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หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 

ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร ์
 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ชื่อหลักสูตร 
  (ภาษาไทย)  หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
  (ภาษาอังกฤษ)  Master of Education Program in Health and Physical Education 

 
2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 
 2.1 ชื่อปริญญำ 
  (ภาษาไทย:ช่ือเต็ม)  ครุศาสตรมหาบณัฑิต 
  (ภาษาไทย :อักษรย่อ) ค.ม. 
  (ภาษาอังกฤษ : ช่ือเต็ม)  Master of Education 
  (ภาษาอังกฤษ :อักษรย่อ) M.Ed. 
 2.2 ชื่อสำขำวิชำท่ีระบุในTRANSCRIPT 
  FIELD OF STUDY: Health and Physical Education  

 
3. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
  ภำควิชำหลักสูตรและกำรสอน คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 

4. ควำมร่วมมือกับสถำบันอ่ืน 
   เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
   เป็นหลักสูตรที่จดัท าความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
   สถาบันการศึกษาในประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร สถาบันการพลศึกษา กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย(กกมท. สังกัด สกอ.) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คุรุสภา ร่วมมือในลักษณะ เป็นอาจารย์ วิทยากร ศึกษาดู
งาน ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ 
   สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ Indiana University U.S.A, Ohio University, U.S.A, University of 
Health Science Center At San Antonio, U.S.A., University of Tsukuba, Japan, Nippon Sport Science 
University, Japan, Hokkaido University, Japan, The Chainese University of Hong Kong, Japan Sport Council 
ร่วมมือในลักษณะการศึกษาดูงาน โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิต 
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หมวดที2่. ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร 
1. ปรัชญำควำมส ำคัญวัตถุประสงคข์องหลักสูตรและคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 

  1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
    หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีปรัชญาเพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นผู้น าในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มุ่งสู่นานาชาติ   
  1.2  ความส าคัญของหลักสูตร 
    หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีปรัชญาเพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นผู้น าในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถเช่ือมโยงความรู้ทางด้านสุขศึกษาและ
พลศึกษา   มีทักษะการสื่อสารความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและความเช่ียวชาญในด้านการวิเคราะห์ประเมินและประยุกต์ใ ช้ใน
การพัฒนาการศึกษาทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษาให้เป็นนักคิดที่มีความรอบรู้เชิงสหวิทยาการ  2) ผลิตมหาบัณฑิตที่เป็น
ผู้น าด้านการวิจัย และด้านวิชาการมีความรู้ ความสามารถและมีจริยธรรมในการวิจัยการศึกษาทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพทั้งในด้านทฤษฎีและการประยุกต์เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาประเทศ  
    สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้ท าการประเมินหลักสูตรฯ ซึ่งคณะครุ
ศาสตร์ได้ก าหนดให้ท าการประเมิน 3 ด้านคือ 1)การประเมินการบริหารหลักสูตร ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 2) การ
ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนิสิตปัจจุบันและผูส้ าเร็จการศึกษาและ 3) การประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
ต่อการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน เพื่อน าผลการ
ประเมินหลักสูตรไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
   1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม 
    1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาในสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีเจตคติ
ที่ดีและสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานสุขศึกษาและพลศึกษาได้  
    2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิจัยดา้นสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาได้อย่างมีประสทิธิภาพ    
    3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 
 1.3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง 
    1. มีความรู้สามารถเช่ือมโยงความรู้ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา มีทักษะการสื่อสารด้านเทคโนโลยีและ
ความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ประเมินและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 
    2. มีความเป็นผู้น าทางการวิจัยและวิชาการในด้านสุขศึกษาและพลศึกษาทั้งด้านทฤษฎีและการประยุกต์
เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาประเทศ  
  1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจุฬาฯ เป็นผู้ที่มีคุณค่าของสังคมโลก
ซึ่งประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ  14 ประเด็น ดังนี้ 1. มีความรู้(รู้รอบ รู้ลึก)  2. มีคุณธรรม (มีคุณธรรมและจริยธรรม  มี
จรรยาบรรณ)  3. คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา)  4. ท า
เป็น (มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติมีทักษะ
การบริหารจัดการ)  5. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้(ใฝ่รู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้)  6. มีภาวะผู้น า7. มีสุขภาวะ8. มีจิตอาสาและ
ส านึกสาธารณะ9. ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 10. ความเป็นครู 
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   นอกจากน้ี หลักสตูรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษามีคณุลักษณะที่พึงประสงคข์อง
หลักสตูร คือ 

