
 
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 
 
ภาควชิา    ศิลปะ ดนตรี และนาฏศลิป์ศึกษา         คณะครุศาสตร์ 
สาขาวชิา  ศิลปศกึษา    แบบ 1.1 รหัสหลักสตูร 3 7 1 0 ส ำหรับผู้ส ำเรจ็ปรญิญำโท(ท ำวิทยำนิพนธ์) 
หลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   แบบ 2.1   รหัสหลักสตูร 3 7 1 1 ส ำหรับผู้ส ำเรจ็ปรญิญำโท(ท ำวิทยำนิพนธ์/ 

 เรยีนรำยวิชำ) 
  แบบ 2.2  รหสัหลกัสูตร   3 7 1 2 ส ำหรับผู้ส ำเรจ็ปรญิญำตร(ีท ำวิทยำนิพนธ์/  

เรยีนรำยวิชำ) 

คุณสมบัติของผู้มีสทิธิส์มัคร 
แบบ 1.1 (วิทยานิพนธ์อย่างเดียว ส าหรับผู้ส าเร็จปริญญาโท) 
         ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำมหำบณัฑติ ในสำขำวิชำศิลปศกึษำ วิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ สถำปัตยกรรมศำสตร์ 
โบรำณคดี หรือในสำขำท่ีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ พิจำรณำแล้วเห็นสมควรรับเข้ำศึกษำได้ จำกสถำบันอุดมศึกษำที่กระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง โดยได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำกระบบ 4 แต้ม และคณุภำพของ
วิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำมหำบณัฑิตอยู่ในเกณฑด์ี ในกรณีทีไ่ม่ไดท้ ำวิทยำนิพนธ์ต้องมีผลงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง และมีประสบกำรณ์
กำรท ำงำนในสถำบันท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปศึกษำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หลังจำกไดร้ับปรญิญำมหำบณัฑิต 
แบบ 2.1 (ประกอบด้วยรายวิชาและวิทยานิพนธ์ ส าหรับผู้ส าเร็จปริญญาโท) 
       ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำมหำบัณฑิต หรือก ำลังศึกษำระดบัมหำบัณฑิตในปีสดุท้ำยในสำขำวิชำศิลปศึกษำ วิจิตรศิลป์ 
ประยุกตศ์ิลป์ สถำปัตยกรรมศำสตร์ โบรำณคดี หรือในสำขำท่ีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสตูรฯ พิจำรณำแล้วเห็นสมควรรับเข้ำศึกษำได ้
จำกสถำบันอุดมศึกษำทีก่ระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง โดยได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำก
ระบบ 4 แต้ม   
แบบ 2.2 (ประกอบด้วยรายวิชาและวิทยานิพนธ์ ส าหรับผู้ส าเร็จปริญญาตรี) 

ต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำบัณฑติสำขำวิชำศลิปศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำที่กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรบัรอง โดยได้แต้มเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่ำ 3.6 จำกระบบ 4 แต้ม 

เอกสารประกอบใบสมัคร  
 1. ส ำเนำบัตรประชำชน และหนังสือส ำคญัแสดงกำรเปลี่ยนช่ือ-นำมสกุล (ถ้ำมี) 
 2. ส ำเนำเอกสำรแสดงผลกำรเรียน (Transcript) ระดับปริญญำบัณฑิต และปริญญำมหำบัณฑติ  
            3. ส ำเนำใบปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรองกำรส ำเรจ็กำรศึกษำ 

4. หนังสือรับรองคุณสมบตัิว่ำเหมำะสมที่จะศึกษำในระดับดุษฎีบัณฑิตจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ หรืออำจำรย์ที่เคยสอนระดับ
บัณฑิตศึกษำ หรือ หัวหน้ำงำน (กรณผีู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ต้องมีหนังสือรับรองจำกอำจำรย์ที่เคยสอนระดับปรญิญำบัณฑติ)    
ไม่น้อยกว่ำ 3 คน  
     5. โครงกำรวิจัยทำงศลิปศึกษำ ท่ีแสดงควำมพร้อมและควำมสำมำรถในกำรศึกษำระดบัปริญญำดุษฎบีัณฑิตที่เอื้อต่อกำรท ำ
วิทยำนิพนธ์ จ ำนวน 1  เรื่อง  
          6. ส ำเนำใบแจ้งผลกำรสอบภำษำอังกฤษจำกศูนย์ทดสอบทำงวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั (CU-TEP) หรือส ำเนำใบแจ้งผล
กำรสอบ TOEFL หรือ IELTS ที่สอบไว้ไมเ่กิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร โดยมีคะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 67 คะแนนขึ้นไป (เทียบเท่ำ TOEFL ตั้งแต่ 
525 คะแนน หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.5) ในกรณีที่คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45 คะแนนขึ้นไป (เทียบเท่ำ TOEFL ตั้งแต่ 450 คะแนน หรือ IELTS 
ตั้งแต่ 4.0) รับเข้ำศึกษำแต่มเีงื่อนไข 
          7. ส ำเนำใบแจ้งผลกำรสอบวิชำทักษะพื้นฐำนกำรวิจัย (GREAT-R) จำกศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อกำรพัฒนำกำรศึกษำและ
วิชำชีพ ที่สอบไว้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร โดยมีคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ T50 ถ้ำไม่มีให้มำสอบตำมก ำหนดกำรของศูนย์ทดสอบฯ  
 
