
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2566 (รอบท่ี 1-2) 

ภาควิชา    ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปศึกษา         คณะครุศาสตร 
สาขาวิชา  ศิลปศึกษา 
หลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (นอกเวลาราชการ) รหัสหลักสูตร  แบบ 1.1 สําหรบัผูสาํเรจ็ปรญิญาโท          

(ทําวิทยานิพนธ) 
รหัสหลักสูตร แบบ 2.1 สําหรบัผูสาํเรจ็ปรญิญาโท          

(ทําวิทยานิพนธ/เรยีนรายวิชา) 
รหัสหลักสูตร แบบ 2.2 สําหรบัผูสาํเรจ็ปรญิญาตรี         

(ทําวิทยานิพนธ/ เรยีนรายวิชา) 

คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัคร 
แบบ 1.1 (วิทยานิพนธอยางเดียว สําหรับผูสําเร็จปริญญาโท) 

        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ในสาขาวิชาศิลปศึกษา วิจิตรศิลป ประยุกตศิลป สถาปตยกรรมศาสตร โบราณคดี 
หรือในสาขาท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษาได จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง โดยไดแตมเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 3.5 จากระบบ 4 แตม  และคุณภาพของวิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิตอยูใน
เกณฑดี ในกรณีที่ไมไดทําวิทยานิพนธตองมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง และมีประสบการณการทํางานในสถาบันที่เกี่ยวของกับศิลปศึกษา   
ไมนอยกวา 2 ป หลังจากไดรับปริญญามหาบัณฑิต 

แบบ 2.1 (ประกอบดวยรายวิชาและวิทยานิพนธ สําหรับผูสําเร็จปริญญาโท) 
       สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือกําลังศึกษาระดับมหาบัณฑิตในปสุดทายในสาขาวิชาศิลปศึกษา วิจิตรศิลป 

ประยุกตศิลป สถาปตยกรรมศาสตร โบราณคดี หรือในสาขาท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษาได จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ไดแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.5 จากระบบ 4 แตม   

แบบ 2.2 (ประกอบดวยรายวิชาและวิทยานิพนธ สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรี) 
        ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับรอง ไดแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.6 จากระบบ 4 แตม 

เอกสารประกอบใบสมัคร  
1. สําเนาบัตรประชาชน และหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี)
2. สําเนาเอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต
3. สําเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา
4. หนังสือรับรองคุณสมบัติวาเหมาะสมท่ีจะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจากอาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยที่เคยสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา หรือ หัวหนางาน (กรณีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตองมีหนังสือรับรองจากอาจารยที่เคยสอนระดับปริญญาบัณฑิต) 
ไมนอยกวา 3 คน  

5. โครงการวิจัยทางศิลปศึกษา ที่แสดงความพรอมและความสามารถในการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตท่ีเอื้อตอการทํา
วิทยานิพนธ จํานวน 1  เรื่อง 

6. สําเนาใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษจากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CU-TEP) หรือสําเนาใบแจงผล
การสอบ TOEFL หรือ IELTS ที่สอบไวไมเกิน 2 ปนับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ระบุใน
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ โดยมีคะแนน CU-TEP ตั้งแต 67 คะแนนขึ้นไป (เทียบเทา TOEFL ตั้งแต 525 คะแนน หรือ 
IELTS ตั้งแต 5.5) ในกรณีที่คะแนน CU-TEP ตั้งแต 45 คะแนนข้ึนไป (เทียบเทา TOEFL ตั้งแต 450 คะแนน หรือ IELTS ตั้งแต 4.0) รับเขา
ศึกษาแตมีเงื่อนไข 

7. สําเนาใบแจงผลการสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) จากศูนยทดสอบและประเมินเพื่อการพัฒนาการศึกษาและ
วิชาชีพ ที่สอบไวไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร โดยมีคะแนนไมต่ํากวา T50 ถาไมมีใหมาสอบตามกําหนดการสอบของศูนยทดสอบฯ 
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หมายเหตุ  

- หลักสูตรแบบ 1.1 หมายถึงหลักสูตรที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม หลักสูตรอาจกําหนดใหมีการ
เรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบไดโดยไมนับหนวยกิต  

- สําหรับผูสมัครท่ีสําเร็จระดับอนุปริญญา/เทียบเทามากอน  แลวจึงมาเรียนตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ป ผูสมัครตอง     
นําใบคะแนนรายวิชา (Transcript)  ในระดับอนุปริญญา/เทียบเทาดังกลาวมาแสดงประกอบการสมัครดวย           
 

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

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ทําการทดสอบ สถานที่สอบ 
ทักษะพื้นฐานการ
วิจัย (GREAT-R) 

ตามกําหนดการของคณะครุศาสตร 
ตรวจสอบขอมูลไดที่ 

http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter 

คณะครุศาสตร จุฬาฯ 
  

สอบขอเขียน  วันเสารที่ 22 เมษายน 2566 
เวลา 13.00-16.00 น. 

 

คณะครุศาสตร จุฬาฯ 
(เวลาและสถานท่ีสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรด
ตรวจสอบอีกคร้ังตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

ขอเขียน)  
สอบสัมภาษณ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 

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

(เวลาและสถานท่ีสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรด
ตรวจสอบอีกคร้ังตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ) 
                                 (รอบท่ี 2)   รับสมัครตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2566 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2566 
ทักษะพื้นฐานการวิจัย 
(GREAT-R) 

ตามกําหนดการของคณะครุศาสตร 
ตรวจสอบขอมูลไดที่ 

http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter 

คณะครุศาสตร จุฬาฯ 
 
 

สอบขอเขียน  วันเสารที่ 13 พฤษภาคม 2566 
เวลา 13.00-16.00 น. 

 

คณะครุศาสตร จุฬาฯ 
(เวลาและสถานท่ีสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรด
ตรวจสอบอีกคร้ังตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

ขอเขียน)  
สอบสัมภาษณ วันจันทรที่ 22 พฤษภาคม 2566 

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

(เวลาและสถานท่ีสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรด
ตรวจสอบอีกคร้ังตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ) 

 

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

หากไมมีคะแนนภาษาอังกฤษไมรับลงทะเบียนแรกเขา) 
 

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ      4  คน 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน รอบที่ 1  วันศุกรที่ 7 เมษายน 2566        ที่  https://www.register.gradchula.com/login 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ รอบที่ 1 วันศุกรที่ 28 เมษายน 2566             ที่  https://www.register.gradchula.com/login 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา รอบที่ 1 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566            ที่  https://www.register.gradchula.com/login 
ปฐมนิเทศนิสิตใหม   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           ที่  https://www.register.gradchula.com/login
ปฐมนิเทศนิสิตใหม รอบที่ 2 วันเสารที่ 8 กรกฎาคม 2566  

รายละเอียดคาใชจายของหลักสูตร
1. คาสมัครเขาศึกษา 1,000 บาท
2. คาเลาเรียน ภาคการศึกษาละ 24,500 บาท
3. คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-4 ภาคการศึกษาละ 61,000 บาท
4. คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 5 เปนตนไป ภาคการศึกษาละ 10,000 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.ศิริกอย ชุตาทวีสวัสดิ์

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.โสมฉาย บุญญานันต)   (ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ)

           ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต                หัวหนาภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปศึกษา
สาขาวิชาศิลปศึกษา

ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่ ___ / ____   วันท่ี ______________

ลงนาม _______________________________ 
    (รศ.ดร.ศิริเดช  สุชีวะ)

คณบดี

1     2566          12 มกราคม 2566