องค์ประกอบ ประเด็น คุณลักษณะของบัณฑิต 
1 มีความรู ้ รู้รอบ มีความรู้เชิงบูรณาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักและพื้นฐานการศึกษา

และการวิจัยทางการศึกษาและสามารถประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและการ
ประกอบวิชาชีพทำงกำรศึกษำ  รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

รู้ลึก มีความรู้ที่ทันสมัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  เข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาสาระ
หลักของศาสตร์ในสาขาวิชาและครุศึกษาและสามารถพัฒนาความรู้ใหม่  
และประยุกต์ใช้ 

2 มีคุณธรรม มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นคนดีและเป็นที่ยอมรับในฐานะพลเมืองไทย
และพลโลก มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม มีสติยั้งคิด ซื่อสัตย์สุจริต และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติ 

มีจรรยาบรรณ มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม  ประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาและจรรยาบรรณนักวิจัย 

3 คิดเป็น สามารถคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 

สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดแบบองค์รวม  
สามารถประเมินความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

สามารถคิดรเิริม่
สร้างสรรค ์

สามารถพัฒนาแนวคิดเชิงวิชาการทางการศึกษาอย่างริเริ่มสร้างสรรค์ 

มีทักษะในการคิด
แก้ปัญหา 

สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนโดยเลือกใช้กระบวนการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

4 ท าเป็น มีทักษะทาง
วิชาชีพ 

มีทักษะในการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาในสังคมที่มี
ความหลากหลายทางความคิดและวัฒนธรรม สามารถวิจัย ติดตาม
ความก้าวหน้า และใช้ผลการวิจัย รู้วิธีแก้ปัญหา และต่อยอดองค์ความรู้ได ้

มีทักษะทางการ
สื่อสาร 

ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารการถ่ายทอด การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ และน่าเช่ือถือ 

มีทักษะทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้ การ
สืบค้นการวิเคราะห์ การวิจัยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการผลิตและการ
น าเสนอผลงานวิชาการ 

มีทักษะทาง
คณิตศาสตร์และ
สถิต ิ

มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติในการอ่าน วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล
เพื่อประโยชน์ทางการวิจัยและการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

มีทักษะการ
บริหารจดัการ 

สามารถวางแผน ด าเนินการ และประเมินผลการท างานให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานได้ด้วยตนเองและ
ร่วมกับผู้อื่น และมีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 
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องค์ประกอบ ประเด็น คุณลักษณะของบัณฑิต 
5 ใฝ่รู้และรู้จัก

วิธีการเรียนรู ้
ใฝ่รู ้ แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ อย่างสม่ าเสมอและ 

ต่อเนื่อง 
รู้จักวิธีการเรียนรู้  รู้จักเทคนิค วิธีและกระบวนการในการเรียนรู้และสามารถน าไปใช้ในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม 
6 มีภาวะผู้น าท่ีมี

จิตบริการ 
 สามารถแสดงภาวะผู้น าทางการศึกษาตามความเหมาะสมของสถานการณ์

เท่าทันการเปลี่ยนแปลงยึดมั่นในอุดมการณ์ รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น 
สำมำรถประสำนควำมคิดและประโยชน์ด้วยหลักแห่งเหตุผลและควำม
ถูกต้อง รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
และสร้างเครือข่ายทางการศึกษาและ เป็นผู้น าที่พร้อมทางความคิดและ
พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือดูแลผู้ร่วมงาน  บุคคลรอบข้าง สังคมและ
ประเทศชาติ 

7 มีสุขภาวะ  ตระหนักถึงความส าคัญ รู้จักวิธีการดูแลสุขภาพกายและจิตของตนเอง มี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  ปรับตัวและรับสภาพกดดันได้ 

8 มีจิตอาสาและ
ส านึกสาธารณะ 

 มีจิตส านึกห่วงใยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ 
มีจิตอาสาและมุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและวงการศึกษา 
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

9 ด ารงความเป็น
ไทยในกระแส
โลกาภิวตัน ์

 ส านึกในคุณค่าแห่งตน คุณค่าแห่งความเป็นไทย รู้จักก าหนดบรรทัดฐาน
แห่งความพอเหมาะพอดีในการครองชีวิต รวมทั้งตระหนักถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและรู้เท่าทันการพัฒนาเปลี่ยนแปรของบริบททาง
สังคม เพื่อสามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีวัฒนธรรมแตกต่างโดยยัง
ด ารงความเป็นตัวของตัวและทะนุบ ารุงสืบสานวัฒนธรรมไทยได้อย่างเป็น
อิสระ ยั่งยืน และสันติ 

