
 
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) 
 
ภาควชิา    ศิลปะ ดนตรี และนาฏศลิปศึกษา         คณะครุศาสตร 
สาขาวิชา  ศิลปศกึษา    แบบ 1.1 รหัสหลักสตูร 3 7 1 0 สําหรับผูสาํเรจ็ปรญิญาโท(ทําวิทยานิพนธ) 
หลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   แบบ 2.1   รหัสหลักสตูร 3 7 1 1 สําหรับผูสาํเรจ็ปรญิญาโท(ทําวิทยานิพนธ/ 

 เรยีนรายวิชา) 
  แบบ 2.2  รหสัหลักสูตร   3 7 1 2 สําหรับผูสาํเรจ็ปรญิญาตรี(ทําวิทยานิพนธ/  

เรยีนรายวิชา) 

คุณสมบัติของผูมีสทิธิส์มัคร 
แบบ 1.1 (วิทยานิพนธอยางเดียว สําหรับผูสําเร็จปริญญาโท) 
         สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญามหาบณัฑติ ในสาขาวิชาศิลปศกึษา วิจิตรศิลป ประยุกตศิลป สถาปตยกรรมศาสตร 
โบราณคดี หรือในสาขาท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษาได จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมรับรอง โดยไดแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.5 จากระบบ 4 แตม และคณุภาพของ
วิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิตอยูในเกณฑดี ในกรณีทีไ่มไดทําวิทยานิพนธตองมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง และมีประสบการณ
การทํางานในสถาบันท่ีเกี่ยวของกับศิลปศึกษาไมนอยกวา 2 ป หลังจากไดรับปริญญามหาบณัฑิต 

แบบ 2.1 (ประกอบดวยรายวิชาและวิทยานิพนธ สําหรับผูสําเร็จปริญญาโท) 
       สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือกําลังศึกษาระดบัมหาบัณฑิตในปสดุทายในสาขาวิชาศิลปศึกษา วิจิตรศิลป 
ประยุกตศิลป สถาปตยกรรมศาสตร โบราณคดี หรือในสาขาท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษาได 
จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมรับรอง โดยไดแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.5 จาก
ระบบ 4 แตม   
แบบ 2.2 (ประกอบดวยรายวิชาและวิทยานิพนธ สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรี) 

ตองเปนผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑติสาขาวิชาศลิปศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมรบัรอง โดยไดแตมเฉลีย่สะสมไมนอยกวา 3.6 จากระบบ 4 แตม 

เอกสารประกอบใบสมัคร  
 1. สําเนาบัตรประชาชน และหนังสือสําคญัแสดงการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามี) 
 2. สําเนาเอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑติ  

            3. สําเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการสําเรจ็การศึกษา 
4. หนังสือรับรองคุณสมบัติวาเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจากอาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยที่เคยสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา หรือ หัวหนางาน (กรณผีูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตองมีหนังสือรับรองจากอาจารยที่เคยสอนระดับปรญิญาบัณฑติ)    
ไมนอยกวา 3 คน  
     5. โครงการวิจัยทางศิลปศึกษา ท่ีแสดงความพรอมและความสามารถในการศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่เอื้อตอการทํา
วิทยานิพนธ จํานวน 1  เรื่อง  
          6. สําเนาใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษจากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั (CU-TEP) หรือสาํเนาใบแจงผล
การสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศรายช่ือผูผานการ
สอบคัดเลือกเขาศึกษาท่ีระบุในรายละเอยีดแนบทายประกาศการรบัสมัครฯ โดยมีคะแนน CU-TEP ตั้งแต 67 คะแนนขึ้นไป (เทียบเทา 



 
TOEFL ตั้งแต 525 คะแนน หรือ IELTS ตั้งแต 5.5) ในกรณีที่คะแนน CU-TEP ตั้งแต 45 คะแนนขึ้นไป (เทียบเทา TOEFL ตั้งแต 450 
คะแนน หรือ IELTS ตั้งแต 4.0) รับเขาศึกษาแตมเีงื่อนไข 

          7. สําเนาใบแจงผลการสอบวิชาทักษะพ้ืนฐานการวิจัย (GREAT-R) จากศูนยทดสอบและประเมินเพื่อการพัฒนาการศึกษาและ
วิชาชีพ ที่สอบไวไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร โดยมีคะแนนไมต่ํากวา T50 ถาไมมีใหมาสอบตามกําหนดการของศูนยทดสอบฯ  
 

