
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ

ภาควิชา  ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปศึกษา 
คณะครุศาสตร

สาขาวิชา ศิลปศึกษา   แบบ 1.1 รหัสหลักสูตร สำหรับผูสำเร็จปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ)
หลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   แบบ 2.1   รหัสหลักสูตร สำหรับผูสำเร็จปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ/

 เรียนรายวิชา)
 แบบ 2.2  รหัสหลักสูตร  สำหรับผูสำเร็จปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ/ 

เรียนรายวิชา)

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร
แบบ 1.1 วิทยานิพนธอยางเดยีว สำหรับผูสำเร็จปริญญาโท

        สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ในสาขาวิชาศิลปศึกษา วิจิตรศิลป ประยุกตศิลป สถาปตยกรรมศาสตร 
โบราณคดี หรือในสาขาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษาได จากสถาบนัอุดมศึกษาที่สำนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยไดแตมเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 3.5 จากระบบ 4 แตม และคุณภาพของวิทยานิพนธระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตอยูในเกณฑดี ในกรณีที่ไมไดทำวิทยานิพนธตองมีผลงานวิจัยอยางตอเนือ่ง และมีประสบการณการทำงานในสถาบนั
ที่เกี่ยวของกับศิลปศึกษาไมนอยกวา  ป หลังจากไดรับปริญญามหาบณัฑิต
แบบ 2.1 ประกอบดวยรายวิชาและวิทยานิพนธ สำหรับผูสำเร็จปริญญาโท)

      สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือกำลังศึกษาระดับมหาบัณฑิตในปสุดทายในสาขาวิชาศิลปศึกษา วิจิตรศิลป 
ประยุกตศิลป สถาปตยกรรมศาสตร โบราณคดี หรือในสาขาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษาได 
จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ไดแตมเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 3.5 จากระบบ 4 แตม  
แบบ 2.2 ประกอบดวยรายวิชาและวิทยานิพนธ สำหรับผูสำเร็จปริญญาตรี)

ตองเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง ไดแตมเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 3.6 จากระบบ 4 แตม

เอกสารประกอบใบสมัคร
1. หนังสือรับรองคุณสมบัติวาเหมาะสมท่ีจะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจากอาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยที่เคยสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา หรือ หวัหนางาน (กรณีผูสำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี ตองมีหนังสือรับรองจากอาจารยที่เคยสอนระดับปริญญาบัณฑิต)    
ไมนอยกวา  คน 
    2. โครงการวิจัยทางศิลปศึกษา ท่ีแสดงความพรอมและความสามารถในการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่เอื้อตอการทำ
วิทยานิพนธ จำนวน   เรื่อง 
         . ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษจากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ( ฉบับจริง หรือสำเนาใบแจง
ผลการสอบ ที่สอบไวไมเกิน  ปนับถึงวันสมัคร โดยมีคะแนน ตั้งแต 67 คะแนนข้ึนไป เทียบเทา ตั้งแต  
คะแนน หรือ ตั้งแต 5.5) ในกรณีที่คะแนน ตั้งแต 45 คะแนนข้ึนไป เทียบเทา ตั้งแต 450 คะแนน หรือ ตั้งแต 
4.0) รับเขาศึกษาแตมีเง่ือนไข
         4. ใบแจงผลการสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย ( จากศูนยทดสอบและประเมินเพื่อการพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ 
(ฉบับจริง) ท่ีสอบไวไมเกิน 2 ป นับถึงวนัสมัคร ถาไมมีใหมาสอบตามกำหนดการสอบของศูนยทดสอบฯ โดยมีคะแนนไมต่ำกวา 50



หมายเหตุ 
 รหัสหลักสูตร หมายถึงหลักสูตรที่เนนการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม หลักสูตรอาจกำหนดใหมี

การเรียนรายวิชาหรือทำกจิกรรมทางวิชาการอื่นประกอบไดโดยไมนับหนวยกิต 
 สำหรับผูสมัครที่สำเร็จระดับอนุปริญญา เทียบเทามากอน  แลวจึงมาเรยีนตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตร  ป  ผูสมัครตอง

