
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 
ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2564  

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

 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
  1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หรือสาขาวิชาสุขศึกษา หรือสาขาวิชาพล
ศึกษา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พิจารณาเห็นวาเหมาะสมและมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับ
สุขศึกษาและพลศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองมี
หลักฐานรับรองจากหัวหนาหนวยงาน 
 2. ไดแตมเฉล่ียสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตอยางนอย 3.50 จากระบบ 4 แตม หรือ ถาในกรณีที่ไดแตมเฉล่ียสะสม
นอยกวา  3.50 แตตองไมนอยกวา 3.00 จะตองมีผลงานทางวิชาการ หรืองานการวิจัยที่มีคุณภาพดี (ไมนับวิทยานิพนธหรืองาน
วิชาการ ที่เปนสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา) หรือมีประสบการณในการทํางาน และเคยอยูในตําแหนงผูบริหาร หรือ 
เทียบเทาตามการแบงสายงานของรัฐบาลและเอกชน โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต            
ของสาขาวิชา และตองสงผลงานทางวิชาการ หรือหลักฐานรับรองจากหนวยงานมาเพื่อประกอบการพิจารณา  
 3.   ไดคะแนนทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU–TEP) ตั้งแต 67 หรือคะแนน TOEFL ต้ังแต 525 หรือ IELTSตั้งแต 5.5 ทั้งนี้
ผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป โดยในกรณีที่คะแนนการสอบภาษาอังกฤษ CU–TEP ตั้งแต 45 หรือ TOEFL ตั้งแต 450 หรือ 
IELTS ตั้งแต 4.0 ใหรับเขาศึกษาแตมีเงื่อนไข* 
 4.   ไดคะแนนทดสอบในวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R)  ของศูนยทดสอบและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาและ
วิชาชีพ  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไมต่ํากวา T 50** ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป** 

หลักฐานเพ่ิมเติมในการสมัคร  (แนบพรอมใบสมัคร) นอกจากหลักฐานที่เเสดงคุณสมบัติตามขอ 1–4  เเลว ใหสงหลักฐานการ
สมัครเพิ่มเติม ดังตอไปนี้ 
 1. มีหนังสือรับรองคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากอาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่เคยสอนใน
ระดับมหาบัณฑิตหรือหัวหนางาน รวมกันไมนอยกวา 3 คน (ดูตวัอยางหนังสือรับรองคุณสมบัติทางเว็บไซต) 
 2. เสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) ที่คาดวาจะทําในหลักสูตรนี้ 1 เรื่อง ประกอบดวย 3 บท คือบทนํา วรรณคดี   
ที่เกี่ยวของ และวิธีดําเนินการวิจัย   
 3. สําเนาใบแจงผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือ
สําเนาใบแจงผลการสอบ TOEFL   หรือสําเนาใบแจงผลการสอบ  IELTS   ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป  (โปรดลงนามรับรอง
สําเนาดวย) 
 4. สําเนาใบแจงผลการทดสอบวิชาพ้ืนฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
วิชาชีพ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไมเกิน 2 ป นับจากวันสอบโดยมีคะแนนไมต่ํากวา 
T50** (โปรดลงนามรับรองสําเนาดวย)   
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การรับสมัคร 

1. ผูสมัครบันทึกขอมูลการสมัคร ONLINE ทางอินเตอรเน็ต ไดจาก  http://www.grad.chula.ac.th  
(เมนู:การเขาศึกษา เลือกระบบรับสมัครเขาศึกษา) ใหถูกตองและครบถวน   
    2.   ผูสมัครสงใบสมัคร  พรอมหลักฐานเอกสารการสมัครทั้งหมดทางไปรษณียมาท่ี   
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ในเวลาราชการ)  คณะครุศาสตร   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330  

 
กําหนดการสอบ 
 

ระหวางวันที่ 1 กมุภาพันธ 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2564 

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ทําการทดสอบ สถานที่สอบ 

 
1. วิชาเฉพาะสาขา 

(ขอเขียน) 

วันเสารที่  24 เมษายน 2564 
(เวลา 13.00 – 16.00 น.) 

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

คณะครุศาสตร จุฬาฯ 
 
2. สอบสัมภาษณ 

วันศุกรที่ 7 พฤษภาคม 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   

มีเงื่อนไขเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  www. grad.chula.ac.th  

  ** ผูสมัครจะตองมีคะแนนการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) และถายังไมไดทดสอบ จะตองสมัครตามเวลาท่ี
กําหนดและสอบในวันที่ ที่คณะจัดให ในกรณีที่คะแนนไมถึง T 50 จะตองเรียนรายวิชาพื้นฐานการวิจัย 1 รายวิชา เพิ่มเติม 
ภายใน 2 ภาคการศึกษา   โดยนิสิตจะตองรับผิดชอบคาใชจายเอง (สมัครโดยตรงหรือทางไปรษณีย ที่ศูนยทดสอบและประเมิน
เพื่อพัฒนาการศึกษา และวิชาชีพ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ตอ 7200 หรือที่  
http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter/ 

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

(สงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)  
ที่สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภายในกําหนดเวลาของวันสอบวิชาเฉพาะ) 
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จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ    4   คน  
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน วันศุกรที่ 9 เมษายน 2564   ที่ http://www.edu.chula.ac.th 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ   วันศุกรที่ 30 เมษายน 2564   ที่ http://www.edu.chula.ac.th  
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา  วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564       ที ่ http://www.edu.chula.ac.th  

ปฐมนิเทศนิสิตใหม       ประมาณเดือนกรกฎาคม 2564        ที่ คณะครุศาสตร  เวลา 08.00 – 16.00 น. 

เปดเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564  ประมาณเดือนสิงหาคม 2564 

คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา   
1. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ         500 บาท 

2. คาเลาเรียนตามประกาศของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินคาเลาเรียน พ.ศ.2562

      24,500    บาท 

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

วันท่ี………/…………/………… 

(ลงนาม)........................................................... 
   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภัสรา ชินวรรโณ) 

   หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน          
      วันที.่......../............../................ 

ทั้งนี้   โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร  ครั้ง  วันที ่

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

    คณบดี 

หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอไดที่ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธนะ  ติงศภทัิย ในเวลาราชการ 
โทร.0-2218-2565-97 ตอ 8125 หรือสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  โทร. 0-218-2565-97 ตอ 8140 

อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย  ชั้น 8 

..........................................................................................
สตราจารย ดร สธนะ ติงศภัทิ

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


