
 
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) 
 

  ภาควชิา  ศลิปะ ดนตรี และนาฏศิลปศกึษา               คณะครุศาสตร 
สาขาวิชา  ศิลปศกึษา    แผน ก แบบ ก1 รหัสหลักสูตร 3 7 0 8 (ทําวิทยานิพนธ) 
หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต   แผน ก แบบ ก2  รหัสหลักสูตร 3 7 0 9 (ทําวิทยานิพนธ/ เรยีนรายวิชา) 

คุณสมบัติของผูมีสทิธิส์มัคร 
แผน ก แบบ ก1 (ทําวิทยานิพนธ) 

(1)   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา  หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตทางทัศนศิลป นฤมิตศิลป สถาปตยกรรมศาสตร ออกแบบอุตสาหกรรม โบราณคดี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของจากสถาบันอุดมศึกษาท่ี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมรับรอง และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์
สมัครเขาศึกษาได โดยไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ  (นับถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565) 

(2)  ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือสาขาที่สอดคลองกับวิชาศิลปศึกษา และไดรับ  
เกียรตินิยมอันดับ 1 ไดรับการยกเวนไมตองสอบวิชาเฉพาะสาขา โดยสอบสัมภาษณเทาน้ัน 

(3)   มีประสบการณทํางานวิจัย และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษาได 
(4)   มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด     

(5)   คุณสมบัติอื่นๆ เปนไปตามประกาศของบัณฑติวิทยาลยั ซึ่งจะประกาศใหทราบเปนปๆไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสตูร
พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมสีิทธ์ิสมัครเขาศึกษาได  
แผน ก แบบ ก2 (ทําวิทยานิพนธและเรียนรายวิชา) 
 (1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางทัศนศิลป นฤมิตศิลป สถาปตยกรรมศาสตร ออกแบบอุตสาหกรรม โบราณคดี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของจาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมรับรองและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลว
เห็นสมควรใหมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาได  (นับถึงวันท่ี  31  กรกฎาคม 2565) 
  (2) ไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.50 จากระบบ 4 แตม ในกรณีที่ผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว ไดแตมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
ต่ํากวา 2.50 จากระบบ 4 แตม ผูสมัครตองมีประสบการณการสอนหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตมาแลวไมต่ํากวา 3 ป  โดยนับถึง
วันรับสมัคร และมีหนังสือรับรองจากตนสังกัดมาแสดงพรอมใบสมัคร 

 (3)   มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด     

  (4) คุณสมบัติอื่นๆ เปนไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะประกาศใหทราบเปนปๆไป หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาได 

 

เอกสารประกอบใบสมัคร  
            (1)  สําเนาบัตรประชาชน และหนังสือสําคัญแสดงการเปลีย่นช่ือ-นามสกุล (ถามี) 
 (2)  สําเนาเอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาบัณฑิต 

            (3)  สําเนาใบปริญญาบตัร หรือหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา 
            (4)  สําเนาใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือสําเนาใบแจง 

ผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศ



 

      

รายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาท่ีระบุในรายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมคัรฯ โดยมคีะแนน CU-TEP ตั้งแต 45 
หรือ TOEFL ตั้งแต 450 หรือ IELTS ตั้งแต 4.0 ขึ้นไป 

กรณีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 30 ข้ึนไป หรือ คะแนน TOEFL ตั้งแต 400 ขึ้นไป หรือ คะแนน IELTS ตั้งแต 3.0 ขึ้นไป 
แตนอยกวาเกณฑในขอ 1 รับเขาศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยตองปฏิบตัิตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้

(ก) สอบใหมเพื่อใหไดคะแนนตาม ขอ (1) กอนสําเร็จการศึกษา
(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 ตองเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอยางนอย 2 
รายวิชา (ตามประกาศเร่ืองเกณฑคะแนนทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ 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 ตองเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอยาง 
นอย 1 รายวิชา (ตามประกาศเรื่องเกณฑคะแนนทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ 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 

ผูสมัครตองนํา ใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเทาดังกลาว สงเปนเอกสารประกอบการสมัครดวย
 

หมายเหตุ 

(1) หลักสตูรแผน ก แบบ ก1 รหัสหลักสูตร 3708 หมายถึงหลักสูตรท่ีเนนการวิจัยและตองทําวิทยานิพนธ สําหรับผูสมัครที่มี
ประสบการณทํางานวิจัยเทานั้น ทัง้นีค้ณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดใหมีการเรยีนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบ
ไดโดยไมนับหนวยกิต  

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

รับสมัครต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที ่20 พฤษภาคม 2565 (รอบท่ี 2) 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทําการทดสอบ สถานที่สอบ 

สอบขอเขียน  วันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 

เวลา 9.00-12.00 น.  
 

