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ทาํไมตอง ดนตรีศึกษา 
ครุศาสตร จุฬาลงกรณฯ ?

ดานวิชาการ : มีคณาจารยประจาํและคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิสูง และ 

  ตรงศาสตรดานดนตรีศึกษา

ดานหลักสูตร : มีรายวิชาบังคับท่ีทาํใหนิสิตไดรูลึกจากการสกัดเน้ือหาท่ีเขมขน ท้ังครุศาสตร, 

วิจัยการศึกษา และดนตรีศึกษา ท้ังดนตรีไทยและดนตรีสากล มีวิชาเลือกท่ีสัมพันธและครอบคลุม

ใหนิสิตไดรูกวางจากกลุมวิชาตาง ๆ เชน กลวิธีการสอนเคร่ืองดนตรี, สุนทรียศาสตร, ดนตรีวิทยา,

การประพันธเพลง, การแสดงดนตรี และเทคโนโลยีดนตรี เน้ือหารายวิชาและระบบการประเมินผล

ไดพัฒนามาอยางตอเน่ืองใหสอดคลองกับบริบทและลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21

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

" สถาบันผลิตครูและนักการศึกษาช้ันนาํของภูมิภาค 
   ท่ีสรางองคความรูและนวัตกรรมการศึกษา   
   ขับเคล่ือนสังคมการศึกษาไทยสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน "



Academic   :   where  there  is  a  regu lar  and  facu l ty  member  respons ib le  for  highly  qual i f ied

courses  and  In  mus ic  educa t ion

Curr icu lum   :   There  are  compu lsory  courses  tha t  enable  studen ts  to  gain  deep  know ledge  from

concen tra ted  con ten t  extrac t ion.  Bo th  educa t ion  S tudy  research  And  mus ic  studies  Bo th  Thai

and  in terna t ional  mus ic  There  are  relevan t  and  comprehens ive  elec t ive  courses  for  studen ts  to

learn  from  a  w ide  range  of  subjec ts  such  as  teaching  me thods  of  mus ical  instrumen ts  Aesthe t ics ,

Mus icology ,  Compos i t ion ,  Performance ,  Mus ic  Technology  Course  con ten t  and  assessmen t

systems  have  con t inual ly  evolved  in  l ine  w i th  the  con text  and  charac ter  of  the  21st  cen tury

learner.

Inst itut ional  aspect  :   Chu la longkorn  ranks  number  1  

at  Thai  Univers ity  for  7  consecut ive  years  by  QS  Wor ld  Univers ity  Rankings  2020

“ THE INSTITUTE PRODUCES THE REGION'S TOP TEACHERS AND EDUCATORS.

 THAT CREATES KNOWLEDGE AND EDUCATIONAL INNOVATION

 DRIVING THAI EDUCATION SOCIETY TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT "

Why study Music Education 
at Chulalongkorn ?

EN



ครศุาสตรมหาบณัฑติ
 สาขา วิ ชาดนต รี ศึกษา

   แผน  ก1  36  หน ว ย กิต   แผน  ก2  36  หน ว ย กิต  แ ผ น  ข  3 6  ห น ว ย กิ ต

ผูเขาศึกษาตองมีวุฒิปริญญาตรีทางดานการศึกษาและการทาํ

วิจัย และตองทาํการเรียนวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

และศาสตรวิชาครู เปนรายวิชาพ้ืนฐาน (สาํหรับผูท่ีเรียนวิชาน้ี

แลวในระดับปริญญาบัณฑิตไมตองเรียนซํ้าอีก) และตองลง

เรียนรายวิชาสัมมนาวิจัยทุกภาคการศึกษาโดยประเมินผลเปน

S/U และไมนับหนวยกิตในหลักสูตร

โครงสรางหลักสูตร
และแผนการเรียน

ผูเขาศึกษาตองมีวุฒิปริญญาตรีทางดานการศึกษาและการทาํ

วิจัย และตองทาํการเรียนวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

และศาสตรวิชาครู เปนรายวิชาพ้ืนฐาน โดยประเมินผลเปน S/U

และไมนับหนวยกิตในหลักสูตร (สาํหรับผูท่ีเรียนวิชาน้ีแลวใน

ระดับปริญญาบัณฑิตไมตองเรียนซํ้าอีก) และตองลงเรียน

รายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 1 เปนรายวิชาบังคับรวม

ผูเขาศึกษาตองมีวุฒิปริญญาตรีทางดานการศึกษาและการทาํ

วิจัย และตองทาํการเรียนวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

และศาสตรวิชาครู เปนรายวิชาพ้ืนฐาน โดยประเมินผลเปน S/U

และไมนับหนวยกิตในหลักสูตร (สาํหรับผูท่ีเรียนวิชาน้ีแลวใน

ระดับปริญญาบัณฑิตไมตองเรียนซํ้าอีก) และตองลงเรียน

รายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 1 เปนรายวิชาบังคับรวม

ในแผนน้ีทาํสารนิพนธแทนการทาํวิทยานิพนธ



PLAN  1 .1  36  CREDITS   PLAN  1 .2   36  CREDITS  PLAN  2   36  CREDITS  

Master of Education
I N  M U S I C  E D U C A T I O N

EN

Course 
Structure & Plan

Have a Bachelor's degree in education and research,

and must study Principles of Education for Sustainable

Development and Pedagogy Science as a basic subject

(for those who have already studied this subject at the

graduate level, do not have to study again). And must

study Research Seminar in every semester  conducted

in S/U and credits are not counted in the course.

