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หลักส ูตรคร ุศาสตรดุษฎ ีบ ัณฑิต
สาขาว ิชาศ ิลปศึกษา

(ในเวลาราชการ)

ชื ่อสถาบันอ ุดมศึกษา        จ ุฬาลงกรณ มหาว ิทยาล ัย
                     ภาคว ิชาศ ิลปะ ดนตร ีและนาฏศิลป ศ ึกษา  คณะคร ุศาสตร
ชื ่อหล ักส ูตร 
     (ภาษาไทย)            หล ักส ูตรคร ุศาสตรด ุษฎ ีบ ัณฑิต สาขาว ิชาศ ิลปศ ึกษา
     (ภาษาอ ังกฤษ)            Doctor of Philosophy Program in Art Education
ชื ่อปร ิญญา 
     (ภาษาไทย : ช ื ่อเต ็ม)  คร ุศาสตรด ุษฎ ีบ ัณฑิต  
     (ภาษาไทย : อ ักษรย อ) ค.ด.
     (ภาษาอ ังกฤษ : ช ื ่อเต ็ม)  Doctor of Philosophy 
     (ภาษาอ ังกฤษ : อ ักษรย อ) Ph.D.
ชื ่อสาขาว ิชาท ี ่ระบ ุใน TRANSCRIPT     FIELD OF STUDY: Art Education
จำนวนหน วยกิตท ี ่ เร ียนตลอดหลักส ูตร
     แบบ 1.1  ไม น อยกว า 60 หน วยก ิต 
     แบบ 2.1  ไม น อยกว า 60 หน วยก ิต
     แบบ 2.2  ไม น อยกว า 85 หน วยก ิต
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ความสำคัญของหลักส ูตร  

ปร ัชญาของหลักส ูตร

อาช ีพท ี ่สามารถประกอบได ้หล ังสำเร ็จการศ ึกษา

ว ัตถ ุประสงค์ของหลักส ูตร
1. เพ ื ่อผล ิตบ ัณฑิตให เป นนักว ิจ ัยทางศ ิลปศ ึกษาน ักว ิชาการหร ือน ักการศ ึกษาทางศ ิลปศ ึกษาผ ู สร างองค ความร ู และ
นว ัตกรรมทางศ ิลปศ ึกษาข ั ้นส ูง โดยใช ศาสตร ศ ิลปศ ึกษาเป นแกนหลักเพ ื ่อพ ัฒนาไปส ู ความเป นองค การแห งภ ูม ิป ญญา 
2. เพ ื ่อผล ิตงานว ิจ ัยท ี ่ เป นองค ความร ู และนว ัตกรรมทางศ ิลปศ ึกษาข ั ้นส ูง

เป นหล ักส ูตรด ุษฎ ีบ ัณฑิต ทางศ ิลปศ ึกษาท ี ่ เด ียวในประเทศไทยซ ึ ่งช วยสร างบ ุคลากรท ี ่ม ีท ักษะความสามารถทางการว ิจ ัย
ศ ิลปศ ึกษา ท ี ่สามารถพัฒนานว ัตกรรมทางศ ิลปศ ึกษาได อย างม ีค ุณภาพ

หลักส ูตรคร ุศาสตรด ุษฎ ีบ ัณฑิต สาขาว ิชาศ ิลปศ ึกษา เป นหลักส ูตรท ี ่ม ุ งเน นให บุคคลเป นผู ท ี ่ม ีความสามารถในเช ิงล ึกต อ
กระบวนการ ส ืบค นข อเท ็จจร ิง เพ ื ่อนำไปส ู การค ิดสร างสรรค นว ัตกรรมทางศ ิลปศ ึกษา ตลอดจนสามารถต ัดส ินเพ ื ่อค ัดสรร
ส ิ ่งท ี ่ เหมาะสมกับสถานการณ ที ่ม ีความจำเพาะหร ือบนพื ้นฐานที ่ม ีความเปล ี ่ยนแปลงอย ู ตลอดเวลา รวมทั ้งสามารถเป นผู
ประเม ิน โดยอาศ ัยพ ื ้นฐานขององค ความร ู  และทฤษฎี ร วมไปก ับประสบการณ ด านการเร ียนการสอน การจ ัดการและการ
ออกแบบหลักส ูตร การบร ิหารองค กรทางศ ิลปศ ึกษา บนพื ้นฐานการถ ายทอดทางศ ิลปว ัฒนธรรมโดยม ีเป าหมายที ่การพ ัฒนา
การศ ึกษาอย างย ั ่ งย ืนโดยอาศ ัยศ ิลปศ ึกษาเป นช องทาง ท ามกลางการเปล ี ่ยนแปลงและการไหลข ามว ัฒนธรรมของโลกที ่
ไร พรมแดน