คณะครุศาสตร จุฬาฯ 

(เวลาและสถานท่ีสอบอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง
ตามประกาศรายชื่อผูมสีิทธ์ิสอบขอเขียน)  

สอบสัมภาษณ วันศุกรที่ 3 มิถุนายน 2565 

เวลา 10.00-12.00 น. 
หองประชุมสาขาวิชาศลิปศึกษา  

อาคาร 8 (ศิลปศึกษา) คณะครุศาสตร 
(เวลาและสถานท่ีสอบอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง

ตามประกาศรายชื่อผูมสีิทธ์ิสอบสมัภาษณ) 

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ    12  คน (แผน ก แบบ ก1 จํานวน 2 คน และแผน ก แบบ ก2 จํานวน 10 คน) 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน  วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565         ที่  www.edu.chula.ac.th 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ  วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565       ที่  www.edu.chula.ac.th 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา  วันศุกรที่ 10 มิถุนายน 2565               ที่  www.edu.chula.ac.th 
ปฐมนิเทศนิสิตใหม    วันเสารที่ 9 กรกฎาคม 2565  



หมายเหตุ 
1. เกณฑการสอบภาษาอังกฤษ  คะแนน CU-TEP เทียบเทา TOEFL นอยกวา 30/400 คะแนน จะไมรบัเขาศึกษา ในกรณีที่คะแนน

CU-TEP เทียบเทา TOEFL นอยกวา 45/450 นิสิตจะตองเรียนภาษาอังกฤษท่ีสถาบันภาษาเพ่ิมเติมตามท่ีหลักสูตรกําหนด
2. กรณีที่ยังไมมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ประกอบใบสมัคร

คณะกรรมการบริหารบัณฑติวทิยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 20 มกราคม 2565 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมีการ
ผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขาของนิสิตที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 โดยในกรณทีี่ผู
ผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ ใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคดัเลือก (บ.21) ใหมีสถานภาพเปน “ทดลองศึกษา” 

โดยมเีงื่อนไขวานิสติจะตองดาํเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
          2.1 ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรบัเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกําหนด
          2.2 ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั เรื่อง เกณฑการทดสอบความรูความสามารถ

       ทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสตูรปริญญาดุษฎีบณัฑิตและปริญญามหาบณัฑติ พ.ศ. 2557
3. คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการสมัครสอบ

3.1 คาเลาเรยีน ภาคการศึกษาละ 24,500 บาท
3.2 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท*

*อางอิงตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลกัสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 ขอที ่6.8          
“อนึ่ง คาธรรมเนียมการสมัคร มิใช คาธรรมเนียมการสอบ ดังนั้นหากผูสมัครมิไดเขาทดสอบดวยเหตุผลประการใดก็ตาม บัณฑิตวทิยาลัยจะไมคืนคาธรรมเนียมการสมัคร ยกเวน
กรณทีี่หลักสูตรมีเหตุผลขดัของไมสามารถเปดสอนได บัณฑิตวทิยาลัยจะคืนเงินคาสมคัรใหผูสมัคร”

หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร   ติดตอไดที่  อาจารย ดร.สริตา เจือศรีกุล
สาขาวิชาศิลปศกึษา Line Official ID: @819rjpwv หรือที่  Email: arted.chula@gmail.com

ลงนาม _______________________________ ลงนาม _______________________________ 

          (ผศ.ดร.ขนบพร แสงวณิช)          (ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ)
   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   หัวหนาภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปศึกษา

    สาขาวิชาศิลปศึกษา

ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร 

ลงนาม _______________________________ 

  (รศ.ดร.ศิริเดช  สุชีวะ)
   คณบดี

ครั�งที�  6/2565   วนัที�  24  มีนาคม  2565