หมายเหตุ  
- รหัสหลักสตูร 2844  หมายถึงหลกัสูตรท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดความรูใหม หลักสตูรอาจกําหนดใหมี

การเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบไดโดยไมนับหนวยกิต  
- สําหรับผูสมัครท่ีสําเร็จระดับอนุปริญญา/เทียบเทามากอน  แลวจึงมาเรียนตอในระดับปรญิญาตรี หลักสูตร  2  ป   ผูสมัครตอง

นําใบคะแนนรายวิชา (Transcript)  ในระดับอนุปริญญา/เทียบเทาดงักลาวมาแสดงประกอบการสมคัรดวย           

รับสมัครต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที ่20 พฤษภาคม 2565 (รอบท่ี 2) 
วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทําการทดสอบ สถานที่สอบ 

ทักษะพ้ืนฐานการวิจัย 
(GREAT-R) 

ตามกําหนดการของคณะครุศาสตร 
(ตรวจสอบขอมลูไดที่ 

www.edu.chula.ac.th/testcenter) 

คณะครุศาสตร จุฬาฯ 

 

 

สอบขอเขียน  วันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 

เวลา 13.00-16.00 น.  
 

คณะครุศาสตร จุฬาฯ 

(เวลาและสถานท่ีสอบอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดตรวจสอบ
อีกครั้งตามประกาศรายช่ือผูมสีิทธิ์สอบขอเขียน)  

สอบสัมภาษณ วันศุกรที่ 3 มิถุนายน 2565 

เวลา 9.00-10.00 น. 
หองประชุมสาขาวิชาศลิปศึกษา  

อาคาร 8 (ศิลปศึกษา) คณะครุศาสตร 
(เวลาและสถานท่ีสอบอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดตรวจสอบ

อีกครั้งตามประกาศรายช่ือผูมสีิทธิ์สอบสัมภาษณ) 

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ      4  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  

 

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

 
หมายเหตุ  

1. เกณฑการสอบภาษาอังกฤษ คะแนน CU-TEP เทียบเทา TOEFL นอยกวา 45/450 คะแนนจะไมรบัเขาศึกษา ในกรณีที่คะแนน 
CU-TEP เทียบเทา TOEFL นอยกวา 67/525 นิสิตจะตองเรียนภาษาอังกฤษท่ีสถาบันภาษาเพ่ิมเติมตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

2. กรณีที่ยังไมมผีลการสอบภาษาอังกฤษ ประกอบใบสมัคร 
   คณะกรรมการบริหารบัณฑติวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 20 มกราคม 2565 พิจารณาแลวมีมติเหน็ชอบใหมีการ

ผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขาของนิสิตที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 โดยในกรณทีี่ผู
ผานการสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ ใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก (บ.21) ใหมีสถานภาพเปน “ทดลองศึกษา” 

โดยมเีงื่อนไขวานิสติจะตองดาํเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 
          2.1 ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรบัเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกําหนด 



          2.2 ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั เรื่อง เกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
       ทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสตูรปริญญาดุษฎีบณัฑิตและปริญญามหาบณัฑติ พ.ศ. 2557

3. คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการสอบ
3.1 คาเลาเรยีน ภาคการศึกษาละ 24,500 บาท
3.2 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท*

* อางอิงตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําป 2564 ขอที่ 6.8 “อนึ่ง คาธรรมเนียมการสมัคร มิใช 
คาธรรมเนียมการสอบ ดังนั้นหากผูสมัครมิไดเขาทดสอบดวยเหตุผลประการใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไมคืนคาธรรมเนียมการสมัคร ยกเวนกรณีที่หลักสูตรมีเหตุผลขัดของไมสามารถเปดสอนได 
บัณฑิตวิทยาลัยจะคืนเงินคาสมัครใหผูสมัคร”

ลงนาม _______________________________ ลงนาม _______________________________ 

          (ผศ.ดร.โสมฉาย บุญญานันต)   (ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ)
   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  หัวหนาภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปศึกษา

        สาขาวิชาศิลปศึกษา

ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร 

ลงนาม _______________________________ 

    (รศ.ดร.ศิริเดช  สุชีวะ)
คณบดี

นเงินคาสมัครใหผูสมัคร”

ม

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


