
 
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 (รอบท่ี 2) 
 

ภาควชิา    ศิลปะ ดนตรี และนาฏศลิปศึกษา  คณะครุศาสตร 
สาขาวิชา  ดนตรีศึกษา แบบ 1.1 3 9 4 0 สำหรบัผูสำเร็จปรญิญาโท(ทำวิทยานิพนธ) 
หลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 3 9 4 2 สำหรบัผูสำเร็จปรญิญาโท(ทำวิทยานิพนธ/เรยีนรายวิชา) 
 แบบ 2.2 3 9 4 3 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) ผูสมัครที่รับราชการจะตองไดรับอนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอได 
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) ผูสมัครที่รับราชการจะตองไดรับอนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอได 
แบบ 2.2 (ประกอบดวยรายวิชาและวิทยานิพนธ สำหรับผูสำเร็จปริญญาตรี) 
 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ในสาขาวิชาดนตรีศึกษา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือ โปรแกรมเกียรตินิยม หรือเทียบเทาจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

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  



 
เอกสารประกอบใบสมัคร  

1. หนังสือรับรองคุณสมบัติวาเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจากอาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยที่เคยสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
หรือ หัวหนางาน (กรณีผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตองมีหนังสือรับรองจากอาจารยที่เคยสอนระดับปริญญาบัณฑิต) ไมนอยกวา 3 คน 

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

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท 02-218-2565 ตอ 5601 

     2. โครงการวิจัยทางดนตรีศึกษา ที่แสดงความพรอมและความสามารถในการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่เอื ้อตอการทำ
วิทยานิพนธ จำนวน 1  เรื่อง  
          3. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษจากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CU-TEP) ฉบับจริง หรือสำเนาใบแจง
ผลการสอบ TOEFL ที่สอบไวไมเกิน 2 ป นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศรายช่ือผูผานการสอบคัดเลอืกเขาศึกษาท่ีระบุ
ในรายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครของแตละสาขาวิชา 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) รับเขาศึกษาแตมีเงื่อนไข (เกณฑการสอบภาษาอังกฤษ  คะแนน CU-TEP เทียบเทา TOEFL นอยกวา 45/450 คะแนนจะไมรับเขา
ศึกษา ในกรณีที่คะแนน  CU-TEP เทียบเทา TOEFL นอยกวา 67/525 นิสิตจะตองเรียนภาษาอังกฤษท่ีสถาบันภาษาเพ่ิมเติมตามท่ีหลักสูตร) 
กำหนดการสมัครสอบและกำหนดการสมัครสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.atc.chula.ac.th  

 คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 20 มกราคม 2565 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหมีการ
ผอนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษกอนการลงทะเบียนแรกเขาของนิสิตที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 โดยในกรณีที่ผูผาน
การสอบคัดเลือกยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ ใหคณะสงรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก (บ. 21) ใหมีสถานภาพเปน “ทดลองศึกษา” โดยมี
เงื่อนไขวานิสิตจะตองดำเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 ขอใดขอหนึ่ง ดังนี ้

1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด 

2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษสำหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 

          4. ใบแจงผลการสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) จากศูนยทดสอบและประเมินเพื่อการพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ 

(ฉบับจริง) ที่สอบไวไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร ถาไมมีใหมาสอบตามกำหนดการสอบของศูนยทดสอบฯ โดยมีคะแนนไมต่ำกวา T50**  

การสมคัรสอบและกำหนดการสมคัรสอบทักษะพ้ืนฐานการวิจัย (GREAT-R) สำหรับผูสมัครเขาศึกษาระดับดุษฎีบณัฑิต ดรูายละเอียดเพิ่มเติม
ไดที่ http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter  

 

รับสมัครตั้งแตวันที่  1 เมษายน  ถึง  วันที่  20 พฤษภาคม  2565 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทำการทดสอบ สถานที่สอบ 

ทักษะพ้ืนฐานการวิจัย (GREAT-R) ตามกำหนดการของคณะครุศาสตร 
(ตรวจสอบขอมลูไดที่ http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter) 

คณะครุศาสตร จุฬาฯ 

  
สอบขอเขียน วันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 
คณะครุศาสตร จุฬาฯ  

สอบสัมภาษณ วันท่ี 3 – 5 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร จุฬาฯ  

(วันและเวลาสอบ และสถานท่ีสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้งตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน) 
 



ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565

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

วันสอบขอเขียน วันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันพุธท่ี 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   5  คน
ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา

ให ผ ู สม ัครบันทึกข อม ูลการสมัคร ONLINE ทางอินเตอร เน ็ตได จาก http://www.grad.chula.ac.th (เมนู : สมัครเร ียน
เลือก ระบบรับสมัครเขาศึกษา) ใหถูกตองและครบถวน 

คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
1. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 800 บาท
2. คาเลาเรียน ภาคการศึกษาละ 24,500 บาท
3. คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1-6 ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท

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.ดนญีา อุทัยสุข)          

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา

4 มีนาคม 2565

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

       หัวหนาภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศลิปศึกษา
4 มีนาคม 2565

ทั้งนี้  โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่                วันท่ี                      .

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

คณบดี

ม) .................................................................................
ชวยศาสตราจารย ดร.ดนญีา อุทัยสุข)   

6/2565 24 มีนาคม 2565


