
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 
ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2565  

 
ภาควิชา            หลักสูตรและการสอน                 คณะครุศาสตร ์
สาขาวิชา    สุขศึกษาและพลศึกษา  (นอกเวลาราชการ)  
หลักสูตร    ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 ส าหรับผู้ส าเร็จปริญญาโท     รหัสหลักสูตร 3 7 2 0 

 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
  1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำมหำบัณฑิต สำขำวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ หรือสำขำวิชำสุขศึกษำ หรือสำขำวิชำพล
ศึกษำ หรือสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ หรือสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ หรือสำขำวิชำอื่นที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ พิจำรณำเห็นว่ำเหมำะสมและมีประสบกำรณ์ ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับ
สุขศึกษำและพลศึกษำหรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำมหำบัณฑิตไม่น้อยกว่ำ 1 ปี โดยจะต้องมี
หลักฐำนรับรองจำกหัวหน้ำหน่วยงำน 
 2. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญำมหำบัณฑิตอย่ำงน้อย 3.50 จำกระบบ 4 แต้ม หรือ ถ้ำในกรณีที่ได้แต้มเฉลี่ยสะสม
น้อยกว่ำ  3.50 แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3.00 จะต้องมีผลงำนทำงวิชำกำร หรืองำนกำรวิจัยที่มีคุณภำพดี (ไม่นับวิทยำนิพนธ์หรืองำน
วิชำกำร ที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ) หรือมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และเคยอยู่ในต ำแหน่งผู้บริหำร หรือ 
เทียบเท่ำตำมกำรแบ่งสำยงำนของรัฐบำลและเอกชน โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต           
ของสำขำวิชำ และต้องส่งผลงำนทำงวิชำกำร หรือหลักฐำนรับรองจำกหน่วยงำนมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ  
 3.   ได้คะแนนทดสอบวิชำภำษำอังกฤษ (CU–TEP) ตั้งแต่ 67 หรือคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 525 หรือ IELTSตั้งแต่ 5.5 ท้ังนี้
ผลกำรสอบต้องมีอำยุไม่เกิน 2 ปี นับจำกวันรำยงำนผลคะแนนกำรทดสอบถึงวันประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำที่ระบุ
ในรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศรับสมัครฯ โดยในกรณีที่คะแนนกำรสอบภำษำอังกฤษ CU–TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 
หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 ให้รับเข้ำศึกษำแต่มีเงื่อนไข* 
 4.   ได้คะแนนทดสอบในวิชำทักษะพื้นฐำนกำรวิจัย (GREAT-R)  ของศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนำกำรศึกษำและ
วิชำชีพ  คณะครุศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  ไม่ต่ ำกว่ำ T 50** ทั้งนี้ผลกำรสอบมีอำยุควำมไม่เกิน 2 ปี** 

หลักฐานเพิ่มเติมในการสมัคร  (แนบพร้อมใบสมัคร) นอกจำกหลักฐำนที่เเสดงคุณสมบัติตำมข้อ 1–4  เเล้ว ให้ส่งหลักฐำนกำร
สมัครเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
 1. มีหนังสือรับรองคุณสมบัติเหมำะสมที่จะศึกษำในระดับปริญญำดุษฎีบัณฑิตจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ อำจำรย์ที่เคยสอนใน
ระดับมหำบัณฑิตหรือหัวหน้ำงำน รวมกันไม่น้อยกว่ำ 3 คน (ดูตัวอย่ำงหนังสือรับรองคุณสมบัติทำงเว็บไซต์) 
 2. เสนอโครงกำรวิจัย (Research Proposal) ที่คำดว่ำจะท ำในหลักสูตรนี้ 1 เรื่อง ประกอบด้วย 3 บท คือบทน ำ วรรณคดี   
ที่เกี่ยวข้อง และวิธีด ำเนินกำรวิจัย   
 3. ส ำเนำใบแจ้งผลกำรทดสอบวิชำภำษำอังกฤษ (CU-TEP) จำกศูนย์ทดสอบทำงวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย หรือ
ส ำเนำใบแจ้งผลกำรสอบ TOEFL   หรือส ำเนำใบแจ้งผลกำรสอบ  IELTS   ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอำยุไม่เกิน 2 ปี นับจำกวันรำยงำนผล
คะแนนกำรทดสอบถึงวันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำตำมที่ระบุในรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศกำรรับสมัครของแต่ละสำขำวิชำฯ 
(โปรดลงนำมรับรองส ำเนำด้วย) 
 4. ส ำเนำใบแจ้งผลกำรทดสอบวิชำพื้นฐำนกำรวิจัย (GREAT-R) ของศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนำกำรศึกษำและ
วิชำชีพ คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ทั้งนี้ผลกำรสอบมีอำยุควำมไม่เกิน 2 ปี นับจำกวันสอบโดยมีคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 
T50** (โปรดลงนำมรับรองส ำเนำด้วย)   
 5. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุกำรใช้งำน (โปรดลงนำมรับรองส ำเนำด้วย) 

