
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1-2) และ 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 

ภาควิชา หลักสตูรและการสอน  คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา  (นอกเวลาราชการ) 
หลักสูตร  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต รหัสหลักสูตร    แบบ 2.1 ส าหรับผู้ส าเร็จปริญญาโท 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หรือสาขาวิชาสุขศึกษา หรือสาขาวิชาพล

ศึกษา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับ
สุขศึกษาและพลศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยจะต้องมี
หลักฐานรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน 

2. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตอย่างน้อย 3.50 จากระบบ 4 แต้ม หรือ ถ้าในกรณีที่ได้แต้มเฉลี่ยสะสม
น้อยกว่า  3.50 แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3.00 จะต้องมีผลงานทางวิชาการ หรืองานการวิจัยที่มีคุณภาพดี (ไม่นับวิทยานิพนธ์หรืองาน
วิชาการ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ) หรือมีประสบการณ์ในการท างาน และเคยอยู่ในต าแหน่งผู้บริหาร หรือ 
เทียบเท่าตามการแบ่งสายงานของรัฐบาลและเอกชน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิ ต           
ของสาขาวิชา และต้องส่งผลงานทางวิชาการ หรือหลักฐานรับรองจากหน่วยงานมาเพื่อประกอบการพิจารณา  

3. ได้คะแนนทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU–TEP) ตั้งแต่ 67 หรือคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 525 หรือ IELTSตั้งแต่ 5.5 ท้ังนี้
ผลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี โดยในกรณีที่คะแนนการสอบภาษาอังกฤษ CU–TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ 
IELTS ตั้งแต่ 4.0 ให้รับเข้าศึกษาแต่มีเง่ือนไข* 

4. ได้คะแนนทดสอบในวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R)  ของศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
วิชาชีพ  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ไม่ต่ ากว่า T 50** ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี** 

หลักฐานเพ่ิมเติมในการสมัคร (แนบพร้อมใบสมัคร) นอกจากน าส่งหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติตามข้อ 1-4 แล้ว ให้ส่งหลักฐานเพ่ิมเติม
ต่อไปนี้ 

1. มีหนังสือรับรองคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับปรญิญาดษุฎีบัณฑติจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่เคยสอนใน
ระดับมหาบณัฑิตหรือหัวหน้างาน รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน (หนังสือรับรองจากหน่วยงาน) 

2. เสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) ที่คาดว่าจะท าในหลักสูตรนี้ 1 เรื่อง ประกอบด้วย 3 บท คือบทน า วรรณคดี
ที่เกี่ยวข้อง และวิธีด าเนินการวิจัย 

3. ส าเนาใบแจ้งผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ
ส าเนาใบแจ้งผลการสอบ TOEFL   หรือส าเนาใบแจ้งผลการสอบ  IELTS   ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันรายงานผล
คะแนนการทดสอบถึงวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครของแต่ละสาขาวิชาฯ 
(โปรดลงนามรับรองส าเนาด้วย) 

4. ส าเนาใบแจ้งผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบโดยมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 
T50** (โปรดลงนามรับรองส าเนาด้วย)   

การรับสมัคร 
1. ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัคร ONLINE ทางอินเตอร์เน็ต ได้จาก  http://www.grad.chula.ac.th

(เมนู:สมัครเรียน เลือก “ระบบรับสมัครเข้าศึกษา”) ใหถู้กต้องและครบถ้วน 
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2. ผู้สมัครช าระเงินค่าสมัครสอบหลักสตูรนอกเวลาจ านวน 1,000  บาท โดย  Download  แบบฟอร์มการช าระเงินได้
ที่  http://www.edu.chula.ac.th/node/843  เลือกแบบฟอร์ม   ช าระค่าสมัครหลักสูตรนอกเวลา 

3. ผู้สมัครส่งใบสมัคร พร้อมหลกัฐานเอกสารการสมัครทั้งหมด และใบช าระเงินค่าสมคัรสอบ ทางไปรษณียม์าที่
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (นอกเวลาราชการ)  คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330  

ก าหนดการสอบ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1) 

รับสมัครต้ังแต่วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม  2566 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ สถานที่สอบ 

1. วิชาเฉพาะสาขา
       (ข้อเขียน) 

วันเสาร์ที่  22 เมษายน 2566 
(โปรดตรวจสอบวันและเวลาสอบอีกครั้งตาม

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบข้อเขยีน) 

รายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับการสอบจะแจ้งให้ทราบทาง 
เว็บไซต์ https://www.register.gradchula.com/login 

และ e-mail ส่วนตัวของผูส้มัครที่กรอกในใบสมัคร 

2. สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 1-7 พฤษภาคม 2566 
(โปรดตรวจสอบวันและเวลาสอบอีกครั้งตาม
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบสอบสมัภาษณ์) 

รายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับการสอบจะแจ้งให้ทราบทาง 
เว็บไซต์ https://www.register.gradchula.com/login 

และ e-mail ส่วนตัวของผูส้มัครที่กรอกในใบสมัคร 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 2) 

รับสมัครต้ังแต่วนัเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 - วันอาทิตยท์ี่ 30 เมษายน  2566 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ สถานที่สอบ 

1. วิชาเฉพาะสาขา
       (ข้อเขียน) 

วันเสาร์ที่  13 พฤษภาคม 2566 
(โปรดตรวจสอบวันและเวลาสอบอีกครั้งตาม

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบข้อเขยีน) 

รายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับการสอบจะแจ้งให้ทราบทาง 
เว็บไซต์ https://www.register.gradchula.com/login 

และ e-mail ส่วนตัวของผูส้มัครที่กรอกในใบสมัคร 

2. สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 20 - 22 พฤษภาคม 2566 
(โปรดตรวจสอบวันและเวลาสอบอีกครั้งตาม
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบสอบสมัภาษณ์) 

รายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับการสอบจะแจ้งให้ทราบทาง 
เว็บไซต์ https://www.register.gradchula.com/login 

และ e-mail ส่วนตัวของผูส้มัครที่กรอกในใบสมัคร 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา  2566 

รับสมัครต้ังแต่วันพฤหัสบดทีี่ 1 มิถุนายน 2566 - วันเสาร์ที่ 30 กันยายน  2566 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ สถานที่สอบ 
1. วิชาเฉพาะสาขา
       (ข้อเขียน) 

วันเสาร์ที่  7 ตุลาคม 2566 
(โปรดตรวจสอบวันและเวลาสอบอีกครั้งตาม

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบข้อเขยีน) 

รายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับการสอบจะแจ้งให้ทราบทาง 
เว็บไซต์ https://www.register.gradchula.com/login 

และ e-mail ส่วนตัวของผูส้มัครที่กรอกในใบสมัคร 



 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ สถานที่สอบ 

2. สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 14 – 17 ตุลาคม 2566 
(โปรดตรวจสอบวันและเวลาสอบอีกครั้งตาม
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบสอบสมัภาษณ์) 

รายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับการสอบจะแจ้งให้ทราบทาง 
เว็บไซต์ https://www.register.gradchula.com/login 

และ e-mail ส่วนตัวของผูส้มัครที่กรอกในใบสมัคร 

หมายเหตุ * กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่  450 หรือ IELTS  ตั้งแต่ 4.0 รับเข้าศึกษาแต่ 
มีเง่ือนไขเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย www. grad.chula.ac.th  

  ** ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) และถ้ายังไม่ได้ทดสอบ จะตอ้งสมัครตามเวลาที่
ก าหนดและสอบในวันท่ี ท่ีคณะจดัให้ ในกรณีที่คะแนนไม่ถึง T 50 จะต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการวิจัย 1 รายวิชา เพ่ิมเติม 
ภายใน 2 ภาคการศึกษา โดยนิสติจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง  (สมัครโดยตรงหรือทางไปรษณยี์ ที่ศูนย์ทดสอบและประเมิน
เพื่อพัฒนาการศึกษา และวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 7200  หรือท่ี   
http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter/ 

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

(ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)  
ที่สาขาวิชาสขุศึกษาและพลศึกษา ภายในก าหนดเวลาของวันสอบวิชาเฉพาะ) 

จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ    8   คน*** 
(***โดยพิจารณาตามจ านวนรวมทุกรอบของท้ังปีการศึกษาจะต้องไม่เกินจ านวนรับท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ในมคอ.2) 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 ที่ https://www.registar.gradchula.com/login 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ที่ https://www.registar.gradchula.com/login 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันพุธท่ี 31 พฤษภาคม 2566 ที่ https://www.registar.gradchula.com/login 

ปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ วันเสาร์ที่ 8  กรกฎาคม 2566 ที่คณะครุศาสตร์  เวลา 08.00-16.00 น. 

 วันเปิดภาคเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  2566 วันจันทร์ที่  7  สิงหาคม  2566 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 2) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 ที่ https://www.registar.gradchula.com/login 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่ https://www.registar.gradchula.com/login 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันพุธท่ี 31 พฤษภาคม 2566 ที่ https://www.registar.gradchula.com/login 

ปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ วันเสาร์ที่ 8  กรกฎาคม 2566 ที่คณะครุศาสตร์  เวลา 08.00-16.00 น. 

วันเปิดภาคเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  2566 วันจันทร์ที่  7  สิงหาคม  2566 
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ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 ที่ https://www.registar.gradchula.com/login 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่ https://www.registar.gradchula.com/login 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ https://www.registar.gradchula.com/login 

ปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ที่คณะครุศาสตร์  เวลา 08.00-16.00 น. 

วันเปิดภาคเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา  2566   เดือนมกราคม  2567 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา   
1. ค่าธรรมเนยีมการสมัครสอบ  1,000  บาท 
2. ค่าธรรมเนยีมการศึกษา ใน 2 ปีแรก  ภาคการศึกษาละ       61,000  บาท 
3. ค่าธรรมเนยีมการศึกษานิสติปทีี่ 3 เป็นต้นไป  ภาคการศึกษาละ    10,000  บาท 
4. ค่าเล่าเรียนตามประกาศของจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรยีน พ.ศ.2562
      24,500  บาท 

(ลงนาม).................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย)์ 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

วันที…่……/…………/………… 

(ลงนาม)........................................................... 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภสัรา ชินวรรโณ) 

  หัวหนา้ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
      วันท่ี........./............../................ 

ทั้งนี้   โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที ่  วันท่ี   

(ลงนาม) ………………………………………………………… 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.ศริิเดช สุชีวะ)        

        คณบดี  

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ (ติดต่อในเวลาราชการ)  โทร 0-2218-2565-67 ต่อ 8125 

หรือเจ้าหน้าที่สาขาวิชาสุขศกึษาและพลศึกษา โทร 0-2218-2665-97 ต่อ 8140 
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 8 

1/2566                   12 มกราคม 2566


