ ฝ่ายวิชาการ โทร. 0 2218 2565 ต่อ 6739

-3ภาควิชา
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, สาขาวิชาประถมศึกษา, สาขาวิชาการสอนภาษาไทย,
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์, สาขาวิชาการศึกษา
วิทยาศาสตร์, สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา
สาขาวิชาพัฒนศึกษา, สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาอุดมศึกษา
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
ภาควิชาการศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาศิลปศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โทร. 0 2218 2565
ต่อ 8140, 8141, 8143, 8144

โทร. 0 2218 2565
ต่อ 8190
โทร. 0 2218 2565
ต่อ 7060
ต่อ 7061
ต่อ 7062
โทร. 0 2218 2559
โทร. 0 2218 2565 ต่อ 7200
โทร. 0 2218 2565 ต่อ 5601
โทร. 0 2218 2290
โทร. 0 2218 2565 ต่อ 4121

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ)
คณบดี
218/2563

