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รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 
ภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2565 (รอบท่ี 2) 

                                                                                                      คณะครุศาสตร 
ภาควิชา      ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา 
สาขาวิชา    ดนตรีศึกษา                                   
หลักสูตร     ครุศาสตรมหาบัณฑิต                                                             
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
แผน ก แบบ ก 1 

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ไดแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา  2.50  จากระบบ 4 แตม 

(2) มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั CU – TEP ไมนอยกวา 45 (TOEFL 
ไมนอยกวา 450) *ในกรณีที่คะแนน CU – TEP = 30 – 44, TOEFL 400 - 449 จะรับเขาศึกษาโดยมีเง่ือนไข                                            

(3) ผูสมัครท่ีรับราชการจะตองไดรับอนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอได 
(4) สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาดนตรีศึกษา และมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ ์เขาศึกษาได หลักสูตรแผนนี้เนนการวิจัยโดยการทำวิทยานิพนธเพื ่อใหเกิดความรู ใหม 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯอาจกำหนดใหมีการเรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นไดโดยไมนับหนวยกิต 

(5) กรณีที่ผูสมัครมีคุณสมบัติไมครบถวนแตมีประสบการณทางการสอนดนตรีเปนระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ จะพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 

แผน ก แบบ ก 2 
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาบัณฑิต ไดแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา  2.50  จากระบบ 4 แตม 

(2) มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย CU – TEP ไมนอยกวา 45 (TOEFL 
ไมนอยกวา 450) *ในกรณีที่คะแนน CU – TEP = 30 – 44, TOEFL 400 - 449 จะรับเขาศึกษาโดยมีเง่ือนไข                                            

(3) ผูสมัครท่ีรบัราชการจะตองไดรับอนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอได 
(4) กรณีที่ผูสมัครมีคุณสมบัติไมครบถวนแตมีประสบการณทางการสอนดนตรีเปนระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ จะพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 

เอกสารประกอบใบสมัคร 
(1)  ใบแจงผลการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษของศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(ฉบับจริง) หรือสำเนาใบคะแนนผลการสอบ TOEFL (ในกรณีที่มีผลสอบแลวอายไุมเกิน 2 ป นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบ
ถึงวันประกาศรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาท่ีระบุในรายละเอียดแนบทายประกาศการรบัสมัครของแตละสาขาวิชา) 

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 20 มกราคม 2565 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมี
การผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขาของนิสิตที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 โดยใน
กรณีที่ผูผานการสอบคัดเลอืกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ ใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก (บ.21) ใหมีสถานภาพเปน “ทดลอง
ศึกษา” โดยมีเง่ือนไขวานิสิตจะตองดำเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 ขอใดขอหนึ่ง ดังนี ้

1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด 

2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑการทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษสำหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 

การสมัครสอบและกำหนดการสมคัรสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.atc.chula.ac.th  

(2) ใบคะแนนรายวิชา (Transcript) 

แผน ก แบบ ก 1 รหัสหลักสูตร     3 6 9 1 (ทำวิทยานิพนธ) 
แผน ก แบบ ก 2 รหัสหลักสูตร     3 6 9 2 (ทำวิทยานิพนธและเรยีนรายวิชา) 
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(3) ใบปริญญาบัตร 
(4) หนังสือรับรองคุณสมบัติ (Recommendation)  จำนวน 2 ฉบับ จากผูบังคับบัญชา อาจารยที่ปรึกษา และ/หรืออาจารยที่

เคยสอน ใสซองปดผนึกสงท่ี  อาจารย ดร.สยา  ทันตะเวช  
สาขาวิชาดนตรีศึกษา ช้ัน 5 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท 02-218-2565 ตอ 5601 

(5) หัวขอวิทยานิพนธที่สนใจจะทำ ใหผูสมัครเขียนโครงรางวิจัยขั้นตนเพื่อนำเสนอหัวขอวิจัย ความสำคัญและที่มาของ
งานวิจัย จุดประสงคของการวิจัย ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัยน้ี 
โดยโครงรางท้ังหมดมีความยาวไมเกิน 3 หนากระดาษ A4 

(6)  สำหรับผูสมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเทามากอน แลวจึงมาเรียนตอระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ป 
จะตองนำใบคะแนนรายวิชา (transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเทาดังกลาวมาแสดงประกอบการสมัครดวย 

หมายเหตุ : ผูสมัครตองแสดงความสามารถทางทักษะดนตรีในเครื่องดนตรีที่ถนัด และนำเครื่องดนตรีมาเอง ในวันสอบ
สัมภาษณเพ่ือใชประกอบการพิจารณา ท้ังนี้ไมมีผลกับคะแนนแตอยางไร 

ผูที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถวนตามโครงการรับตรงดวยวิธีพิเศษ (ทุนศิลปะไทย) ใหติดตอเพ่ิมเติมที่บัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

รับสมัครต้ังแตวันที่  1 เมษายน  ถึง  วันที่  20 พฤษภาคม  2565 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
1. วิชาเฉพาะสาขา  

1.1 ดนตรีศึกษา 
1.2 ความรูเฉพาะทางดนตรีไทย หรือ ดนตรีสากล 

วันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 
เวลา 9.00 – 12.00 น. 

คณะครุศาสตร  จุฬาฯ 

หองสอบจะแจงใหทราบทาง 
www.edu.chula.ac.th  

2. สอบสัมภาษณ 
2.1 ทักษะดนตรี 
2.2 นำเสนอหัวขอวิจยั 

วันที ่3 – 5 มิถุนายน 2565 

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

คณะครุศาสตร  จุฬาฯ 

หองสอบจะแจงใหทราบทาง 
www.edu.chula.ac.th  

(วันและเวลาสอบ และสถานท่ีสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้งตามประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน) 
 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565  

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

วันสอบขอเขียน วันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 

วันสอบสมัภาษณ วันท่ี 3 – 5 มิถุนายน 2565 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา  วันศุกรที่ 10 มิถุนายน 2565 

วันปฐมนิเทศนิสิตใหม วันเสารที่ 9 กรกฎาคม 2565      
วันเปดภาคเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 วันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2565  

 
จำนวนนิสิตที่คาดวาจะรับ  10  คน 
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ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา 
ใหผูสมัครบันทึกขอมูลการสมัคร ONLINE ทางอินเตอรเน็ตไดจาก http://www.grad.chula.ac.th  (เมนู: สมัครเรียน 

เลือก ระบบรับสมัครเขาศึกษา) ใหถูกตองและครบถวน  
 
คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา 

1. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท 
2. คาเลาเรียน ภาคการศึกษาละ 24,500 บาท 

 
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 และประชุมบท

เพลงไทยเดิม ภาคหนึ่ง ภาคสอง และภาคสาม. กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพมหามกุฎราชวิทยาลัย.  
2. พงษศิลป อรุณรตัน. (2550). ปฐมบทดนตรีไทย. กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราและหนังสือคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร.  
3. สงบศึก ธรรมวิหาร. (2542). ดุริยางคไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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 โสคตยิานรุักษ. (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. 

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

2. สุวิมล ติรกานันท. (2549). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร. กรงุเทพมหานคร: สำนักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 
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หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัคร 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.วิชฏาลมัพก เหลาวานิช)           

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา

4 มีนาคม 2565

(ลงนาม) ............................................................
       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ)

       หัวหนาภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศลิปศึกษา
4 มีนาคม 2565

ทั้งนี้  โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่                วันท่ี                      .

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

       คณบดี

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

6/2565 24 มีนาคม 2565


