รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)
ภาควิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปศึกษา
สาขาวิชา ดนตรีศึกษา
หลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

แบบ 1.1
แบบ 2.1
แบบ 2.2

คณะครุศาสตร
3 9 4 0 สำหรับผูส ำเร็จปริญญาโท(ทำวิทยานิพนธ)
3 9 4 2 สำหรับผูส ำเร็จปริญญาโท(ทำวิทยานิพนธ/เรียนรายวิชา)
3 9 4 3 สำหรับผูส ำเร็จปริญญาตรี(ทำวิทยานิพนธ/เรียนรายวิชา)

คุณสมบัติของผูมีสทิ ธิส์ มัคร
แบบ 1.1 (วิทยานิพนธอยางเดียว สำหรับผูสำเร็จปริญญาโท)
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ในสาขาวิชาดนตรีศึกษา จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีแตมเฉลี่ยสะสม
ไมต่ำกวา 3.50 จากระบบ 4 แตม หรือผูสำเร็จปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาอื่น ๆ ที่มีประสบการณสอน หรือการบริหาร หรือการวิจัยที่
เกี่ยวของกับดนตรีมากกวา 5 ป หรือมีผลงานอื่นเทียบเทา
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 จะรับเขาศึกษาโดยมี
เงื่อนไข
3) ผูสมัครที่รับราชการจะตองไดรับอนุมัติจากตนสังกัดใหลาศึกษาตอได
4) มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์เขาศึกษาได หลักสูตรแผนนี้
เนนการวิจัยโดยการทำวิทยานิพนธเพื่อใหเกิดความรูใหม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯอาจกำหนดใหมีการเรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรม
ทางวิชาการอื่นไดโดยไมนับหนวยกิต
5) กรณีที่ผูสมัครมีคุณสมบัติไมครบถวนแต มีประสบการณทางการสอนดนตรี หรือการบริหาร หรือการวิจัยที่เกี่ยวของกับดนตรี เปน
ระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
แบบ 2.1 (ประกอบดวยรายวิชาและวิทยานิพนธ สำหรับผูสำเร็จปริญญาโท)
1) สำเร็ จการศึ กษาระดับ ปริ ญญามหาบั ณฑิต ในสาขาวิ ชาดนตรีศ ึก ษา หรื อ ผู  สำเร็ จปริ ญญามหาบั ณฑิ ตสา ขาวิช าอื ่น ๆ ที ่มี
ประสบการณสอนหรือการบริหารไมนอยกวา 2 ป จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2) มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิ ทยาลัย 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 จะรับเขาศึกษาโดยมี
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 จะรับเขาศึกษาโดยมี
เงื่อนไข
3) มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ หรือ ผลงานอื่นเทียบเทา ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์เขา
ศึกษาได

เอกสารประกอบใบสมัคร
1. หนังสือรับรองคุณสมบัติวาเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจากอาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยที่เคยสอนระดับบัณฑิตศึกษา
หรือ หัวหนางาน (กรณีผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตองมีหนังสือรับรองจากอาจารยที่เคยสอนระดับปริญญาบัณฑิต) ไมนอยกวา 3 คน
ใสซองปดผนึกสงที่ อาจารย ดร.สยา ทันตะเวช
สาขาวิชาดนตรีศึกษา ชั้น 5 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 02-218-2565 ตอ 5601
2. โครงการวิจัยทางดนตรี ศึกษา ที่แสดงความพรอมและความสามารถในการศึกษาระดับปริญญาดุษฎี บัณฑิตที่เอื้อตอการทำ
วิทยานิพนธ จำนวน 1 เรื่อง
3. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษจากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CU-TEP) ฉบับจริง หรือสำเนาใบแจง
ผลการสอบ TOEFL ที่สอบไวไมเกิน 2 ป นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศรายชื่อผูผา นการสอบคัดเลือกเขาศึกษาที่ระบุ
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 นิสิตจะตองเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษาเพิ่มเติมตามที่หลักสูตร)
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 ดังนี้
1. ตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด
2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษสำหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557
4. ใบแจงผลการสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) จากศูนยทดสอบและประเมินเพื่อการพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ
(ฉบับจริง) ที่สอบไวไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร ถาไมมีใหมาสอบตามกำหนดการสอบของศูนยทดสอบฯ โดยมีคะแนนไมต่ำกวา T50**
ั ฑิต ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การสมัครสอบและกำหนดการสมัครสอบทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) สำหรับผูส มัครเขาศึกษาระดับดุษฎีบณ
ไดที่ http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter

รับสมัครตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
วิชาที่สอบ
ทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R)
สอบขอเขียน
สอบสัมภาษณ

วันและเวลาที่ทำการทดสอบ
ตามกำหนดการของคณะครุศาสตร
(ตรวจสอบขอมูลไดที่ http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter)
วันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.00 – 16.00 น.
วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2565

สถานที่สอบ
คณะครุศาสตร จุฬาฯ
คณะครุศาสตร จุฬาฯ
คณะครุศาสตร จุฬาฯ

(วันและเวลาสอบ และสถานทีส่ อบ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้งตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์ อบขอเขียน)

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน
วันสอบขอเขียน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
วันสอบสัมภาษณ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
วันปฐมนิเทศนิสิตใหม
วันเปดภาคเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
วันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565
วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2565
วันศุกรที่ 10 มิถุนายน 2565
วันเสารที่ 9 กรกฎาคม 2565
วันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2565

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

จำนวนนิสิตที่คาดวาจะรับ
5 คน
ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา
ให ผ ู  ส มั ค รบั น ทึ ก ข อ มู ล การสมั ค ร ONLINE ทางอิ น เตอร เ น็ ต ได จ าก http://www.grad.chula.ac.th (เมนู : สมั ค รเรี ย น
เลือก ระบบรับสมัครเขาศึกษา) ใหถูกตองและครบถวน
คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
1. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
2. คาเลาเรียน ภาคการศึกษาละ
3. คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-6 ภาคการศึกษาละ

800 บาท
24,500 บาท
50,000 บาท

หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอไดที่
อาจารย ดร.สยา ทันตะเวช
สาขาวิชาดนตรีศึกษา ชั้น 5 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โทร. 02-218-2565 ตอ 5601
หรือทาง Line Official Account @322soogg ในวันและเวลาราชการ

(ลงนาม)
ม) ................................
............................................................
...........................
(ผูชชว ยศาสตราจารย ดร.ดนีญา อุทัยสุข)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
4 มีนาคม 2565

(ลงนาม) ............................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ)
หัวหนาภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา
4 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่ 6/2565

วันที่

(ลงนาม) ..........................................................................
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช สุชีวะ)
คณบดี

24 มีนาคม 2565

.

