
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 
ภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 2564  

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

 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
  1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หรือสาขาวิชาสุขศึกษา หรือสาขาวิชา      
พลศึกษา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พิจารณาเห็นวาเหมาะสมและมีประสบการณใน
การทํางานเกี่ยวกับสุขศึกษาและพลศึกษาหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตไมนอยกวา 1 ป 
โดยจะตองมีหลักฐานรับรองจากหัวหนาหนวยงาน 
 2. ไดแตมเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตอยางนอย 3.50 จากระบบ 4 แตม หรือ ถาในกรณีที่ไดแตมเฉลี่ยสะสม
นอยกวา  3.50 แตตองไมนอยกวา 3.00 จะตองมีผลงานทางวิชาการ หรืองานการวิจัยที่มีคุณภาพดี (ไมนับวิทยานิพนธหรืองาน
วิชาการ ที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา) หรือมีประสบการณในการทํางาน และเคยอยูในตําแหนงผูบริหาร หรือ 
เทียบเทาตามการแบงสายงานของรัฐบาลและเอกชน โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต            
ของสาขาวิชา และตองสงผลงานทางวิชาการ หรือหลักฐานรับรองจากหนวยงานมาเพ่ือประกอบการพิจารณา  
 3.   ไดคะแนนทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU–TEP) ตั้งแต 67 หรือคะแนน TOEFL ตั้งแต 525 หรือ IELTSตั้งแต 5.5 ทั้งน้ี
ผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป โดยในกรณีที่คะแนนการสอบภาษาอังกฤษ CU–TEP ตั้งแต 45 หรือ TOEFL ตั้งแต 450 หรือ 
IELTS ตั้งแต 4.0 ใหรับเขาศึกษาแตมีเง่ือนไข* 
 4.   ไดคะแนนทดสอบในวิชาทักษะพ้ืนฐานการวิจัย (GREAT-R)  ของศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
วิชาชีพ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไมต่ํากวา T 50** ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป** 

หลักฐานเพ่ิมเติมในการสมัคร  (แนบพรอมใบสมัคร) นอกจากหลกัฐานที่เเสดงคุณสมบัติตามขอ 1–4  เเลว ใหสงหลักฐาน      
การสมัครเพ่ิมเติม ดังตอไปน้ี 
 1. มีหนังสือรับรองคณุสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับปรญิญาดษุฎีบัณฑติจากอาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่เคยสอนใน
ระดับมหาบณัฑิตหรือหัวหนางาน รวมกันไมนอยกวา 3 คน (ดูตัวอยางหนังสือรับรองคุณสมบตัิทางเว็บไซต) 
 2. เสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) ที่คาดวาจะทําในหลักสูตรนี้ 1 เรื่อง ประกอบดวย 3 บท คือบทนํา วรรณคดี   
ที่เก่ียวของ และวิธีดําเนินการวิจัย   
 3. ใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) หรือ
สําเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL   หรือสําเนาใบแจงผลการสอบ  IELTS   ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป  (โปรดลงนามรับรอง
สําเนาดวย) 
 4. ใบแจงผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนยทดสอบและประเมินเพื อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบโดยมีคะแนนไมต่ํากวา 
T50**   
 5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไมหมดอายุการใชงาน (โปรดลงนามรับรองสําเนาดวย)   
 

การรับสมัคร 
1. ผูสมัครบันทึกขอมูลการสมัคร ONLINE ทางอินเตอรเน็ต ไดจาก  http://www.grad.chula.ac.th  

(เมนู:การเขาศึกษา เลือกระบบรับสมัครเขาศึกษา) ใหถูกตองและครบถวน   
    2.   ผูสมัครชําระเงินคาสมัครสอบหลักสตูรนอกเวลาจํานวน 1,000  บาท โดย  Download  แบบฟอรมการชําระเงินได
ที ่ http://www.edu.chula.ac.th/node/843  เลือกแบบฟอรม   ชําระคาสมัครหลักสูตรนอกเวลา 
 3.   ผูสมัครสงใบสมัคร(ลงนามเอกสารเรียบรอย) พรอมหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติและหลักฐานเพ่ิมเติมในการสมัคร
ทั้งหมด และใบชําระเงินคาสมัครสอบมาท่ีe-mail ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา suthana.t@chula.ac.th และเจาหนาที่สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาท่ี e-mail chalidassc@gmail.com  
      (สําหรับการสงเอกสารตัวจริงท้ังหมดจะใหใหทราบในภายหลัง) 
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กําหนดการสอบ 
ระหวางวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 – วันอาทิตยที่ 31 ตุลาคม 2564 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทําการทดสอบ สถานที่สอบ 
1. วิชาเฉพาะสาขา 
       (ขอเขียน) 

