
 
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 
 
  ภาควชิา  ศลิปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศกึษา               คณะครุศาสตร์ 
สาขาวชิา  ศิลปศกึษา    แผน ก แบบ ก1 รหัสหลกัสูตร 3 7 0 8 (ท ำวิทยำนิพนธ์) 
หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต   แผน ก แบบ ก2  รหัสหลกัสูตร 3 7 0 9 (ท ำวิทยำนิพนธ/์ เรยีนรำยวิชำ) 

คุณสมบัติของผู้มีสทิธิส์มัคร 
แผน ก แบบ ก1 (ท าวิทยานิพนธ์) 

(1)   ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำบัณฑิต หรือศึกษำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำศิลปศึกษำ  หรือส ำเร็จปริญญำบัณฑิตทำงทัศนศิลป์ 
นฤมิตศิลป์ สถำปัตยกรรมศำสตร์ ออกแบบอุตสำหกรรม โบรำณคดี หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องจำกสถำบันอุดมศึกษำที่ กระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง และคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ พิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้ำศึกษำได้ 
โดยได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติจำกคณะกรรมกำร  (นับถึงวันท่ี 31 กรกฎำคม 2565) 

(2)  ในกรณีที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำบัณฑิต สำขำวิชำศิลปศึกษำ หรือสำขำที่สอดคล้องกับวิชำศิลปศึกษำ และได้รับ   
เกียรตินิยมอันดับ 1 ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องสอบวิชำเฉพำะสำขำ โดยสอบสัมภำษณ์เท่ำน้ัน 

(3)   มีประสบกำรณ์ท ำงำนวิจัย และคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธ์ิสมัครเข้ำศึกษำได้ 
(4)   มีผลสอบภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด     
(5)   คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตำมประกำศของบัณฑติวิทยำลยั ซึ่งจะประกำศให้ทรำบเป็นปีๆไป หรือคณะกรรมกำรบริหำรหลักสตูร

พิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้มสีิทธ์ิสมัครเข้ำศึกษำได ้ 
แผน ก แบบ ก2 (ท าวิทยานิพนธ์และเรียนรายวิชา) 
 (1) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำบัณฑิต หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต หรือศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำศิลปศึกษำ หรือส ำเร็จปริญญำ
บัณฑิตทำงทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ สถำปัตยกรรมศำสตร์ ออกแบบอุตสำหกรรม โบรำณคดี หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องจำกสถำบันอุดมศึกษำที่
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรองและคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ พิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้ำ
ศึกษำได้  (นับถึงวันที่  31  กรกฎำคม 2565) 
  (2) ได้แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 จำกระบบ 4 แต้ม ในกรณีที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดังกล่ำว ได้แต้มเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
ต่ ำกว่ำ 2.50 จำกระบบ 4 แต้ม ผู้สมัครต้องมีประสบกำรณ์กำรสอนหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำบัณฑิตมำแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 3 ปี  โดยนับถึง
วันรับสมัคร และมีหนังสือรับรองจำกต้นสังกัดมำแสดงพร้อมใบสมัคร 

 (3)   มีผลสอบภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด     
  (4) คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตำมประกำศซึ่งบัณฑิตวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จะประกำศให้ทรำบเป็นปีๆไป หรือคณะกรรมกำร
บริหำรหลักสูตรฯ พิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้ำศึกษำได้ 

 

เอกสารประกอบใบสมัคร  
            (1)  ส ำเนำบัตรประชำชน และหนังสือส ำคัญแสดงกำรเปลีย่นช่ือ-นำมสกุล (ถ้ำมี) 
 (2)  ส ำเนำเอกสำรแสดงผลกำรเรยีน (Transcript) ระดับปริญญำบณัฑิต 
            (3)  ส ำเนำใบปริญญำบตัร หรือหนังสือรับรองกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
 (4)  ส ำเนำใบแจ้งผลกำรสอบภำษำอังกฤษ (CU-TEP) จำกศูนย์ทดสอบทำงวชิำกำรแห่งจุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย หรือส ำเนำใบแจ้ง
ผลกำรสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลกำรสอบต้องมีอำยไุม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ IELTS 
ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป   

กรณีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 30 ข้ึนไป หรือ คะแนน TOEFL ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป หรือ คะแนน IELTS ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป
แต่น้อยกว่ำเกณฑ์ในข้อ 1 รับเข้ำศึกษำแบบมีเงื่อนไข โดยต้องปฏิบตัิตำมเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้

      (ก) สอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนนตำม ข้อ (1) ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ 
(ข) ในกรณีที่ผู้เข้ำศึกษำได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป แต่น้อยกว่ำ 38 หรือ คะแนน TOEFL ตั้งแต่ 400 

ขึ้นไป แต่น้อยกว่ำ 425 หรือคะแนน IELTS ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป แต่น้อยกว่ำ 3.5 ต้องเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษอย่ำงน้อย 2 
รำยวิชำ (ตำมประกำศเรื่องเกณฑค์ะแนนทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษฯ ปี พ.ศ. 2557) 



 
(ค) ในกรณีที่ผู้เข้ำศึกษำได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 38 ขึ้นไป แต่น้อยกว่ำ 45 หรือ คะแนน TOEFL ตั้งแต ่425 

