
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 
ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2566 รอบท่ี 1 

ภาควิชา     หลักสตูรและการสอน  คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชา   สุขศึกษาและพลศึกษา (ในเวลาราชการ) 
หลักสูตร ครุศาสตรมหาบณัฑิต   รหัสหลักสูตร   แผน ก  แบบ  ก 2 เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์  

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา หรือสาขาวิชาสุขศึกษา หรือสาขาวิชา

พลศึกษา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีแต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 4 ปี หรือ
5 ปี ไม่น้อยกว่า 2.50 จากระบบ 4 แต้ม หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่ในปี
การศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

2. ในกรณีที่แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ ากว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์ทางการสอนหรือ การท างาน ทางด้าน
สุขศึกษา หรือพลศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงานส่งเป็นหลักฐาน
พร้อมใบสมัคร 

3. ได้คะแนนทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU–TEP) ตั้งแต่ 45 หรือคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.00
ทั้งนีผ้ลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี โดยในกรณีที่คะแนนการสอบภาษาอังกฤษ CU–TEP ตั้งแต่ 30 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 400 
หรือ IELTS ตั้งแต่ 3.0 ให้รับเข้าศึกษาแต่มีเง่ือนไข* 

หลักฐานเพ่ิมเติมในการสมัคร (แนบพร้อมใบสมัคร) นอกจากน าส่งหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติตามข้อ 1-3 แล้ว ให้ส่งหลักฐาน
เพ่ิมเติมต่อไปนี้ 

1. ส าเนาใบแจ้งผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หรือส าเนาใบแจ้งผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทัง้นีผ้ลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นบัจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบ

ถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครของแต่ละสาขาวิชาฯ (โปรดลง

นามรับรองส าเนาด้วย) 

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

(เมน:ูสมัครเรียน เลือก “ระบบรับสมัครเข้าศึกษา”) ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

2. ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ที่ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ในเวลาราชการ) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
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http://www.grad.chula.ac.th/
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ก าหนดการสอบ 
 

รับสมัครต้ังแต่วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 -วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม  2566 

วิชาทีส่อบ 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. สอบสัมภาษณ ์ วันท่ี 1-7 พฤษภาคม 2566 
(โปรดตรวจสอบวันและเวลาสอบอีกครั้งตาม
ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบสอบสมัภาษณ์) 

 

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

และ e-mail ส่วนตัวของผูส้มัครที่กรอกในใบสมัคร 

 
 
 
 

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

(ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)  
ที่สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาภายในก าหนดเวลาของวันสอบวิชาเฉพาะสาขา) 

 

จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ    10  คน   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566  ทีเ่ว็บไซต์ https://www.register.gradchula.com/login 
ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์   วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566   ทีเ่ว็บไซต์ https://www.register.gradchula.com/login 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566  ทีเ่ว็บไซต์ https://www.register.gradchula.com/login 
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่       วันเสารท์ี่ 8 กรกฎาคม 2566         ที่ คณะครุศาสตร์  เวลา 08.00 – 16.00 น. 

เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566  วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 

 
 

 
หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งระวี สมะวรรธนะ (ติดต่อในเวลาราชการ)  โทร 0-2218-2565-67 ต่อ 8124  
หรือเจ้าหน้าที่สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โทร 0-2218-2665-97 ต่อ 8140 

อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 8  
 

http://www.atc.chula.ac.th/
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ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา   
1. ค่าธรรมเนยีมการสมัครสอบ  500  บาท 
2. ค่าเล่าเรียนตามประกาศของจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรยีน พ.ศ.2562
      24,500    บาท 

(ลงนาม)............................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งระวี สมะวรรธนะ) 

     ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

   วันท่ี.............................................. 

(ลงนาม).............................................................
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภัสรา ชินวรรโณ) 

 หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
 วันท่ี................................................. 

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

       คณบดี 
  วันท่ี.................................................... 

ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 12 มกราคม 2566