นำใบคะแนนรายวิชา ในระดับอนุปริญญา เทียบเทาดังกลาวมาแสดงประกอบการสมัครดวย   

 การรับสมัครและสอบภาษาอังกฤษ ( ดูรายละเอียดไดจากประกาศ เรื่อง การทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ และสมัครไดที่  

 การรับสมัครและสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวจิัย ( ดูรายละเอียดไดจาก 
       

รับสมัครตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที ่ พฤษภาคม รอบที่
วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ทำการทดสอบ สถานที่สอบ

ทักษะพื้นฐานการ
วิจัย (

ตามกำหนดการของคณะครุศาสตร
ตรวจสอบขอมูลไดที่ 

คณะครุศาสตร จุฬาฯ
(สถานท่ีสอบอาจมีเปล่ียนแปลง โปรดตรวจสอบ
รายละเอียดท่ี )

สอบขอเขียน
วันเสารที่ 2 พฤษภาคม 2564

เวลา น.

คณะครุศาสตร จุฬาฯ
เวลาและสถานท่ีสอบอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง

ตามประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน)

สอบสัมภาษณ
วันศุกรที่ มิถุนายน 2564

เวลา น.

หองประชุมสาขาวิชาศิลปศึกษา
อาคาร ศิลปศึกษา) คณะครุศาสตร

เวลาและสถานท่ีสอบอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง
ตามประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ)

จำนวนนิสิตที่คาดวาจะรับ     คน
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน วันพุธที่  พฤษภาคม 256       ที่  
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันอังคารท่ี มิถุนายน  256 ที่  
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันจนัทรที่ 7 มิถุนายน 256             ที่  
ปฐมนิเทศนิสิตใหม วันเสารที่ 10 กรกฎาคม 2564  

หมายเหตุ 
เกณฑการสอบภาษาอังกฤษ  คะแนน เทียบเทา นอยกวา 45/ 5 คะแนนจะไมรับเขาศึกษา ในกรณีที่คะแนน  

เทียบเทา นอยกวา 67/525 นิสิตจะตองเรียนภาษาองักฤษที่สถาบันภาษาเพิ่มเติมตามท่ีหลักสูตรกำหนด

. การผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา สำหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564
          คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมีการ
ผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขา สำหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ในกรณีที่                  
ผูผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษใหคณะสงรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก (บ.21) ใหมีสถานภาพเปนทดลองศึกษา โดยมี
เง่ือนไขวานิสิตจะตองดำเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
           1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด
           2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษสำหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปรญิญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557



. คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการสอบ
.  คาเลาเรียน ภาคการศึกษาละ 24,500 บาท
.  คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท

* อางอิงตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำป  ขอท่ี “อนึ่ง คาธรรมเนียมการสมัคร มิใช 
คาธรรมเนียมการสอบ ดังนั้นหากผูสมัครมิไดเขาทดสอบดวยเหตุผลประการใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไมคืนคาธรรมเนียมการสมัคร ยกเวนกรณีท่ีหลักสูตรมีเหตุผลขัดของไมสามารถเปดสอนได 
บัณฑิตวิทยาลัยจะคนืเงินคาสมัครใหผูสมัคร”

หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอไดที่ อาจารย ดร.สริตา เจือศรีกุล
สาขาวิชาศิลปศึกษา  หรือที่  

ลงนาม ลงนาม
                  (ผศ.ดร.โสมฉาย บุญญานนัต)    (ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ)

           ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต                             หวัหนาภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปศกึษา
                                    สาขาวิชาศิลปศกึษา

ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่ วนัที่ 

ลงนาม
    (รศ.ดร.ศิริเดช  สุชีวะ)

คณบดี

าม

งที่ วนัที่
มติเวียนครั้งที่ 10/2564 วันที่ 29 เมษายน 2564