นักว ิชาการ น ักว ิจ ัย คร ู  อาจารย  และบ ุคลากรทางศ ิลปศ ึกษา
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1. สำเร ็จการศ ึกษาระด ับปร ิญญามหาบัณฑิต ในสาขาว ิชาศ ิลปศ ึกษา ว ิจ ิตรศ ิลป  ประย ุกต ศ ิลป  สถาป ตยกรรมศาสตร  โบราณคดี 
และสาขาว ิชาอ ื ่น  ๆ  ท ี ่ เก ี ่ยวข อง จากสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาท ี ่สำน ักงานคณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษาร ับรอง  ได แต มเฉล ี ่ยสะสมไม น อยกว า 
3.5 จากระบบ 4 แต ม และค ุณภาพของว ิทยาน ิพนธ ระด ับปร ิญญามหาบัณฑิตอย ู ในเกณฑ ดี ในกรณีท ี ่ ไม ได ทำว ิทยาน ิพนธ ต องม ี
ผลงานว ิจ ัยอย างต อเน ื ่อง และม ีประสบการณ การทำงานในสถาบันท ี ่ เก ี ่ยวข องก ับศ ิลปศ ึกษาไม น อยกว า 2 ป  หล ังจากได ร ับ
ปร ิญญามหาบัณฑิต
2. ค ุณสมบัต ิข ออ ื ่นๆ ให เป นไปตามประกาศซ ึ ่งบ ัณฑิตว ิทยาล ัยจะประกาศให ทราบเป นป ๆไป หล ังจากคณะกรรมการบร ิหารหล ักส ูตร
พ ิจารณาแล วเห ็นสมควรให ร ับเข าศ ึกษาได

1.1 สำเร ็จการศ ึกษาระด ับปร ิญญามหาบัณฑิต  (เน ้นการว ิจ ัยโดยมีการทำว ิทยาน ิพนธ ์อย ่างเด ียว) 

คุณสมบัต ิของผู ้ เข ้าศ ึกษา

1. ผ ู สำเร ็จการศ ึกษาระด ับปร ิญญามหาบัณฑิต หร ือกำล ังศ ึกษาระด ับมหาบ ัณฑิตในป สุดท ายในสาขาว ิชาศ ิลปศ ึกษา ว ิจ ิตรศ ิลป  
ประย ุกต ศ ิลป  สถาป ตยกรรมศาสตร  โบราณคดี และสาขาว ิชาอ ื ่นๆ ท ี ่ เก ี ่ยวข อง จากสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาท ี ่สำน ักงานคณะกรรมการ 
การอ ุดมศ ึกษาร ับรอง ได แต มเฉล ี ่ยสะสมไม น อยกว า 3.5 จากระบบ 4 แต ม  
2. ค ุณสมบัต ิข ออ ื ่นๆ ให เป นไปตามประกาศซ ึ ่งบ ัณฑิตว ิทยาล ัยจะประกาศให ทราบเป นป ๆไป หล ังจากคณะกรรมการบร ิหารหล ักส ูตร 
พ ิจารณาแล วเห ็นสมควรให ร ับเข าศ ึกษาได

2.1 สำเร ็จการศ ึกษาระด ับปร ิญญามหาบัณฑิต  (เน ้นการว ิจ ัยโดยมีการทำว ิทยาน ิพนธ ์และม ีการเร ียนการสอน)         

