รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
ภาควิชา
สาขาวิชา
หลักสูตร

หลักสูตรและการสอน
สุขศึกษาและพลศึกษา (นอกเวลาราชการ)
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท

คณะครุศาสตร์
รหัสหลักสูตร 3 7 2 0

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หรือสาขาวิชาสุขศึกษา หรือสาขาวิชาพล
ศึกษา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและมีประสบการณ์ ในการทำงานเกี่ยวกับ
สุขศึกษาและพลศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยจะต้องมี
หลักฐานรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน
2. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตอย่างน้อย 3.50 จากระบบ 4 แต้ม หรือ ถ้าในกรณีที่ได้แต้มเฉลี่ยสะสม
น้อยกว่า 3.50 แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3.00 จะต้องมีผลงานทางวิชาการ หรืองานการวิจัยที่มีคุณภาพดี (ไม่นับวิทยานิพนธ์หรืองาน
วิชาการ ที่เป็นส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา) หรือมีประสบการณ์ ในการทำงาน และเคยอยู่ในตำแหน่งผู้บริหาร หรือ
เที ยบเท่ าตามการแบ่ งสายงานของรัฐบาลและเอกชน โดยได้ รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลั กสู ตรดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต
ของสาขาวิชา และต้องส่งผลงานทางวิชาการ หรือหลักฐานรับรองจากหน่วยงานมาเพื่อประกอบการพิจารณา
3. ได้คะแนนทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU–TEP) ตั้งแต่ 67 หรือคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 525 หรือ IELTSตั้งแต่ 5.5 ทั้งนี้
ผลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี โดยในกรณี ที่คะแนนการสอบภาษาอังกฤษ CU–TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ
IELTS ตั้งแต่ 4.0 ให้รับเข้าศึกษาแต่มีเงื่อนไข*
4. ได้คะแนนทดสอบในวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า T 50** ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี**
หลักฐานเพิ่มเติมในการสมัคร (แนบพร้อมใบสมัคร) นอกจากหลักฐานที่เเสดงคุณสมบัติตามข้อ 1–4 เเล้ว ให้ส่งหลักฐานการ
สมัครเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
1. มีหนังสือรับรองคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่เคยสอนใน
ระดับมหาบัณฑิตหรือหัวหน้างาน รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน (ดูตัวอย่างหนังสือรับรองคุณสมบัติทางเว็บไซต์)
2. เสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) ที่คาดว่าจะทำในหลักสูตรนี้ 1 เรื่อง ประกอบด้วย 3 บท คือบทนำ วรรณคดี
ที่เกี่ยวข้อง และวิธีดำเนินการวิจัย
3. สำเนาใบแจ้งผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หรือ
สำเนาใบแจ้งผลการสอบ TOEFL หรือสำเนาใบแจ้งผลการสอบ IELTS ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันรายงานผล
คะแนนการทดสอบถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครของแต่ละสาขาวิชาฯ
(โปรดลงนามรับรองสำเนาด้วย)
4. สำเนาใบแจ้งผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพั ฒนาการศึกษาและ
วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผลการสอบมีอายุความไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบโดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า
T50** (โปรดลงนามรับรองสำเนาด้วย)

-2การรับสมัคร
1. ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัคร ONLINE ทางอินเตอร์เน็ต ได้จาก http://www.grad.chula.ac.th
(เมนู:สมัครเรียน เลือก “ระบบรับสมัครเข้าศึกษา”) ให้ถูกต้องและครบถ้วน
2. ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครสอบหลักสูตรนอกเวลาจำนวน 1,000 บาท โดย Download แบบฟอร์มการชำระเงินได้
ที่ http://www.edu.chula.ac.th/node/843 เลือกแบบฟอร์ม ชำระค่าสมัครหลักสูตรนอกเวลา
3. ผู้สมัครส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานเอกสารการสมัครทั้งหมด และใบชำระเงินค่าสมัครสอบ ทางไปรษณีย์มาที่
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (นอกเวลาราชการ) คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
กำหนดการสอบ
ระหว่างวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
วิชาที่สอบ

วันและเวลาที่ทำการทดสอบ

สถานที่สอบ

1. วิชาเฉพาะสาขา
(ข้อเขียน)

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565
(เวลา 13.00 – 16.00 น.)

ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบทาง
http://www.edu.chula.ac.th
คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

2. สอบสัมภาษณ์

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
(เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบทาง
http://www.edu.chula.ac.th
คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

หมายเหตุ * กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 รับเข้าศึกษาแต่
มีเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย www. grad.chula.ac.th
** ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) และถ้ายังไม่ได้ทดสอบ จะต้องสมัครตามเวลาที่
กำหนดและสอบในวันที่ ที่คณะจัดให้ ในกรณีที่คะแนนไม่ถึง T 50 จะต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานการวิจัย 1 รายวิชา เพิ่มเติม
ภายใน 2 ภาคการศึกษา โดยนิสิตจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง (สมัครโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ ที่ศูนย์ทดสอบและประเมิน
เพื่อพัฒนาการศึกษา และวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 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
(ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)
ที่สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภายในกำหนดเวลาของวันสอบวิชาเฉพาะ)

-3จานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ 8 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 8 เมษำยน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 2 พฤษภำคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันอังคำรที่ 31 พฤษภำคม 2565
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประมำณเดือนกรกฎำคม 2565

ที่ http://www.edu.chula.ac.th
ที่ http://www.edu.chula.ac.th
ที่ http://www.edu.chula.ac.th
ที่ คณะครุศำสตร์ เวลำ 08.00 – 16.00 น.

เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ประมาณเดือนสิงหาคม 2565
หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มสี ิทธิส์ มัคร ติดต่อได้ที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ (ในเวลาราชการ)โทร.0-2218-2565-97 ต่อ 8125
หรือสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โทร. 0-218-2565-97 ต่อ 8140
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 8
ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ
2. ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ใน 2 ปีแรก ภำคกำรศึกษำละ
3. ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำนิสิตปีที่ 3 เป็นต้นไป ภำคกำรศึกษำละ
4. ค่ำเล่ำเรียนตำมประกำศของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
เรื่อง อัตรำกำรเรียกเก็บเงินค่ำเล่ำเรียน พ.ศ.2562
(ลงนำม)....................................................
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์)
ประธำนสำขำวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ
วันที่………/…………/…………
(ลงนำม)...........................................................
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำภัสรำ ชินวรรโณ)
หัวหน้ำภำควิชำหลักสูตรและกำรสอน
วันที่........./............../................
ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมกำรบริหำรคณะครุศำสตร์ ครั้งที่

วันที่

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

1,000
61,000
10,000
24,500

บำท
บำท
บำท
บำท