 
การรับสมัคร 

1. ผู้สมัครบันทึกข้อมูลกำรสมัคร ONLINE ทำงอินเตอร์เน็ต ได้จำก  http://www.grad.chula.ac.th  
(เมนู:สมัครเรียน เลือก “ระบบรับสมัครเข้ำศึกษำ”) ให้ถูกต้องและครบถ้วน   
    2.   ผู้สมัครช ำระเงินค่ำสมัครสอบหลักสูตรนอกเวลำจ ำนวน 1,000  บำท โดย  Download  แบบฟอร์มการช าระเงินได้
ท่ี  http://www.edu.chula.ac.th/node/843  เลือกแบบฟอร์ม   ช าระค่าสมัครหลักสูตรนอกเวลา 
 3.   ผู้สมัครส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐำนเอกสำรกำรสมัครทั้งหมด และใบช ำระเงินค่ำสมัครสอบ ทำงไปรษณีย์มำที ่  
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (นอกเวลาราชการ)  คณะครุศาสตร์   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330  
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ก าหนดการสอบ 
 

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 - วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ สถานที่สอบ 
 
 
1.สอบปำกเปล่ำ 

 
วันเสำร์ที่ 5 พฤศจิกำยน 2565 

(เวลำ 10.00 – 12.00 น.) 
 
 

 
ห้องสอบจะแจ้งให้ทรำบทำง 

http://www.edu.chula.ac.th 
คณะครุศำสตร์ จุฬำฯ 

 
 

หมายเหตุ  * กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่  450 หรือ IELTS  ตั้งแต่ 4.0 รับเข้ำศึกษำแต่ มีเงื่อนไข
เป็นไปตำมประกำศของบัณฑิตวิทยำลัย www. grad.chula.ac.th 

 ** ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) และถ้ายังไม่ได้ทดสอบ จะต้องสมัครตามเวลาที่
ก าหนดและสอบในวันที่ ที่คณะจัดให้ ในกรณีที่คะแนนไม่ถึง T 50 จะต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานการวิจัย 1 รายวิชา เพิ่มเติม 
ภายใน 2 ภาคการศึกษา โดยนิสิตจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง  (สมัครโดยตรงหรือทำงไปรษณีย์ ที่ศูนย์ทดสอบและประเมิน
เพื่ อพัฒนำกำรศึกษำ และวิชำชีพ คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย โทร. 0 -2218-2565 ต่อ 7200  หรือที่   
http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter/ 

 

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ดูรายละเอียดได้จากประกาศ  
 เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่  http://www.atc.chula.ac.th     

จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ    5  คน   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกำยน 2565       ที่ http://www.edu.chula.ac.th 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกำยน 2565         ที่ http://www.edu.chula.ac.th  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา      วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกำยน 2565           ที ่ http://www.edu.chula.ac.th   
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่       วันเสำร์ที่ 17 ธันวำคม 2565                    

เปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565  วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 
 

 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา    
1. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ          1,000  บำท 
2. ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ใน 2 ปีแรก  ภำคกำรศึกษำละ                          61,000     บำท 
3. ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำนิสิตปีที่ 3 เป็นต้นไป  ภำคกำรศึกษำละ                       10,000  บำท 
4. ค่ำเล่ำเรียนตำมประกำศของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
   เรื่อง อัตรำกำรเรียกเก็บเงินค่ำเล่ำเรียน พ.ศ.2562 

      24,500     บำท 

 
 
 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งระวี สมะวรรธนะ (ในเวลาราชการ)โทร.0-2218-2565-97 ต่อ 8124  

หรือสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โทร. 0-218-2565-97 ต่อ 8140 
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย  ชั้น 8 

http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter/
http://www.atc.chula.ac.th/
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(ลงนำม).................................................... 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย)์ 
ประธำนสำขำวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ 
วันที…่27……/……07……/…2565……… 

(ลงนำม)........................................................... 
 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำภัสรำ ชินวรรโณ) 

  หัวหน้ำภำควิชำหลักสูตรและกำรสอน     
      วันที.่... 27……/……07……/…2565.... 

(ลงนำม) ………………………………………………………… 
  (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ)     

       คณบดี  

ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่ 13/2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565


