
 
 รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 

 
ภาควชิา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศลิปศึกษา คณะครุศาสตร 
สาขาวิชา  ดนตรีศึกษา    แบบ 1.1  สำหรบัผูสำเร็จปรญิญาโท (ทำวิทยานิพนธ) 
หลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   แบบ 2.1  สำหรบัผูสำเร็จปรญิญาโท (ทำวิทยานิพนธ/ เรยีนรายวิชา) 
 แบบ 2.2 สำหรบัผูสำเร็จปรญิญาตรี (ทำวิทยานิพนธ/ เรยีนรายวิชา) 

คุณสมบัติของผูมีสทิธิส์มัคร 
แบบ 1.1 (วิทยานิพนธอยางเดียว สำหรับผูสำเร็จปริญญาโท) 
 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ในสาขาวิชาดนตรีศึกษา จากสถาบันท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีแตมเฉลี่ยสะสม
ไมต่ำกวา 3.50 จากระบบ 4 แตม หรือผูสำเร็จปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาอื่น ๆ ที่มีประสบการณสอน หรือการบริหาร หรือการวิจัยที่
เกี่ยวของกับดนตรีมากกวา 5 ป หรือมีผลงานอ่ืนเทียบเทา 

2) มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย CU – TEP ไมนอยกวา 67 (TOEFL ไมนอย
กวา 525 หรือ IELTS ไมนอยกวา 5.5) *ในกรณีที่คะแนน CU – TEP = 45 - 66, TOEFL 450 - 523, IELTS 4.0 - 5.0 จะรับเขาศกึษาโดยมี
เงื่อนไข                                            

3) ผูสมัครท่ีรับราชการจะตองไดรับอนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอได 
4) มีผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธ์ิเขาศึกษาได หลักสูตรแผนน้ี

เนนการวิจัยโดยการทำวิทยานิพนธเพื่อใหเกิดความรูใหม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯอาจกำหนดใหมีการเรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรม
ทางวิชาการอื่นไดโดยไมนับหนวยกิต 

5) กรณีที่ผูสมัครมีคุณสมบัติไมครบถวนแตมีประสบการณทางการสอนดนตรี หรือการบริหาร หรือการวิจัยที่เกี่ยวของกับดนตรีเปน
ระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 

แบบ 2.1 (ประกอบดวยรายวิชาและวิทยานิพนธ สำหรับผูสำเร็จปริญญาโท) 
 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ในสาขาวิชาดนตรีศึกษา หรือผู สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตสา ขาวิชาอื ่น ๆ ที ่มี
ประสบการณสอนหรือการบริหารไมนอยกวา 2 ป จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2) มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย CU – TEP ไมนอยกวา 67 (TOEFL ไมนอย
กวา 525 หรือ IELTS ไมนอยกวา 5.5) *ในกรณีที่คะแนน CU – TEP = 45 - 66, TOEFL 450 - 523, IELTS 4.0 - 5.0 จะรับเขาศกึษาโดยมี
เงื่อนไข                                            

3) ผูสมัครท่ีรับราชการจะตองไดรับอนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอได 
4) กรณีที่ผูสมัครมีคุณสมบัติไมครบถวนแตมีประสบการณทางการสอนดนตรี หรือการบริหาร หรือการวิจัยที่เกี่ยวของกับดนตรีเปน

ระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 

แบบ 2.2 (ประกอบดวยรายวิชาและวิทยานิพนธ สำหรับผูสำเร็จปริญญาตรี) 
 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ในสาขาวิชาดนตรีศึกษา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือ โปรแกรมเกียรตินิยม หรือเทียบเทาจาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2) มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย CU – TEP ไมนอยกวา 67 (TOEFL ไมนอย
กวา 525 หรือ IELTS ไมนอยกวา 5.5) *ในกรณีที่คะแนน CU – TEP = 45 - 66, TOEFL 450 - 523, IELTS 4.0 - 5.0 จะรับเขาศกึษาโดยมี
เงื่อนไข                                            

 3) มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ หรือ ผลงานอื่นเทียบเทา ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์เขา
ศึกษาได  

4) กรณีที่ผูสมัครมีคุณสมบัติไมครบถวนแตมีประสบการณทางการสอนดนตรี หรือการบริหาร หรือการวิจัยที่เกี่ยวของกับดนตรีเปน
ระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 



 
เอกสารประกอบใบสมัคร  

(1)  ใบสมัครเขาศึกษาตอในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(2)  หลักฐานการชำระเงินคาสมัครสอบหลักสูตร 
(3)  ใบแจงผลการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษของศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) 

หรือสำเนาใบคะแนนผลการสอบ TOEFL (ในกรณีที่มีผลสอบแลวอายุไมเกิน 2 ป) 
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมีการผอน

ผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา สำหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ในกรณีที่ผูผานการสอบ
คัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก (บ.21) ใหมีสถานภาพเป นทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขวานิสิต
จะตองดำเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ขอใดขอหนึ่ง ดังน้ี 

     1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด 

     2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สำหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 

(4) ใบแจงผลการสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) จากศูนยทดสอบและประเมินเพื่อการพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ 
(ฉบับจริง) ที่สอบไวไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร ถาไมมีใหมาสอบตามกำหนดการสอบของศูนยทดสอบฯ โดยมีคะแนนไมต่ำกวา T50 กรณีที่ได
คะแนนต่ำกวา T50 จะตองเรียนรายวิชาพื้นฐานการวิจัย 1 วิชา เพิ่มเติม ภายใน 2 ภาคการศึกษา 

(5) สำเนาใบคะแนนรายวิชา (Transcript) สำหรับผูสมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทามากอน แลวจึงมาเรียนตอ
ระดับปริญญาตรหีลักสตูร 2 ป จะตองนำใบคะแนนรายวิชา (transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเทาดังกลาวมาแสดงประกอบการสมัครดวย 

(6) สำเนาใบปริญญาบัตร 
(7) หนังสือรับรองคุณสมบัติวาเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจากอาจารยที ่ปรึกษา หรืออาจารยที ่เคยสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา หรือ หัวหนางาน (กรณีผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตองมีหนังสือรับรองจากอาจารยที่เคยสอนระดับปริญญาบัณฑิต) ไม
นอยกวา 3 คน ใสซองปดผนกึสงท่ี  อาจารย ดร.สยา  ทันตะเวช  

สาขาวิชาดนตรีศึกษา ช้ัน 5 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 02-218-2565 ตอ 5601, 5502 

(8) โครงการวิจัยทางดนตรีศึกษา ที่แสดงความพรอมและความสามารถในการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่เอื้อตอการทำ
วิทยานิพนธ จำนวน 1 เรื่อง 

(9) ผลงานทางวิชาการที่แสดงใหเห็นความรูและความสามารถทางดนตรีศึกษาอยางนอย 1 ชิ้นงาน เชน คลิปตัวอยางการสอนวชิา
ดนตรีที่เปนการนำเสนอองคความรูประกอบการสาธิต คลิปการแสดงดนตรีหรือควบคุมวงดนตรี บทความวิชาการหรือบทความวิจัย สื่อการ
สอนดนตรี หรือผลงานอ่ืน ๆ ที่สะทอนใหเห็นถึงความถนัดทางดานดนตรีศึกษาของตนเอง  

รับสมัครตั้งแตวันท่ี  1 เมษายน  ถึง  วันที่  30 เมษายน  2564 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
1. ทักษะพ้ืนฐานการวิจัย (GREAT-R) 

ตรวจสอบขอมลูไดที่www.edu.chula.ac.th/testcenter 
วันเสารที่ 22 พฤษภาคม 2564 

เวลา 09.00 – 11.00 น. 
คณะครุศาสตร  จุฬาฯ 

 
2. วิชาเฉพาะสาขา  

2.1 การนำเสนอหัวขอวิจัยดนตรีศึกษา 
2.2 การนำเสนอความรูเฉพาะทางดานดนตรี 

วันเสารที่ 22 พฤษภาคม 2564 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 

คณะครุศาสตร  จุฬาฯ 

 

3. สอบสัมภาษณ 
 

วันศุกรที่ 28 พฤษภาคม 2564 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 
คณะครุศาสตร  จุฬาฯ 

 

(วันและเวลาสอบ และสถานท่ีสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้งตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน ) 
 



 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน วันจันทรที่ 10 พฤษภาคม 2564  

     
      ที่ คณะครุศาสตร จุฬาฯ         
      www.edu.chula.ac.th            

วันสอบขอเขียน วันเสารที่ 22 พฤษภาคม 2564 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันพุธท่ี 26 พฤษภาคม 2564 

วันสอบสมัภาษณ วันศุกรที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา  วันจันทรที่ 7 มิถุนายน 2564 

วันปฐมนิเทศนิสิตใหม วันเสารที่ 10 กรกฎาคม 2564      
วันเปดภาคเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 วันจันทรที่ 9 สิงหาคม 2564  

จำนวนนิสิตที่คาดวาจะรับ      5  คน 
 
คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการสอบ 

2.1 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ  500  บาท* 

2.2 คาเลาเรยีน ภาคการศึกษาละ  24,500 บาท 

2.3 คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1-6 ภาคการศึกษาละ  50,000 บาท 
* อางอิงตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำป 2564 ขอที่ 6.8 “อนึ่ง คาธรรมเนียมการสมัคร มิใช 
คาธรรมเนียมการสอบ ดังนั้นหากผูสมัครมิไดเขาทดสอบดวยเหตุผลประการใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไมคืนคาธรรมเนียมการสมัคร ยกเวนกรณีที่หลักสูตรมีเหตุผลขัดของไมสามารถเปดสอนได 
บณัฑิตวิทยาลัยจะคืนเงินคาสมัครใหผูสมัคร” 
 
ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา 

(1) ดาวนโหลดใบสมัครและแบบฟอรมเอกสารประกอบการสมัครตาง ๆ จาก https://drive.google.com 

/drive/folders/1PsPVoL7g20hQfldmM7ZMUMHbqFbdCxMF?usp=sharing 

(2) ใหผูสมัครกรอกใบสมัคร และแนบเอกสารประกอบการสมัคร ยกเวนเอกสารในขอ (8) และ (9)  
สงที ่ อาจารย ดร.สยา  ทันตะเวช  

(เอกสารการสมัครเขาศึกษาตอหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา) 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา ช้ัน 5 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท 02-218-2565 ตอ 5601 

ใหผูสมัครดำเนินการสงเอกสารผาน บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด เทานั้น ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 

(3) ทางคณะกรรมการจะสงลิงกสำหรับใหสงเอกสารประกอบการสมัครในขอ (8) และ (9) ทางอีเมลที่ผูสมัครใหไว ภายในวันจันทรที ่
10 พฤษภาคม 2564 โดยขอสงวนสิทธิ์การสงเอกสารประกอบการสมัครสวนนี้เฉพาะผูที่มีสิทธิ์สอบขอเขียนเทานั้น ใหผูที่มีสิทธิ์สอบขอเขยีน
อัพโหลดขอมูลเอกสารประกอบการสมัครในขอ (8) และ (9) และสงขอมูลกลับ ภายในวันศุกรที่ 14 พฤษภาคม 2564 

รายการหนังสือแนะนำที่ใชในการสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา 
วิชาดนตรีศึกษา 
1. ณรุทธ สุทธจิตต. 2555. ดนตรีศึกษา: หลักการและสาระสำคัญ. กรงุเทพมหานคร: สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
2. Abeles, H. F., Hoffer, C. R., and Klotman, R.H. 1995.  Foundations of Music Education. New York: Schirmer Books.   

วิชาทฤษฎีและประวัติดนตรีไทย    
1. กรมศิลปากร, ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา. (2500). ตำนานเครื่องมโหรปี พาทย และประชุมบทเพลงไทย

เดิม ภาคหน่ึง ภาคสอง และภาคสาม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย.  
2. พงษศิลป อรุณรตัน. (2550). ปฐมบทดนตรีไทย. กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราและหนังสือคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร.  
3. สงบศึก ธรรมวิหาร. (2542). ดุริยางคไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนกัพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
4. มนตรี ตราโมท (1997). ดุริยางคศาสตรไทย (พิมพครั้งท่ี 2) กรุงเทพฯ: มติชน. 

 



วิชาทฤษฎีและประวัติดนตรีสากล 

1. คมธรรม ดำรงเจริญ. (2553). ดนตรีบาโรค. กรุงเทพมหานคร: คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ณัชชา โสคตยิานุรักษ. (2542). ทฤษฎีดนตรี.กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
3. ณัชชา โสคตยิานุรักษ. (2548). การเขียนเสียงประสานสี่แนว.กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
4. Kostka, S., & Payne, D. (2004). Tonal harmony, with an introduction to twentieth-century music (5th ed.). Boston:

McGraw-Hill. 

5. Aldwell, E., Schachter, C., & Cadwallader, A. (2011). Harmony & voice leading (4th ed.). Boston, MA:

Schirmer/Cengage Learning. 

6. Grout, D., Burkholder, J., & Palisca, C. (2010). A history of western music (8th ed.) [8th ed.]. New York: W.W. Norton.

วิชาพ้ืนฐานวิจัยการศึกษา
1. วรรณี แกมเกตุ. (2551). วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

2. สุวิมล ติรกานันท. (2549). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร. กรงุเทพมหานคร: สำนักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั.

หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร  ติดตอไดที่  
อาจารย ดร.สยา ทันตะเวช   

สาขาวิชาดนตรีศึกษา  ชั้น 5 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โทร. 02-218-2565  ตอ 5601  

หรือทาง Line Official Account @322soogg ในวันและเวลาราชการ 

(ลงนาม) ............................................................ 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชฏาลมัพ เหลาวานิช)         

ประธานสาขาวิชาดนตรศีึกษา 
15  มีนาคม 2564 

(ลงนาม) ............................................................ 
       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภชิาติ พลประเสริฐ) 

       หัวหนาภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศลิปศึกษา 
15  มีนาคม 2564 

ทั้งนี้  โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งท่ี                วันท่ี   . 

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

คณบด ี

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