หมายเหตุ  

- รหัสหลักสตูร 2844  หมำยถึงหลกัสูตรที่เน้นกำรวิจัยโดยมีกำรท ำวิทยำนิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดควำมรู้ใหม่ หลักสตูรอำจก ำหนดให้มี
กำรเรยีนรำยวิชำหรือท ำกิจกรรมทำงวิชำกำรอื่นประกอบไดโ้ดยไมน่ับหน่วยกิต  

- ส ำหรับผู้สมัครทีส่ ำเร็จระดับอนุปริญญำ/เทียบเท่ำมำก่อน  แล้วจึงมำเรียนต่อในระดับปรญิญำตรี หลักสูตร  2  ปี   ผู้สมัครต้อง
น ำใบคะแนนรำยวิชำ (Transcript)  ในระดับอนุปริญญำ/เทียบเท่ำดงักล่ำวมำแสดงประกอบกำรสมคัรด้วย           



 
รับสมัครต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2565 ถึงวันที ่31 มีนาคม 2565 (รอบท่ี 1) 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ สถานที่สอบ 
ทักษะพื้นฐำนกำร
วิจัย (GREAT-R) 

ตำมก ำหนดกำรของคณะครุศำสตร์ 
(ตรวจสอบข้อมลูได้ที่ 

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

คณะครุศำสตร์ จุฬำฯ 
 

 
สอบข้อเขียน  วันเสำร์ที่ 23 เมษำยน 2565 

เวลำ 13.00-16.00 น.  
 

คณะครุศำสตร์ จุฬำฯ 
(เวลำและสถำนท่ีสอบอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบ

อีกครั้งตำมประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธิ์สอบข้อเขียน)  
สอบสัมภำษณ ์ วันพุธที่ 11 พฤษภำคม 2565 

เวลำ 9.00-10.00 น. 
ห้องประชุมสำขำวิชำศลิปศึกษำ  

อำคำร 8 (ศิลปศึกษำ) คณะครุศำสตร ์
(เวลำและสถำนท่ีสอบอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบ

อีกครั้งตำมประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธิ์สอบสัมภำษณ์) 

จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ      4  คน 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  วันศุกร์ที่ 8 เมษำยน 2565         ที่  www.edu.chula.ac.th 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่ 2 พฤษภำคม 2565      ที่  www.edu.chula.ac.th 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  วันอังคำรที่ 31 พฤษภำคม 2565              ที่  www.edu.chula.ac.th 
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่    ประมำณเดือนกรกฎำคม 2565   
 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร   ติดต่อได้ที่  อาจารย์ ดร.สริตา เจือศรีกุล 
สาขาวิชาศิลปศกึษา Line Official ID: @819rjpwv หรือที่  Email: arted.chula@gmail.com 

 
หมายเหตุ  
1. เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ คะแนน CU-TEP เทียบเท่ำ TOEFL น้อยกว่ำ 45/450 คะแนนจะไมร่ับเข้ำศึกษำ ในกรณีที่คะแนน CU-TEP 

เทียบเท่ำ TOEFL น้อยกว่ำ 67/525 นิสิตจะต้องเรยีนภำษำอังกฤษที่สถำบันภำษำเพิม่เตมิตำมที่หลักสูตรก ำหนด 
2. ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการสอบ 

2.1 ค่ำเล่ำเรยีน ภำคกำรศึกษำละ 24,500 บำท 
2.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ 500 บำท* 
 

* อ้างอิงตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2564 ข้อที่ 6.8 “อนึ่ง ค่าธรรมเนียมการสมัคร มิใช่ 
ค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนั้นหากผู้สมัครมิได้เข้าทดสอบด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัคร ยกเว้นกรณีที่หลักสูตรมีเหตุผลขัดข้องไม่สามารถเปิดสอนได้ 
บัณฑิตวิทยาลัยจะคืนเงินค่าสมัครให้ผู้สมัคร” 
 
 

 
 
 
ลงนำม _______________________________     ลงนำม _______________________________  
                  (ผศ.ดร.โสมฉำย บุญญำนันต์)         (ผศ.ดร.อภิชำติ พลประเสริฐ) 

           ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต                             หัวหน้ำภำควิชำศิลปะ ดนตรี และนำฏศิลป์ศึกษำ 
                                    สำขำวิชำศิลปศึกษำ     
  
 
ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมกำรบริหำรคณะครุศำสตร์ ครั้งที่ ___ / ____   วันที่ ______________ 
 
 
         ลงนำม _______________________________  

    (รศ.ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) 
คณบดี 
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