
สาขาวิชาดนตรีศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



ดานวิชาการ : มีคณาจารยประจาํและคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิสูง และ 

       ตรงศาสตรดานดนตรีศึกษา

ดานหลักสูตร : มีรายวิชาบังคับท่ีทาํใหนิสิตไดรูลึกจากการสกัดเน้ือหาท่ีเขมขน ท้ังครุศาสตร, 

วิจัยการศึกษา และดนตรีศึกษา ท้ังดนตรีไทยและดนตรีสากล มีวิชาเลือกท่ีสัมพันธและครอบคลุม

ใหนิสิตไดรูกวางจากกลุมวิชาตาง ๆ เชน กลวิธีการสอนเคร่ืองดนตรี, สุนทรียศาสตร, ดนตรีวิทยา,

การประพันธเพลง, การแสดงดนตรี และเทคโนโลยีดนตรี เน้ือหารายวิชาและระบบการประเมินผล

ไดพัฒนามาอยางตอเน่ืองใหสอดคลองกับบริบทและลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21

ทาํไมตอง ดนตรีศึกษา 
ครุศาสตร จุฬาลงกรณฯ ?

ดานสถาบัน : จุฬาฯ ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย 7 ปซอน 
จากการจัดอันดับโดย QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2020

" สถาบันผลิตครูและนักการศึกษาช้ันนาํของภูมิภาค 
   ท่ีสรางองคความรูและนวัตกรรมการศึกษา   
   ขับเคล่ือนสังคมการศึกษาไทยสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน "



ครศุาสตรบณัฑติ
 สาขา วิ ชาดนต รี ศึกษา

โครงสรางหลักสูตร
และแผนการเรียน

วิชาเอก ดนตรีศึกษา

        

    วิชาเอก 65 หนวยกิต ประกอบดวย

               รายวิชาบังคับ 44-45 หนวยกิต

               - รายวิชาบังคับรวม 19 หนวยกิต

               - รายวิชาบังคับเฉพาะ 25-26 หนวยกิต

                 (ดนตรีไทย 25 ดนตรีสากล 26 หนวยกิต)

               รายวิชาเลือก 20-21 หนวยกิต

    

วิชาเอก การสอนดนตรีไทย

วิชาเอก 65 หนวยกิต ประกอบดวย

           รายวิชาบังคับ 44  หนวยกิต

           - รายวิชาบังคับรวม 19 หนวยกิต

           - รายวิชาบังคับเฉพาะ 25 หนวยกิต

           รายวิชาเลือก  21 หนวยกิต

วิชาเอก การสอนดนตรีสากล

วิชาเอก 65 หนวยกิต ประกอบดวย

           รายวิชาบังคับ 45 หนวยกิต

           - รายวิชาบังคับรวม 19 หนวยกิต

           - รายวิชาบังคับเฉพาะ 26 หนวยกิต

           รายวิชาเลือก 20 หนวยกิต



ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา วิชาดนต รี ศึกษา

ช่ือปริญญา     ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)   

ประเภทของหลักสูตร     หลักสูตรปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร     4 ป ในเวลาราชการ

ระบบการจัดการศึกษา     ระบบทวิภาค 

 

           จาํนวนหนวยกิต 137 หนวยกิต 

 - หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30   หนวยกิต

 - หมวดวิชาเฉพาะ           101   หนวยกิต

 - หมวดวิชาเลือกเสรี          6   หนวยกิต



คุณสมบัติของผูเขาศึกษา

1.มีสัญชาติไทยหรืออยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฏหมาย

2.สาํเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา

3.มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ไมตํ่าวา 2.00 

4.มีความสนใจและความสามารถในทางดนตรีตามสาขาวิชาท่ีสมัคร

5.เปนผูท่ีไมมีโรคติดตอรายแรง หรือโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา

6.เปนผูมีความประพฤติดี



อตัราคาเลาเรยีน
คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการสอบ
คาเลาเรียน ภาคตน/ปลาย 17,000 บาท
                ภาคฤดูรอน     5,250 บาท
*คาธรรมเนียมการสอบข้ึนอยูกับมหาวิทยาลัยกาํหนด 