10 มีความเป็นคร ู  มีจิตวิญญาณความเป็นครู รัก เมตตาต่อศิษย์ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์และมีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม 

 
ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 

 1. ระบบ 
    ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์
   ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์
   ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์
 2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
    มีภาคฤดรู้อน 

   ไม่มภีาคฤดรู้อน 
 3. การเทียบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  -ไม่ม-ี 



                                   คู่มือปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 15 
 

 4. การลงทะเบยีนเรยีน 
         ระดับบัณฑติศึกษา ภาคการศึกษาปกตไิม่เกิน 15 หน่วยกิต  ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
 
กำรด ำเนินกำรหลักสูตร 

  1. วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
    ระบบทวิภาค 
     ภาคการศึกษาต้น : สิงหาคม - ธันวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม - พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน : มิถุนายน - กรกฎาคม 
 
  2. คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 
   แผน ก แบบ ก1  
   1. ส าเร็จปริญญาตรีสาขาวิชาสุขศกึษาและพลศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยมีแต้มเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า 
3.00 จากระบบ 4 แต้ม 
   2. มีโครงการวิจัยที่คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ เห็นว่าเหมาะสม  
   3. คุณสมบตัิอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑติวิทยาลยัจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือ
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะพิจารณาแล้วเห็นสมควรใหส้ิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ 
   แผน ก  แบบ ก2 กลุ่ม 1 
   1. ส าเร็จปริญญาตรีสาขาวิชาสุขศกึษาและพลศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม  
   2. คุณสมบตัิอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑติวิทยาลยัจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือ
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้สิทธิสมัครเข้าศึกษาได้ 
*กำรคัดเลือกผู้เข้ำศึกษำ 
   หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในปี
การศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ พิจารณาแล้วเหน็สมควรรับเข้าศึกษาได้ 
หลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอน 
  1. หลักสูตร 
  1.1 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร 
   แผน ก แบบ ก1  36 หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก2 กลุ่ม 1 36 หน่วยกิต  
   ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี 
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1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 แผน ก 

แบบ ก 1 
แผน ก 

แบบ ก 2 
 

กลุ่ม 1 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 36 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน - 24 หน่วยกิต 
    - รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) - - หน่วยกิต 
    - รายวิชาบังคับร่วม - - หน่วยกิต 
   - รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา - 14 หน่วยกิต 
   - รายวิชาเลือก - 10 หน่วยกิต 
   - ประสบการณ์วิชาชีพ - - หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ ์ 36 12 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตสารนิพนธ ์ - - หน่วยกิต 

 
หมำยเหตุ 

1. ผู้เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก1 ต้องมีวุฒิปริญญาตรสีาขาสุขศึกษาและพลศึกษาหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องและมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัย 
 

1.3 รำยวิชำ 
1.3.1  รำยวิชำบังคับร่วม  
 -  
1.3.2  รำยวิชำบังคับเฉพำะสำขำ  
 แผน ก แบบ ก2 กลุ่ม 1 14 หน่วยกิต 

2723616 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาและหลักการทางสุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

3(3-0-9) 

2723619 ประเด็นปัจจุบันทางสุขศึกษาและพลศึกษา                                                                     3(3-0-9) 
2723679* การพัฒนาและวเิคราะห์หลักสูตรการเรยีนการสอนและการ

ประเมินผลทางสุขศึกษา 
3(3-0-9) 

2723680* การพัฒนาและวเิคราะห์หลักสูตรการเรยีนการสอนและการวัด
ประเมินผลทางพลศึกษา 

3(3-0-9) 

2756603* วิธีวิจัยทางการศึกษา 2(1-2-5) 
*  หมำยถึง รำยวิชำเปิดใหม่  
  

1.3.3 รำยวิชำเลือก  
  แผน ก แบบ ก2 กลุ่ม 1 10  หน่วยกิต 
 รำยวิชำเลือก ด้ำนสุขศึกษำ  

