
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1-2) 

ภาควิชา    ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปศึกษา คณะครุศาสตร 
สาขาวิชา  ศิลปศึกษา 
หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต   รหัสหลักสูตร แผน ก แบบ ก1 ทําวิทยานพินธ 

รหัสหลักสูตร แผน ก แบบ ก2   ทําวิทยานพินธ/เรียนรายวิชา 

คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัคร 
แผน ก แบบ ก1 (ทําวิทยานิพนธ) 

(1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา  หรือสําเร็จปริญญาบัณฑิตทางทัศนศิลป
นฤมิตศิลป สถาปตยกรรมศาสตร ออกแบบอุตสาหกรรม โบราณคดี หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาได โดยไดรับการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ   

(2) ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือสาขาที่สอดคลองกับวิชาศิลปศึกษา และไดรับเกียรติ
นิยมอันดับ 1 ไดรับการยกเวนไมตองสอบวิชาเฉพาะสาขา โดยสอบสัมภาษณเทานั้น 

(3) มีประสบการณในการวิจัย และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาได
(4) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(5) คุณสมบัติอื่นๆ เปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงจะประกาศใหทราบเปนปๆไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาได  
แผน ก แบบ ก2 (ทําวิทยานิพนธและเรียนรายวิชา) 

(1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือสําเร็จปริญญา
บัณฑิตทางทัศนศิลป นฤมิตศิลป สถาปตยกรรมศาสตร ออกแบบอุตสาหกรรม โบราณคดี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาได   

(2) ไดแตมเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.50 จากระบบ 4 แตม ในกรณีที่ผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว ไดแตมเฉล่ียตลอดหลักสูตร
ต่ํากวา 2.50 จากระบบ 4 แตม ผูสมัครตองมีประสบการณการสอนหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตมาแลวไมต่ํากวา 3 ป  โดยนับถึง
วันรับสมัคร และมีหนังสือรับรองจากตนสังกัดมาแสดงพรอมใบสมัคร 

(3) คุณสมบัติอื่นๆ เปนไปตามประกาศซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะประกาศใหทราบเปนปๆไป หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาได 

เอกสารประกอบใบสมัคร 
(1) สําเนาบัตรประชาชน และหนังสือสําคัญแสดงการเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามี)
(2)  สําเนาเอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาบัณฑิต
(3) สําเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา
(4) สําเนาใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือสําเนาใบแจง

ผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
เขาศึกษาท่ีระบุในรายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ โดยมีคะแนน CU-TEP ตั้งแต 45 หรือ TOEFL ตั้งแต 450 หรือ IELTS ตั้งแต 
4.0 ขึ้นไป   
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กรณีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 30 ขึ้นไป หรือ คะแนน TOEFL ตั้งแต 400 ขึ้นไป หรือ คะแนน IELTS ตั้งแต 3.0 ขึ้นไปแตนอย

กวาเกณฑในขอ 1 รับเขาศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
      (ก) สอบใหมเพื่อใหไดคะแนนตาม ขอ (1) กอนสอบวิทยานิพนธ 

(ข) ในกรณีที่ผูเขาศึกษาไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต 30 ขึ้นไป แตนอยกวา 38 หรือ คะแนน TOEFL ตั้งแต 400 
ขึ้นไป แตนอยกวา 425 หรือคะแนน IELTS ตั้งแต 3.0 ขึ้นไป แตนอยกวา 3.5 ตองเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษอยางนอย 2 รายวิชา (ตามประกาศเร่ืองเกณฑคะแนนทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษฯ ป พ.ศ. 2557) 

(ค) ในกรณีที่ผูเขาศึกษาไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต 38 ขึ้นไป แตนอยกวา 45 หรือ คะแนน TOEFL ตั้งแต 425 
ขึ้นไป แตนอยกวา 450 หรือคะแนน IELTS ตั้งแต 3.5 ขึ้นไปแตนอยกวา 4.0 ตองเลือกเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษอยางนอย 1 รายวิชา (ตามประกาศเร่ืองเกณฑคะแนนทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษฯ ป พ.ศ. 2557) 

           กรณีที่คะแนน  CU-TEP  นอยกวา 30 หรือ TOEFL นอยกวา 400 หรือ IELTS  นอยกวา 3.0 ไมรับเขาศึกษา 
 (5)  จดหมายแนะนําตัวประกอบการสอบสัมภาษณ  (Statement of Purpose: SOP) ในรูปแบบท่ีทางคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกําหนดให จํานวน 1 ฉบับ ผูสมัครสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่  https://www.edu.chula.ac.th/arted เลือกหัวขอ      
“ดาวนโหลดเอกสาร” หรือ https://www.edu.chula.ac.th/node/1060 

(6)  หลักฐานแสดงประสบการณในการวิจัย เชน บทความวิจัย หรือรายงานการวิจัย (เฉพาะผูสมัครหลักสูตรแผน ก แบบ ก1) 
(7)  สําหรับผูสมัครท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทามากอนแลวจึงมาเรียนตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ป ผูสมัคร

ตองนําใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเทาดังกลาว สงเปนเอกสารประกอบการสมัครดวย 
 
หมายเหตุ 

(1) หลักสูตรแผน ก แบบ ก1 หมายถึงหลักสูตรท่ีเนนการวิจัยและตองทําวิทยานิพนธ สําหรับผูสมัครที่มีประสบการณในการวิจัย
เทานั้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบไดโดยไมนับหนวยกิต  

(2) ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดไดจากประกาศ เรื่อง การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ  
และสมัครสอบไดที่  www.atc.chula.ac.th    
           

(รอบที่ 1)   รับสมัครตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2566 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2566 

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ทําการทดสอบ สถานที่สอบ 
สอบขอเขียน  วันเสารที่ 22 เมษายน 2566 

เวลา 9.00-12.00 น.  

คณะครุศาสตร จุฬาฯ 
(เวลาและสถานท่ีสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง

ตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน)  
สอบสัมภาษณ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 

เวลา 9.00-12.00 น. 
หองประชุมสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้น 2 
อาคาร 8 (ศิลปศึกษา) คณะครุศาสตร 

(เวลาและสถานท่ีสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง
ตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ) 

(รอบที่ 2)   รับสมัครตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2566 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2566 
สอบขอเขียน  วันเสารที่ 13 พฤษภาคม 2566 

เวลา 9.00-12.00 น. 
 

คณะครุศาสตร จุฬาฯ 
(เวลาและสถานท่ีสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง

ตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน)  
สอบสัมภาษณ วันจันทรที่ 22 พฤษภาคม 2566 

เวลา 9.00-12.00 น. 
หองประชุมสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้น 2 
อาคาร 8 (ศิลปศึกษา) คณะครุศาสตร 

(เวลาและสถานท่ีสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง
ตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ) 



ผูที่ไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ ( CU-TEP) ดูรายละเอียดไดจากประกาศ เรื่องการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และ
สมัครไดที่ www.atc.chula.ac.th (สงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ภายในวันที่สอบสัมภาษณของแตละรอบการสมัครฯ 

หากไมมีคะแนนภาษาอังกฤษไมรับลงทะเบียนแรกเขา) 

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ    12  คน (แผน ก แบบ ก1 จํานวน 2 คน และแผน ก แบบ ก2 จาํนวน 10 คน) 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน รอบที่ 1  วันศุกรที่ 7 เมษายน 2566 ที่  https://www.register.gradchula.com/login 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ รอบที่ 1 วันศุกรที่ 28 เมษายน 2566 ที่  https://www.register.gradchula.com/login 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา รอบที่ 1 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566             ที่  https://www.register.gradchula.com/login 
ปฐมนิเทศนิสติใหม   รอบที่ 1  วันเสารที่ 8 กรกฎาคม 2566  

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน รอบที่ 2  วันศุกรที่ 5 พฤษภาคม 2566 ที่  https://www.register.gradchula.com/login 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566     ที่  https://www.register.gradchula.com/login 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา รอบที่ 2 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566             ที ่ https://www.register.gradchula.com/login 
ปฐมนิเทศนิสติใหม  รอบที่ 2  วันเสารที่ 8 กรกฎาคม 2566  

รายละเอียดคาใชจายของหลักสูตร 
1. คาสมัครเขาศึกษา                500 บาท 
2. คาเลาเรียน ภาคการศึกษาละ 24,500 บาท 

*อางอิงตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 ขอที่ 6.8
“อนึ่ง คาธรรมเนียมการสมัคร มิใช คาธรรมเนียมการสอบ ดังนั้นหากผูสมัครมิไดเขาทดสอบดวยเหตุผลประการใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไมคืนคาธรรมเนียมการสมัคร ยกเวน
กรณีที่หลักสูตรมีเหตุผลขัดของไมสามารถเปดสอนได บัณฑิตวิทยาลัยจะคืนเงินคาสมัครใหผูสมัคร” 

ที่อยูสําหรับจัดสงเอกสารเพ่ิมเติม 
จัดสงที่ email สาขาวิชาศิลปศึกษา : arted.chula@gmail.com  

ขอมูลติดตอหลักสูตร 
หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร   ติดตอไดที่  อาจารย ดร.สริตา เจือศรีกุล 

สาขาวิชาศิลปศึกษา โทร.0 2218 2290  Line Official ID: @819rjpwv  Email: arted.chula@gmail.com 
วันจันทร-วันศุกร เวลา 8.00-17.00 น. 

ลงนาม _______________________________ ลงนาม _______________________________ 
                  (ผศ.ดร.ขนบพร แสงวณิช)                    (ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ) 

           ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต                                 หัวหนาภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปศึกษา 
                 สาขาวิชาศิลปศึกษา  

ลงนาม _______________________________ 
       (รศ.ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) 

   คณบดี 

ท้ังน้ี โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร คร้ังท่ี 1/2566 วันท่ี 12 มกราคม 2566


