
 
 รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 

 
ภาควิชา    ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปศึกษา  

คณะครุศาสตร 
สาขาวิชา  ศิลปศึกษา   แบบ 1.1 รหัสหลักสูตร 3 7 1 0 สําหรับผูสําเร็จปริญญาโท(ทําวิทยานิพนธ) 
หลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   แบบ 2.1   รหัสหลักสูตร 3 7 1 1 สําหรับผูสําเร็จปริญญาโท(ทําวิทยานิพนธ/ 

 เรียนรายวิชา) 
  แบบ 2.2  รหัสหลักสูตร   3 7 1 2 สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรี(ทําวิทยานิพนธ/  

เรียนรายวิชา) 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
แบบ 1.1 (วิทยานิพนธอยางเดียว สําหรับผูสําเร็จปริญญาโท) 
         สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ในสาขาวิชาศิลปศึกษา วิจิตรศิลป ประยุกตศิลป สถาปตยกรรมศาสตร 
โบราณคดี หรือในสาขาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษาได จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยไดแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.5 จากระบบ 4 แตม และคุณภาพของวิทยานิพนธระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตอยูในเกณฑดี ในกรณีที่ไมไดทําวิทยานิพนธตองมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง และมีประสบการณการทํางานในสถาบัน
ที่เกี่ยวของกับศิลปศึกษาไมนอยกวา 2 ป หลังจากไดรับปริญญามหาบัณฑิต 

แบบ 2.1 (ประกอบดวยรายวิชาและวิทยานิพนธ สําหรับผูสําเร็จปริญญาโท) 
       สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือกําลังศึกษาระดับมหาบัณฑิตในปสุดทายในสาขาวิชาศิลปศึกษา วิจิตรศิลป 
ประยุกตศิลป สถาปตยกรรมศาสตร โบราณคดี หรือในสาขาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษาได 
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ไดแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.5 จากระบบ 4 แตม   
แบบ 2.2 (ประกอบดวยรายวิชาและวิทยานิพนธ สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรี) 

ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษาจากสถาบันอดุมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง ไดแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.6 จากระบบ 4 แตม 

เอกสารประกอบใบสมัคร  
1. หนังสือรับรองคุณสมบัติวาเหมาะสมท่ีจะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจากอาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยที่เคยสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา หรือ หัวหนางาน (กรณีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตองมีหนังสือรับรองจากอาจารยที่เคยสอนระดับปริญญาบัณฑิต)    
ไมนอยกวา 3 คน  
     2. โครงการวิจัยทางศิลปศึกษา ที่แสดงความพรอมและความสามารถในการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตท่ีเอ้ือตอการทํา
วิทยานิพนธ จํานวน 1  เรื่อง  
          3. ใบแจงผลการสอบภาษาอังกฤษจากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CU-TEP) ฉบับจริง หรือสําเนาใบแจง
ผลการสอบ TOEFL ที่สอบไวไมเกิน 2 ปนับถึงวันสมัคร 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 หรอื IELTS ตั้งแต 
4.0) รับเขาศึกษาแตมีเงื่อนไข* 
          4. ใบแจงผลการสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) จากศูนยทดสอบและประเมินเพื่อการพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ 
(ฉบับจริง) ที่สอบไวไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร ถาไมมีใหมาสอบตามกําหนดการสอบของศูนยทดสอบฯ โดยมีคะแนนไมต่ํากวา T50**  
 

 

 



 
หมายเหตุ  

- รหัสหลักสูตร 2844  หมายถึงหลักสูตรที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม หลักสูตรอาจกําหนดใหมี
การเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบไดโดยไมนับหนวยกิต  

- สําหรับผูสมัครท่ีสําเร็จระดับอนุปริญญา/เทียบเทามากอน  แลวจึงมาเรียนตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตร  2  ป   ผูสมัครตอง
นาํใบคะแนนรายวิชา (Transcript)  ในระดับอนุปริญญา/เทียบเทาดังกลาวมาแสดงประกอบการสมัครดวย           

 

รับสมัครตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (รอบท่ี 1) 
วิชาที่สอบ วันและเวลาท่ีทําการทดสอบ สถานที่สอบ 

ทักษะพื้นฐานการวิจัย 
(GREAT-R) 

ตามกําหนดการของคณะครุศาสตร 
(ตรวจสอบขอมูลไดที่ 

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

คณะครุศาสตร จุฬาฯ 

 

 

สอบขอเขียน  วันเสารที่ 24 เมษายน 2564 

เวลา 13.00-16.00 น.  
 

คณะครุศาสตร จุฬาฯ 

(เวลาและสถานท่ีสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบ
อีกครั้งตามประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน)  

สอบสัมภาษณ 
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 

เวลา 9.00-10.00 น. 

หองประชุมสาขาวิชาศิลปศึกษา  
อาคาร 8 (ศิลปศึกษา) คณะครุศาสตร 

(เวลาและสถานท่ีสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบ
อีกครั้งตามประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ) 

สงคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่สาขาวิชาศิลปศึกษาภายในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 

(หากไมมีคะแนนภาษาอังกฤษไมรับเขาศึกษา) 

จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ      4  คน 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน  วันศุกรที่ 9 เมษายน 2564         ที่  www.edu.chula.ac.th 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ  วันศุกรที่ 30 เมษายน 2564       ที่  www.edu.chula.ac.th 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา  วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564              ที่  www.edu.chula.ac.th 
ปฐมนิเทศนิสิตใหม    ประมาณเดือนกรกฎาคม 2564   
 

หากผูสมัครมีขอสงสัยเก่ียวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร   ติดตอไดที่  อาจารย ดร.สริตา เจือศรีกุล 
สาขาวิชาศิลปศึกษา Line Official ID: @819rjpwv หรือที่  Email: artedchula.phd@gmail.com 

 
หมายเหตุ  
1. เกณฑการสอบภาษาอังกฤษ  คะแนน CU-TEP เทียบเทา TOEFL นอยกวา 45/450 คะแนนจะไมรับเขาศึกษา ในกรณีที่คะแนน  CU-TEP 

เทียบเทา TOEFL นอยกวา 67/525 นิสิตจะตองเรียนภาษาอังกฤษท่ีสถาบันภาษาเพิ่มเติมตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

2. คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการสอบ 
2.1 คาเลาเรียน ภาคการศึกษาละ 24,500 บาท 

2.2 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท* 

* อางอิงตามประกาศบัณฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําป 
2564 ขอท่ี 6.8 “อนึ่ง คาธรรมเนียมการสมัคร มิใช คาธรรมเนียมการสอบ ดังนั้นหากผูสมัครมิไดเขาทดสอบดวยเหตุผลประการใดก็ตาม 
บัณฑิตวิทยาลัยจะไมคืนคาธรรมเนียมการสมัคร ยกเวนกรณีที่หลักสูตรมีเหตุผลขัดของไมสามารถเปดสอนได บัณฑิตวิทยาลัยจะคืนเงินคา
สมัครใหผูสมัคร” 
 



ลงนาม _______________________________ ลงนาม _______________________________ 

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

        สาขาวิชาศิลปศึกษา  

ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่ ___ / ____   วันที่ ______________ 

ลงนาม _______________________________ 

    (รศ.ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) 
คณบด ี