Have a Bachelor's degree in education and research,

and must study Principles of Education for Sustainable

Development and Pedagogy Science as a basic subject

conducted in S/U and credits are not counted in the

course.(for those who have already studied this subject

at the graduate level, do not have to study again). And

must study Research Methodology in Education l as a

require course suject. 

Have a Bachelor's degree in education and research,

and must study Principles of Education for Sustainable

Development and Pedagogy Science as a basic subject

conducted in S/U and credits are not counted in the

course.(for those who have already studied this subject

at the graduate level, do not have to study again). And

must study Research Methodology in Education l as a

Co-requisite subject. In this plan, Master Project is

made instead of a thesis.



ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา วิชาดนต รี ศึกษา



I N  M U S I C  E D U C A T I O N

Master of Education



เปนผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาและมี

คุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด

ผูเขาศึกษาในแผน 1 แบบ 1.1 ตองสาํเร็จการศึกษาใน

สาขาดนตรีศึกษา หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีคณะกรรมการ บริหาร

หลักสูตรกาํหนดโดยตองประกาศกอนการรับสมัคร เวนแต

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดพิจารณายกเวนเปนการ

เฉพาะรายใหเขาศึกษาได

ผูเขาศึกษาในแผน 1 แบบ 1.2 ตองสาํเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ

ดนตรี หรือศึกษาศาสตร หรือไดรับการพิจารณาจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร ฯ เปนกรณี ๆ ไป 

ผูเขาศึกษาในแผน 2 ตองสาํเร็จการศึกษาในระดับปริญญา

ตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับดนตรี หรือศึกษา

ศาสตร หรือไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ฯ เปนกรณี ๆ ไป 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา

ผูเขาศึกษาตองมีวุฒิปริญญาตรีทางดานการศึกษาและมี

ประสบการณในการทาํวิจัย

มีคะแนนทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ เปน

คะแนน CU-TEP ต้ังแต 45 ข้ึน ไป หรือคะแนน TOEFL ต้ังแต

450 ข้ึนไป หรือคะแนน IELTS ต้ังแต 4.0 ข้ึนไป จึงจะมีสิทธ์ิเขา

ศึกษาโดยไมตองเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 



ข้ันตอนการรับสมัคร

1 กุมภาพันธ์ 
- 31 มีนาคม

เป�ดรบัสมัคร รอบที� 1

FEB

สอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์

รอบที� 1

MAR APR

สอบข้อเขียน 

และสอบสัมภาษณ์
รอบที� 2

MAY

ประกาศผู้มีสิทธิ�
เข้าศึกษา

JUNE

ชั�นป�ที� 1 ป�การศึกษา 2565

1 เมษายน
- 31 เมษายน

เป�ดรบัสมัคร รอบที� 2

AUG

เป�ดภาคเรยีนที� 1



อตัราคาเลาเรยีน
คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการสอบ
คาเลาเรียน ภาคการศึกษาละ 24,500 บาท
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท*

ทนุการศกึษา
มหาวิทยาลัยมีทุกอุดหนุนการศึกษา และ
ทุนอุดหนุนการวิจัย รวมถึงคาใชจายรายเดือน*
ติดตามรายละเอียดโดยสแกน QR CODE

*หมายเหตุ ข้ึนอยูกับประเภทของทุน



ADMISSION REQUIREMENT 
An applicant should have completed a

Bachelor's degree or equivalent.

For applicants to study Plan 1.1  

For applicants to study Plan 1.2

For applicants to study Plan 2

An applicant should have complete a Bachelor's

degree in music education or equivalent in any relevant

field (Music or Education) which will be considered by

the Department’s Committee on Graduate Programs in

Music Education.

An applicant should have complete a Bachelor's

degree or equivalent in any relevant field (Music or

Education) which will be considered by the

Department’s Committee on Graduate Programs in

Music Education.

An applicant should have complete a Bachelor's

degree or equivalent in any relevant field (Music or

Education) which will be considered by the

Department’s Committee on Graduate Programs in

Music Education.

An applicant should have completed a Bachelor's

degree in music education and experience in

Research.

Have an English language proficiency test scores

according to the criteria set by Chulalongkorn

University.



TUITION FEES
Tuition and exam fees

Tuition fee is 24,500 baht per semester.