1. ผ ู สำเร ็จปร ิญญาตร ี  ต องเป นผ ู สำเร ็จการศ ึกษาระด ับปร ิญญาบัณฑิตสาขาว ิชาศ ิลปศ ึกษา จากสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาท ี ่สำน ักงาน 
คณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษาร ับรอง ได แต มเฉล ี ่ยสะสมไม น อยกว า 3.6 จากระบบ 4 แต ม
2. ค ุณสมบัต ิข ออ ื ่นๆ ให เป นไปตามประกาศซ ึ ่งบ ัณฑิตว ิทยาล ัยจะประกาศให ทราบเป นป ๆไป หล ังจากคณะกรรมการบร ิหาร 
หล ักส ูตรพ ิจารณาแล วเห ็นสมควรให ร ับเข าศ ึกษาได

2.2  สำเร ็จการศ ึกษาระด ับปร ิญญาบัณฑิต  (เน ้นการว ิจ ัยโดยมีการทำว ิทยาน ิพนธ ์และม ีการเร ียนการสอน)         
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รายว ิชาท ี ่น ่าสนใจ

การสังเคราะหปรัชญาศิลปศึกษา
ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมทางศิลปศึกษา
สัมมนาการสอนศิลปศึกษา
พัฒนาการศิลปะของมนุษย
สัมมนาวิจัยศิลปศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 1 
หลักการวัดประเมินผลทางการศึกษา

ความหลากวัฒนธรรมทางศิลปศึกษา
ภาวะผูนำองคการศิลปะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทางศิลปศึกษา
การอานเชิงวิเคราะหทางศิลปศึกษา

รายวิชาบังคับ รายวิชาเลือก
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1. ค่าธรรมเน ียมการสม ัคร  500 บาท
2. ค่าเล ่าเร ียน  ภาคการศ ึกษาละ  24,500 บาท

มีท ุนสน ับสน ุนการว ิจ ัย  และท ุนสน ับสน ุน
การนำเสนอผลงานว ิจ ัยในต ่างประเทศ

จากบัณฑิตว ิทยาล ัย

ค ่าเล ่าเร ียนและค ่าธรรมเน ียมสำหร ับน ิส ิตชาวไทย
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คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ

• ค.บ. (เกียรตินิยม) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
  2539 : ศิลปศึกษา  
• M.V.A. (University of South Australia, 
  Australia) 2541 : Visual Arts/Fine Arts 
• Ph.D. (University of Northumbria at 
  Newcastle, U.K.) 2549 : Fine Arts

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
พรเทพ เลิศเทวศิริ

• ค.บ. (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 2529 : 
   ศิลปศึกษา
• ค.ม. (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 2534 : 
   ศิลปศึกษา
• M. of Design (University of Tsukuba, 
   Japan) 2540 : Industrial Design

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ขนบพร  แสงวณิช

• ค.บ.(เกียรตินิยม) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
   2539 : ศิลปศึกษา
• ค.ม.(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 2544 : 
   ศิลปศึกษา
• ค.ด.(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 2551 : 
   อุดมศึกษา
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คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อินทิรา พรมพันธุ์

• ศ.ป.บ. (เกียรตินิยม) 
   (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 2540 : นฤมิตศิลป   
• ค.ม. (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 2545 : 
   ศิลปศึกษา
• ค.ด. (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 2551 : 
   เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.โสมฉาย บุญญานันต์
• ค.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง) 
   (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 2541 : ศิลปศึกษา
• ค.ด. (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 2549 : 
   วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

อาจารย์ 
ดร.สริตา เจือศรีกุล

• ค.บ.(เกียรตินิยม) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
   2549 : ศิลปศึกษา
• ค.ม.(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 2553 : 
   ศิลปศึกษา
• ค.ด.(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 2559 
   ศิลปศึกษา
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เจ้าหน้าที ่

คุณภัทราภรณ์  ลิ่มสกุล คุณพิลัยลักษณ์ วงษ์ทาสี
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สาขาวิชาศิลปศึกษา  ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 
คณะครุศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330

02-2182290     โทรสาร. 02-2182273

arted.chula@gmail.com

ครุศิลป์ จุฬาฯ Art Education, Chulalongkorn University

@819rjpwv

artedchula

QR Code สำหรับ add Line Official

QR Code Facebook ครุศิลป์ จุฬาฯ 