2723621 การจัดและบริหารสวัสดิศึกษา 2(2-0-6) 
2723622 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับวงจรชีวิต 2(2-0-6) 
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2723623 การสร้างและวิเคราะห์ข้อทดสอบทางสุขศึกษา 2(2-0-6) 
2723629 เพศศกึษาในสถานศึกษาและชุมชน 2(2-0-6) 
2723650 พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(2-0-6) 
2723659 การนิเทศทางสุขศึกษา 2(2-0-6) 
2723662 สุขศึกษาในชุมชน 2(2-0-6) 
2723666 การจัดและบริหารงานโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 2(2-0-6) 
2723668 พฤติกรรมศาสตร์ทางสุขศึกษา 2(2-0-6) 
2723676   เอกัตศึกษาทางสุขศึกษา 1 1(1-0-3)           
2723681* สัมมนาทางสุขศึกษาและพลศึกษา 3(3-0-9) 
2723752 งานฝึกสุขศึกษา 2(2-0-6) 
2723753 การวิจัยทางสุขศึกษา   2(2-0-6) 
2723762 การวัดประเมินผลทางสุขศึกษา 2(2-0-6) 
2756602* เครื่องมือวัดตัวแปรและสถิติวเิคราะห ์ 2(2-0-6) 

   

 รำยวิชำเลือก ด้ำนพลศึกษำ  
2723609 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว 2(2-0-6) 
2723614 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 2(2-0-6) 
2723625 การเจริญเติบโตและสมรรถนะของมนุษย์ 2(2-0-6) 
2723626 การสร้างและวิเคราะห์ข้อทดสอบทางพลศึกษา 2(2-0-6) 
2723631 หลักการสอนและฝึกกีฬา 2(2-0-6) 
2723643 การวิจัยทางพลศึกษาในปัจจุบัน 2(2-0-6) 
2723644 การบริหารและการนเิทศโปรแกรมพลศึกษาในสถานศึกษา 2(2-0-6) 
2723673  การวางแผนและการบ ารุงรักษาสถานท่ีและเครื่องอ านวยความ

สะดวกทางพลศึกษาและการกีฬา 
2(2-0-6) 

2723681* สัมมนาทางสุขศึกษาและพลศึกษา 3(3-0-9) 
2723682* กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ  2(2-0-6) 
2723754  การศึกษาเชิงวิเคราะห์การจัดโปรแกรมบรรดิการทางพลศึกษา 2(2-0-6) 
2723755 กฎหมายที่เกีย่วข้องกับพลศึกษา 2(2-0-6) 
2723763 การวัดประเมินผลทางพลศึกษา 2(2-0-6) 
2723773 เอกัตศึกษาทางพลศึกษา 1 1(1-0-3) 
2756602* เครื่องมือวัดตัวแปรและสถิติวเิคราะห ์ 2(2-0-6) 

* หมำยถึง  รำยวิชำเปิดใหม่ 
 นอกจากน้ีนิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาจากสาขาวิชาอื่นๆที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หรือมหาวิทยาลัยอื่นได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
วิทยำนิพนธ์ 
 
 



                                   คู่มือปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 18 
 

แผน ก แบบ ก2 กลุ่ม 1   
2723811      วิทยานิพนธ์ 12 (0-0-48) 
แผน ก แบบ ก1  
2723816      วิทยานิพนธ์  36 (0-0-144) 

  

 แผนกำรศึกษำ 
  1.  แผน ก  แบบ ก1 

ชั้นปีที่ 1  ภำคกำรศึกษำต้น 
 รำยวิชำ  หน่วยกิต 

2723816 วิทยานิพนธ์  9 
 รวม 9 

ชั้นปีที่ 1  ภำคกำรศึกษำปลำย 
 รำยวิชำ  หน่วยกิต 

2723816 วิทยานิพนธ์  9 
 รวม 9 

ชั้นปีที่ 2  ภำคกำรศึกษำต้น 
 รำยวิชำ  หน่วยกิต 

2723816 วิทยานิพนธ์  9 
 รวม 9 

ชั้นปีที่ 2  ภำคกำรศึกษำปลำย 
 รำยวิชำ  หน่วยกิต 

2723816 วิทยานิพนธ์  9 
 รวม 9 

 

  2.  แผน ก  แบบ ก2   กลุ่ม 1 
ชั้นปีที่ 1  ภำคกำรศึกษำต้น 

 รำยวิชำ  หน่วยกิต 
2723616 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาและหลักการทางสุขศึกษาและพลศกึษา 3(3-0-9) 
2723679* การพัฒนาและวเิคราะห์หลักสูตรการเรยีนการสอนและการ

ประเมินผลทางสุขศึกษา 
3(3-0-9) 

2723680* การพัฒนาและวเิคราะห์หลักสูตรการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลทางพลศึกษา 

3(3-0-9) 