Exam application fee 500 baht *

 
SCHOLARSHIPS

The university has all subsidies for

education and Research grants Including

monthly expenses* Follow the details 

by scanning the QR CODE.

*depending on the type of scholarship



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

คณาจารยประจาํสาขาวิชาดนตรีศึกษา



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.ภาวศุทธ์ิ 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

คณาจารยประจาํสาขาวิชาดนตรีศึกษา

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

กลุมสาระวิชาเนนดนตรีศึกษา การนิเทศและการวิจัย

ดนตรีกับสุนทรียศาสตร

ดนตรีพ้ืนเมืองไทย

ดนตรีวิทยา

ดนตรีโลกศึกษา

ธุรกิจดนตรี

กลวิธีการสอนขับรองประสานเสียง

การพัฒนาทักษะการอาํนวยเพลง

การพัฒนาทักษะเครื่องดนตรี

กลวิธีการสอนเคร่ืองดนตรี

การพัฒนาทักษะการประพันธดนตรี

แนวคิดโคดาย

แนวคิดออรฟ

แนวคิดดาลโครซ

จิตวิทยาดนตรี

วรรณกรรมดนตรีสาํหรับเด็ก

 กลุมสาระวิชาเนนความรูในบริบทท่ีเกี่ยวของกับดนตรีศึกษา กลุมสาระวิชาเนนกลวิธีการสอนและการปฏิบัติดนตรี



Core and Elective Courses

Kodaly Concept

Orff Concept

Dalcroze Concept

Psychology of Music

Music Literature for Children

Choral Pedagogy

Instrumental Conducting Skill Development

Instrumental Music Skill Development

Instrumental Pedagogy

Composition Skill Development

Music Education and Aesthetics

Thai Folk Music

Musicology

World Music Studies

Music Business



 กิจกรรมเสริมหลักสูตร

รบัฟ�ง
บรรยาย
จาก

ผูเ้ชี�ยวชาญ
เฉพาะดา้น

 

การดาํเนนิ
การวจิยัใน
โรงเรยีน, 

สตดูโิอ และ
องค์กร

ที�มขีอ้ตกลง
รว่มกัน 

 

ศึกษาดงูานใน
โรงเรยีนสามญั,

โรงเรยีนนอกระบบ, 

 โรงเรยีนนานาชาติ
หรอื องค์กร
ที�เกี�ยวขอ้งกับ
ดนตรศึีกษา

 

เผยแพรบ่ทความวชิาการ
ในระดบัสากล

 

เขา้รว่มการประชุมระดบั
นานาชาติและระดบัชาติ

 

เขา้รว่มการอบรม
เชงิปฏิบติัการ หรอื
มาสเตอรค์ลาส
กับวทิยากรพเิศษ
และ ผูเ้ชี�ยวชาญ

 

จดัอบรม
เชงิปฏิบติัการ 
ระดบันานาชาติ, 

งานแสดงดนตร ีหรอื 

การประชุมสมัมนา
โดยวทิยากรพเิศษ

 

เข้าร่วมหลักสูตร
ระยะสั�นกับมหาวิทยาลัย

ในต่างประเทศที�มี
ข้อตกลงร่วมกัน

 



 กิจกรรมเสริมหลักสูตร

เขา้รว่มการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ
ณ สถาบนักัลยาณวิฒันา 

วนัที� 26 สงิหาคม พ.ศ.2563



 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รว่มกิจกรรม 

“ลมครู ไมรู่ลื้ม”

100 ป� 
ครจูาํเนยีร ศรไีทยพนัธุ์

กับคณุปูการดา้นดนตรศึีกษาไทย
 

ณ คณะครศุาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย
วนัที� 22 ตลุาคม พ.ศ.2563

 



 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เยี�ยมชมวทิยาลัยดรุยิางคศิลป� มหาวทิยาลัยมหดิล

วนัที� 26 พฤศจกิายน พ.ศ.2563

 

 



Activities in Music Education
Program

Lecture

with

specific

EXPERTS

in the field

Conducting

RESEARCH

in MOU

schools,

studios, &

NGOs

FIELD TRIPS to

public, private 

or international

schools or

organizations

related to Music

Education

PUBLISH academic

article internationally

Attend International

&  National

CONFERENCES

Workshop or

MASTERCLASS with

Keynote Speakers

Musicians or Clonicians

Conducting

International workshop,

Concert or Symposium

Inviting GUEST

LECTURERS

 

 

Attending a SHORT

COURSE @ MOU

Universities aboard*



Activities in Music Education
Program

Attend International & National 

Conference at Princess Galyani Vhadana Institute of Musis (PGVIM)

26th August 2020



Activities in Music Education
Program

 

Attend 

Jamnian Srithaipan 

Remembrance Day

 

At Faculty of Education 

Chulalongkorn University

22rd October 2020

 



Activities in Music Education
Program

Field Trip to Young Artist Music Program, Mahidol University

26th November 2020



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