ทนุการศกึษา
มหาวิทยาลัยมีทุกอุดหนุนการศึกษา และ
ทุนอุดหนุนการวิจัย รวมถึงคาใชจายรายเดือน*
ติดตามรายละเอียดโดยสแกน QR CODE

*หมายเหตุ ข้ึนอยูกับประเภทของทุน



ผูชวยศาสตราจารย
ดร. วิชฏาลัมพก เหลาวานิช

(ประธานสาขา)
ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (ดุริยางคไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย 
ดร. ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.รังสิพันธุ แข็งขัน

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ศศิรัตน บรรยายกิจ

ปร.ด. (ดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ม. (ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Ph.D. (Music and Aesthetics) 

ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

        University of Delhi, India
ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณาจารยประจาํสาขาวชิาดนตรศีกึษา



ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ดนีญา อุทัยสุข

ค.ม. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูชวยศาสตราจารย
พงษลดา ธรรมพิทักษกุล

อาจารย
ดร.ชิดพงษ ตรีมาศ

Ph.D. (Music Education), U. of Missouri,

M.Ed. (Music Education), U. of Missouri,

ร.บ. (ความสัมพันธระหวางประเทศ)

 U.S.A. 

        U.S.A. 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปร.ด. (ดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล 
M.A. (Music Performance)

ค.บ. (ดนตรีศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Eastern Michigan University, U.S.A.

คณาจารยประจาํสาขาวชิาดนตรศีกึษา



อาจารย
ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษรัตน

อาจารย 
ดร.ณัฐวุฒิ บริบูรณวิรีย

อาจารย
ดร.สยา ทันตะเวช

อาจารย
วีวรรณ โทนชัย

DMA (Choral Music) University of
Southern California, U.S.A.
M.Mus (Church Music) University of
Southern California, U.S.A.
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณาจารยประจาํสาขาวชิาดนตรศีกึษา

Ph.D. (Musicology) Goldsmiths College, 

M.A. (Musicology) University of Reading, UK
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 University of London, UK
ปร.ด. (ดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล
ค.ม. (ดนตรีศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

M.M. (Opera) Longy School of Music, U.S.A. 
Adv.Dip.,Prof.Dip.,Prof.Cert.(Voice&Opera)

ค.บ. (ดนตรีศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Hong Kong Academy for Performing Arts,
Hong Kong



เจาหนาท่ีบริการการศึกษา 

คุณสุกฤดา ดาํรงธนสมบัติ คุณธวัชชัย แยมวงศ



รายวิชาทีน่าสนใจ

วิชาการสอนดนตรีตามแนวทางของ Orff

วิชาการสอนดนตรีตามแนวทางของ Kodaly

วิชาการสอนดนตรีตามแนวทางของ Dalcroze

วิขาการสอนดนตรีสาํหรับเด็กพิเศษ

วิชาเอก ดนตรีศึกษา

วิชาสังคีตลักษณการวิเคราะห เพลงไทย

วิชากลวิธีการสอนดนตรีไทย

วิชาการปรับวงและควบคุมการบรรเลงดนตรีไทย

วิชาทักษะเคร่ืองมือเอก การรวมวงดนตรีไทย

วิชาเอก การสอนดนตรีไทย

วิชาการประพันธ เพลงข้ันสูง

วิชากลวิธีการสอนดนตรีสากล

วิชาการขับรองประสานเสียง

วิชาทักษะเคร่ืองมือเอก การรวมวง

วิชาเอก การสอนดนตรีสากล



 กิจกรรมเสริมหลักสูตร









Contact us

สาขาวชิาดนตรศึีกษา ภาควชิาศิลปะ ดนตรีและนาฏศลิปศกึษา 

อาคาร 2 ชัน้ 5 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

Tel : 02-218-2561 ตอ 5601 คุณธวัชชยั แยมวงศ เจาหนาทีบ่รกิารการศกึษา

@ m u s i c e d _ c h u l a

@ M u s i c  E d u c a t i o n ,

C h u l a l o n g k o r n  U n i v e r s i t y  

@ 3 2 2 s o o g g