วันเสารที่  6 พฤศจิกายน 2564 
(เวลา 13.00 – 16.00 น.) 

 

(เวลาสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีก
ครั้ง ตามประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิสอบขอเขียน) 

ทาง http://www.edu.chula.ac.th 
คณะครุศาสตร จุฬาฯ 

2. สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 13 พฤศจิกายน 2564 
(เวลา 09.00 – 13.00 น.) 

หองสอบจะแจงใหทราบทาง 
http://www.edu.chula.ac.th 

คณะครุศาสตร จุฬาฯ 
 

หมายเหตุ * กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 45 หรือ TOEFL ตั้งแต  450 หรือ IELTS  ตั้งแต 4.0 รับเขาศึกษาแต     
มีเง่ือนไขเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย www. grad.chula.ac.th  

  ** ผูสมัครจะตองมีคะแนนการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) และถายังไมไดทดสอบ จะตองสมัครตามเวลาที่
กําหนดและสอบในวันท่ี ท่ีคณะจดัให ในกรณีที่คะแนนไมถึง T 50 จะตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการวิจัย 1 รายวิชา เพ่ิมเติม 
ภายใน 2 ภาคการศึกษา  โดยนิสิตจะตองรับผิดชอบคาใชจายเอง  (สมัครโดยตรงหรือทางไปรษณยี ท่ีศูนยทดสอบและประเมิน
เพื่อพัฒนาการศึกษา และวิชาชีพ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย โทร. 0-2218-2565 ตอ 7200  หรือท่ี   
http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter/ 

ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ดูรายละเอียดไดจากประกาศ  
 เร่ือง การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมคัรไดที่  http://www.atc.chula.ac.th    

(สงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)  
ที่สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภายในกําหนดเวลาของวันสอบวิชาเฉพาะ) 

 
 

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ   5   คน 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน วันพุธท่ี 3 พฤศจิกายน 2564         ที่ http://www.edu.chula.ac.th 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ   วันพฤหัสบดีที่  11 พฤศจิกายน 2564          ที ่http://www.edu.chula.ac.th 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา  วันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2564                 ที ่ http://www.edu.chula.ac.th   

ปฐมนิเทศนิสิตใหม       ประมาณเดือนธันวาคม 2564              ที่ คณะครุศาสตร  เวลา 08.00 – 16.00 น. 

เปดเรียนภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564  วันจันทรที่ 10 มกราคม 2564 

 

 

 

 

 

หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอไดที่  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธนะ  ติงศภัทิย (ในเวลาราชการ) e-mail: suthana.t@chula.ac.th 

หรือเจาหนาที่สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา e-mail: chalidassc@gmail.com  
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คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา   

1. คาธรรมเนยีมการสมัครสอบ  1,000  บาท 
2. คาธรรมเนยีมการศึกษา ใน 2 ปแรก  ภาคการศึกษาละ       61,000  บาท 
3. คาธรรมเนยีมการศึกษานิสติปที่ 3 เปนตนไป  ภาคการศึกษาละ    10,000  บาท 
4. คาเลาเรียนตามประกาศของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินคาเลาเรยีน พ.ศ.2562

      24,500  บาท 

(ลงนาม).................................................... 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธนะ ติงศภัทิย) 
ประธานสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

วันที…่……/…………/………… 

(ลงนาม)........................................................... 
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภสัรา ชินวรรโณ) 

  หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
      วันท่ี........./............../................ 

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

        คณบดี  

...............................................

..............................................
ตราจารย ดร.อาภัสรา
ภาควิชาหลักสูตรและก
.................../////////////////////.................................////////////////////////////////////////////////////......................................................


