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สาขาว ิชาศ ิลปศึกษา

(หลักส ูตรปร ับปร ุง  พ .ศ .  2561)

ชื ่อสถาบันอ ุดมศึกษา        จ ุฬาลงกรณ มหาว ิทยาล ัย
                     ภาคว ิชาศ ิลปะ ดนตร ีและนาฏศิลป ศ ึกษา  คณะคร ุศาสตร
รห ัสหลักส ูตร             25530011103925
ชื ่อหล ักส ูตร 
     (ภาษาไทย)            หล ักส ูตรคร ุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว ิชาศ ิลปศ ึกษา
     (ภาษาอ ังกฤษ)            Master of Education Program in Art Education
ชื ่อปร ิญญา 
     (ภาษาไทย : ช ื ่อเต ็ม)  คร ุศาสตรมหาบัณฑิต
     (ภาษาไทย : อ ักษรย อ) ค.ม.
     (ภาษาอ ังกฤษ : ช ื ่อเต ็ม)  Master of Education
     (ภาษาอ ังกฤษ : อ ักษรย อ) M.Ed.
ชื ่อสาขาว ิชาท ี ่ระบ ุใน TRANSCRIPT     FIELD OF STUDY: Art Education
จำนวนหน วยกิตท ี ่ เร ียนตลอดหลักส ูตร
    แผน ก แบบ ก1 จำนวนหน วยก ิตรวมตลอดหลักส ูตร 37     หน วยก ิต 
    แผน ก แบบ ก2 จำนวนหน วยก ิตรวมตลอดหลักส ูตร 37     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 นผู ท ี ่ม ีความสามารถในการแสวงหาความร ู  สร าง และบร ิหารจ ัดการองค ความร ู อย างสร างสรรค  
สอดคล องก ับความต องการของส ังคม และว ัฒนธรรม
2. เพ ื ่อผล ิตบ ัณฑิตท ี ่ม ีท ักษะในการว ิจ ัยและสร างสรรค นว ัตกรรมทางศ ิลปศ ึกษา สามารถประย ุกต ใช ความร ู  เพ ื ่อพ ัฒนา 
ผ ู เร ียน ช ุมชน และส ังคม บนพื ้นฐานของค ุณธรรมและจร ิยธรรม

เป นหลักส ูตรท ี ่ม ีความเข มแข ็งในการพัฒนานักว ิชาการทางศ ิลปศ ึกษาท ี ่ม ีท ักษะการว ิจ ัย การสร างองค ความร ู และนว ัตกรรม 
ให เป นแหล งอ างอ ิงของประเทศ และเป นแหล งความร ู ในการพ ัฒนาการศ ึกษาและค ุณภาพชีว ิตของคนในส ังคม

หลักส ูตรคร ุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว ิชาศ ิลปศ ึกษา ม ีปณิธานในการผล ิตบ ัณฑิตให เป นผู ม ีท ักษะในการแสวงหาความร ู  
ท ี ่ท ันสม ัย สามารถว ิจ ัยและสร างสรรค นว ัตกรรมทางศ ิลปศ ึกษา เพ ื ่อพ ัฒนาผ ู เร ียนท ั ้งในและนอกระบบการศ ึกษา ม ีท ักษะใน 
การประย ุกต ใช องค ความร ู และนว ัตกรรมเพ ื ่อพ ัฒนาส ังคม