ขึ้นไป แต่น้อยกว่ำ 450 หรือคะแนน IELTS ตั้งแต ่3.5 ขึ้นไปแต่น้อยกว่ำ 4.0 ต้องเลือกเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษอย่ำง
น้อย 1 รำยวิชำ (ตำมประกำศเรื่องเกณฑ์คะแนนทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษฯ ปี พ.ศ. 2557) 
กรณีที่คะแนน  CU-TEP  น้อยกว่า 30 หรือ TOEFL น้อยกว่า 400 หรือ IELTS  น้อยกว่า 3.0 ไม่รับเข้าศึกษา 

 (5)  จดหมำยแนะน ำตัวประกอบกำรสอบสัมภำษณ์  (Statement of Purpose: SOP) ในรูปแบบที่ทำงคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตรก ำหนดให้ จ ำนวน 1 ฉบับ ผู้สมัครสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  https://www.edu.chula.ac.th/arted เลือกหัวข้อ      
“ดำวน์โหลดเอกสำร” หรือ https://www.edu.chula.ac.th/node/1060 

(6)  หลักฐำนแสดงประสบกำรณ์ในกำรวิจัย เช่น บทควำมวิจัย หรือรำยงำนกำรวิจัย (เฉพำะผู้สมัครหลักสูตรแผน ก แบบ ก1) 
(7)  ส ำหรับผู้สมัครที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ/เทียบเท่ำมำก่อนแล้วจึงมำเรียนต่อในระดับปริญญำตรี หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัคร

ต้องน ำ ใบคะแนนรำยวิชำ (Transcript) ในระดับอนุปริญญำ/เทียบเท่ำดังกล่ำว ส่งเป็นเอกสำรประกอบกำรสมัครด้วย 
 
หมายเหตุ 

(1) หลักสตูรแผน ก แบบ ก1 รหัสหลักสูตร 3708 หมำยถึงหลักสูตรที่เน้นกำรวิจัยและต้องท ำวิทยำนิพนธ ์ส ำหรับผูส้มัครที่มี
ประสบกำรณ์ท ำงำนวิจัยเท่ำนั้น ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรอำจก ำหนดให้มีกำรเรยีนรำยวิชำหรือท ำกิจกรรมทำงวิชำกำรอื่นประกอบ
ได้โดยไม่นับหน่วยกิต  

(2) ผู้ที่ไมม่ีผลสอบภำษำอังกฤษ (CU-TEP) ดูรำยละเอียดได้จำกประกำศ เรื่อง กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ  
และสมัครสอบได้ที่  www.atc.chula.ac.th    
           

รับสมัครต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2565 ถึงวันที ่31 มีนาคม 2565 (รอบท่ี 1) 
วิชาท่ีสอบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ สถานที่สอบ 

สอบข้อเขียน  วันเสำร์ที่ 23 เมษำยน 2565 
เวลำ 9.00-12.00 น.  

 

คณะครุศำสตร์ จุฬำฯ 
(เวลำและสถำนท่ีสอบอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง

ตำมประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบขอ้เขียน)  
สอบสัมภำษณ ์ วันพุธท่ี 11 พฤษภำคม 2565 

เวลำ 10.00-12.00 น. 
ห้องประชุมสำขำวิชำศลิปศึกษำ  

อำคำร 8 (ศิลปศึกษำ) คณะครุศำสตร ์
(เวลำและสถำนท่ีสอบอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง

ตำมประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบสมัภำษณ์) 

จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ    12  คน (แผน ก แบบ ก1 จ านวน 2 คน และแผน ก แบบ ก2 จ านวน 10 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  
 
หมายเหตุ  
1. เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ  คะแนน CU-TEP เทียบเท่ำ TOEFL น้อยกว่ำ 30/400 คะแนน จะไม่รับเข้ำศึกษำ ในกรณีที่คะแนน                  
CU-TEP เทียบเท่ำ TOEFL น้อยกว่ำ 45/450 นิสิตจะต้องเรียนภำษำอังกฤษท่ีสถำบันภำษำเพิ่มเติมตำมที่หลักสูตรก ำหนด 
2. ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

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

*อ้างอิงตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตรบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ข้อที ่6.8                         
“อนึ่ง ค่าธรรมเนียมการสมัคร มิใช่ ค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนั้นหากผู้สมัครมิได้เข้าทดสอบด้วยเหตุผลประการใดกต็าม บัณฑิตวทิยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัคร ยกเว้น
กรณทีี่หลักสูตรมเีหตุผลขดัข้องไมส่ามารถเปิดสอนได้ บัณฑิตวทิยาลัยจะคืนเงินค่าสมคัรให้ผู้สมัคร” 
 
 



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

  
 

 

 
ลงนำม _______________________________     ลงนำม _______________________________  
                  (ผศ.ดร.ขนบพร แสงวณิช)                       (ผศ.ดร.อภิชำติ พลประเสริฐ) 

           ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต                                 หัวหน้ำภำควิชำศิลปะ ดนตรี และนำฏศิลป์ศึกษำ 
                                   สำขำวิชำศิลปศึกษำ     
  
 
ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมกำรบริหำรคณะครุศำสตร์ ครั้งที่  วันที่   
 
         ลงนำม _______________________________  

       (รศ.ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) 
   คณบดี 
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