2756603* วิธีวิจัยทางการศึกษา 2(1-2-5) 
*  หมำยถึง รำยวิชำเปิดใหม่  
รำยวิชำเลือก 
(นิสิตที่ไมผ่่านคะแนนภาษาอังกฤษ ให้ลงทะเบียนวิชาของสถาบันภาษา 3 หน่วยกิต โดยประเมินผล
เป็น S/U)  
 รวม 11 
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 ชั้นปีที่ 1  ภำคกำรศึกษำปลำย  
 รำยวิชำ  หน่วยกิต 

2723619 ประเด็นปัจจุบันทางสุขศึกษาและพลศึกษา                                                                     3(3-0-9) 
รำยวิชำเลือก 2-4 
2723644 การบริหารและการนเิทศโปรแกรมพลศึกษาในสถานศึกษา 2(2-0-6) 
2756602* เครื่องมือวัดตัวแปรและสถิติวเิคราะห ์ 2(2-0-6) 
2723666 การจัดและบริหารงานโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 2(2-0-6) 
2723676   เอกัตศึกษาทางสุขศึกษา 1 1(1-0-3)           
2723773 เอกัตศึกษาทางพลศึกษา 1 1(1-0-3) 

(นิสิตที่ไมผ่่านคะแนนภาษาอังกฤษ ให้ลงทะเบียนวิชาของสถาบันภาษา 3 หน่วยกิต โดยประเมินผล
เป็น S/U)  
 รวม 10 
*รำยวิชำเปิดใหม่  

ชั้นปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำต้น 
 รำยวิชำ  หน่วยกิต 

2723811 วิทยานิพนธ์     3 
รำยวิชำบังคับเลือก 2-4 
2723681* สัมมนาทางสุขศึกษาและพลศึกษา 3(3-0-9) 
*  หมำยถึง รำยวิชำเปิดใหม่  
รำยวิชำเลือก 2-4 
(นิสิตที่ไมผ่่านคะแนนภาษาอังกฤษ ให้ลงทะเบียนวิชาของสถาบันภาษา 3 หน่วยกิต โดยประเมินผล
เป็น S/U)  
 รวม  8-10 

ชั้นปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำปลำย 
 รำยวิชำ  หน่วยกิต 

2723811 วิทยานิพนธ์ 9 
 รวม 9 

ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรท ำโครงงำนหรืองำนวิจัย(ถ้ำม)ี 
1. ค าอธิบายโดยย่อ   
 หลักสตูรก าหนดให้นิสติในแผน ก ท าวิทยานิพนธ์ในศาสตร์ของสาขาวิชาเป็นส่วนหน่ึงของการส าเร็จการศึกษา โดยมีการ
ด าเนินงานตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในระดับบณัฑติศึกษาและประกาศของคณะครุศาสตร์ 
2. มาตรฐานผลการเรยีนรู ้ ผลการเรยีนรู้ที่พัฒนาในการท าวิจยั 

1. มีความรูล้ึกในศาสตร์ของสาขาวิชา 
2. มีจรรยาบรรณของนักวิจัย 
3. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คดิสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาในการวิจัย 
4. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สืบค้นและน าเสนอผลการวิจัย 
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5. มีความใฝรู่้ รู้จักวิธีการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การวิจัย 
6. สามารถดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง สามารถปรับตัวและแก้ปัญหาในระหว่างการวิจัยได้  

 3. ช่วงเวลา 
ส าหรับวิทยานิพนธ์นสิิตสามารถเสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์ได้ตั้งแตภ่าคการศึกษาแรก ส าหรับนิสติมหาบัณฑติ 

โครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องได้รับอนมุัติภายใน 2 ปีการศึกษา 
 4. จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 
   แผน ก แบบ ก 1  36 หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก 2 กลุ่ม 1 12 หน่วยกิต  
 5. การเตรยีมการ 

1)  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ส าหรับนสิิตแต่ละคน 

2)  ในแต่ละภาคการศึกษาท่ีนสิิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเสนอแผนการด าเนินการท า
วิทยานิพนธ์และรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์เพ่ือติดตามการท างานของนิสติให้ส าเร็จ
การศึกษาได้ตามก าหนด 

3)  มหาวิทยาลัยและคณะให้บริการแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมลูที่หลากหลายและทันสมัยส าหรับการสืบค้น
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

6. กระบวนการประเมินผล 
   การประเมินผลเป็นไปตามข้อบังคบัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศของ
คณะครุศาสตร์ และการทวนสอบผลการประเมินวิทยานิพนธ์ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