นักว ิชาการ น ักว ิจ ัย คร ู  อาจารย  และบ ุคลากรทางศ ิลปศ ึกษา
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1. สำเร ็จการศ ึกษาระด ับปร ิญญาบัณฑิต หร ือศ ึกษาศาสตร-
บ ัณฑิต สาขาว ิชาศ ิลปศ ึกษา หร ือสำเร ็จปร ิญญาบัณฑิตทาง 
ท ัศนศ ิลป  นฤมิตศ ิลป  สถาป ตยกรรมศาสตร  ออกแบบอุตสา- 
หกรรม และโบราณคดี หร ือสาขาว ิชาท ี ่ เก ี ่ยวข องจากสถาบ ัน 
อ ุดมศ ึกษาท ี ่สำน ักงานคณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษาร ับรองและ
คณะกรรมการบร ิหารหล ักส ูตรฯ พ ิจารณาแล วเห ็นสมควรให ม ี 
ส ิทธ ิ ์สม ัครเข าศ ึกษาได  โดยได ร ับการพ ิจารณาอนุม ัต ิจาก 
คณะกรรมการ   
2. ในกรณีท ี ่สำเร ็จการศ ึกษาระด ับปร ิญญาบัณฑิตสาขาว ิชา
ศ ิลปศ ึกษาหร ือสาขาท ี ่สอดคล องก ับว ิชาศ ิลปศ ึกษา โดยได ร ับ 
เก ียรต ิน ิยมอ ันด ับ1 ได ร ับการยกเว นไม ต องสอบว ิชาเฉพาะ 
สาขา โดยสอบสัมภาษณ เท าน ั ้น
3. ม ีผลการสอบภาษาอ ังกฤษตามเกณฑ ที ่มหาว ิทยาล ัยกำหนด    
4. ค ุณสมบัต ิอ ื ่นๆ เป นไปตามประกาศของบ ัณฑิตว ิทยาล ัย 
ซ ึ ่ งจะประกาศให ทราบเป นป  ๆ  ไป หร ือคณะกรรมการบร ิหาร 
หล ักส ูตรพ ิจารณาแล วเห ็นสมควรให ม ีส ิทธ ิ ์สม ัครเข าศ ึกษาได

1. สำเร ็จการศ ึกษาระด ับปร ิญญาบัณฑิต หร ือศ ึกษาศาสตร-
บ ัณฑิต  สาขาว ิชาศ ิลปศ ึกษา  หร ือสำเร ็จปร ิญญาบัณฑิตทาง 
ท ัศนศ ิลป   นฤม ิตศ ิลป  สถาป ตยกรรมศาสตร  ออกแบบอุตสา-
หกรรม และโบราณคดี หร ือสาขาว ิชาท ี ่ เก ี ่ยวข องจากสถาบ ัน
อ ุดมศ ึกษาท ี ่สำน ักงานคณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษาร ับรองและ
คณะกรรมการบร ิหารหล ักส ูตรฯ พ ิจารณาแล วเห ็นสมควรให ม ี
ส ิทธ ิ ์สม ัครเข าศ ึกษาได  โดยได ร ับการพ ิจารณาอนุม ัต ิจาก
คณะกรรมการ  
2. ในกรณีท ี ่สำเร ็จการศ ึกษาระด ับปร ิญญาบัณฑิตสาขาว ิชา
ศ ิลปศ ึกษาหร ือสาขาท ี ่สอดคล องก ับว ิชาศ ิลปศ ึกษา โดยได ร ับ 
เก ียรต ิน ิยมอ ันด ับ1 ได ร ับการยกเว นไม ต องสอบว ิชาเฉพาะ 
สาขา โดยสอบสัมภาษณ เท าน ั ้น
3. ม ีประสบการณ ในการว ิจ ัย และคณะกรรมการบร ิหาร 
หล ักส ูตรพ ิจารณาแล วเห ็นสมควรให ม ีส ิทธ ิ ์สม ัครเข าศ ึกษาได
4. ม ีผลการสอบภาษาอ ังกฤษตามเกณฑ ที ่มหาว ิทยาล ัยกำหนด    
5. ค ุณสมบัต ิอ ื ่นๆ เป นไปตามประกาศของบ ัณฑิตว ิทยาล ัย 
ซ ึ ่ งจะประกาศให ทราบเป นป ๆไป หร ือคณะกรรมการบร ิหาร 
หล ักส ูตร พ ิจารณาแล วเห ็นสมควรให ม ีส ิทธ ิ ์สม ัครเข าศ ึกษาได  

แผน  ก  แบบ  ก2 แผน  ก  แบบ  ก1

คุณสมบัต ิของผู ้ เข ้าศ ึกษา
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รายว ิชาท ี ่น ่าสนใจ

ปรัชญาและทฤษฎีศิลปศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษา
การวิจัยศิลปศึกษา
สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ
การประเมินผลศิลปศึกษา
สัมมนาวิจัยศิลปศึกษา
นวัตกรรมทางศิลปศึกษา
ประเด็นวิจัยศิลปศึกษา
วิธีวิจัยทางการศึกษา

แนวโนมศิลปศึกษารวมสมัย
คอมพิวเตอรกราฟกซอรฟแวรในศิลปศึกษา
การออกแบบพาณิชยศิลปขั้นสูง
ประวัติศาสตรศิลปะไทย
การพิพิธภัณฑและหอศิลป
การวิจัยการออกแบบศึกษา
การวิจัยสรางสรรคทางทัศนศิลป

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
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 




