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หลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต  
สำขำวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ชื่อหลักสูตร  
 (ภาษาไทย) หลักสตูรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
  (ภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy Program in Health and Physical Education 
 
2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 
    2.1 ชื่อปริญญำ (ภาษาไทย)  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

            (ภาษาอังกฤษ)  Doctor of Philosophy 
   อักษรย่อปริญญา    (ภาษาไทย)   ค.ด.  
      (ภาษาอังกฤษ)       Ph.D. 
 
 2.2 ชื่อสำขำวิชำท่ีระบุใน TRANSCRIPT 
       FIELD OF STUDY: HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 
 
3. ควำมร่วมมือกับสถำบนัอื่น 
   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   

  
หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร 

2. ปรัชญำ ควำมส ำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีปรัชญาเพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่
คุณธรรม มีความเป็นผู้น าในการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและวิจัยในสาขาวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษาท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  
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  1.2  ความส าคัญของหลักสูตร  
   หลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีปรัชญาเพื่อมุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มี
ความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นผู้น าในการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและวิจัย  ในการ
ดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค อุบัติเหตุและอุบัติภัย ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน มีความรอบรู้เชิงสหวิทยาการ 
เช่ียวชาญในการวิเคราะห์ ประเมินและประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาด้านสุขศึกษาและพลศึกษาทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ    
   สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้ท าการประเมินหลักสู ตรฯ ซึ่งคณะครุ
ศาสตร์ได้ก าหนดให้ท าการประเมิน 3 ด้านคือ 1)การประเมินการบริหารหลักสูตร ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 2) การ
ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนิสิตปัจจุบันและผูส้ าเร็จการศึกษาและ 3) การประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
ต่อการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน เพื่อน าผลการ
ประเมินหลักสูตรไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
    1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสตูรเดิม 
           1. เพื่อผลติบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางปญัญา มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและมีทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เป็นนักคดิที่มีความรอบรู้เชิงสห
วิทยาการ 
          2. เพื่อผลิตนักวิจัยและนักวิชาการระดับสูงที่มีคณุธรรมจริยธรรม มีความรูค้วามสามารถในการวิจยั
การศึกษาทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพทั้งในด้านทฤษฎีและการประยุกตเ์พื่อพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีคณุภาพดีส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
    1.3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสตูรปรับปรุง 
          1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรอบรู้เชิงสหวิทยาการ มีทักษะการสื่อสารด้านเทคโนโลยี มีความ
เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ ประเมินและประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาด้านสุขศึกษาและพลศึกษา   
         2. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่เป็นผู้น าในการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค 
อุบัติเหตุและอุบัติภัย การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เพื่อลดภาระในด้านงบประมาณอย่างยั่งยืน ตอบสนอง
นโยบายประเทศไทย 4.0  
  *1.4 คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ 
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจุฬาฯ เป็นผู้ที่มีคุณค่าของสังคมโลกซึ่ง
ประกอบด้วย 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 า 7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 9.  ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน ์ 
10. ความเป็นครู 
   นอกจากน้ี หลักสตูรครุศาสตรด์ุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษามีคณุลักษณะที่พึงประสงคข์อง
หลักสตูร คือ 
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องค์ประกอบ ประเด็น คุณลักษณะของบัณฑิต 
1 มีความรู ้ รู้รอบ มีความรู้เชิงบูรณาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลกัและพื้นฐานการศึกษาและ

การวิจัยทางการศึกษาและสามารถประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและการ
ประกอบวิชาชีพทำงกำรศึกษำ  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม 

รู้ลึก มีความรู้ที่ทันสมัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  เข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาสาระหลัก
ของศาสตร์ในสาขาวิชาและครุศึกษาและสามารถพัฒนาความรู้ใหม่  และ
ประยุกต์ใช้ 

2 มีคุณธรรม มีคุณธรรม
และ
จริยธรรม 

ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นคนดีและเป็นที่ยอมรับในฐานะพลเมืองไทยและ
พลโลก มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม มีสติยั้งคิด ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติ 

มี
จรรยาบรรณ 

มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม  ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางการศึกษาและจรรยาบรรณนักวิจัย 

3 คิดเป็น สามารถคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ 

สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดแบบองค์รวม  
สามารถประเมินความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

สามารถคิด
ริเริม่
สร้างสรรค ์

สามารถพัฒนาแนวคิดเชิงวิชาการทางการศึกษาอย่างริเริ่มสร้างสรรค์ 

มีทักษะใน
การคิด
แก้ปัญหา 

สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนโดยเลือกใช้กระบวนการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

4 ท าเป็น มีทักษะทาง
วิชาชีพ 

มีทักษะในการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางความคดิและวัฒนธรรม สามารถวิจัย ติดตามความก้าวหน้า และ
ใช้ผลการวิจัย รู้วิธีแก้ปัญหา และต่อยอดองค์ความรูไ้ด ้

มีทักษะ
ทางการ
สื่อสาร 

ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารการถ่ายทอด การน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ 
และน่าเชื่อถือ 

มีทักษะทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้ การสืบค้น
การวิเคราะห์ การวิจัยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการผลิตและการน าเสนอ
ผลงานวิชาการ 

มีทักษะทาง
คณิตศาสตร์
และสถติ ิ

มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติในการอ่าน วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลเพื่อ
ประโยชน์ทางการวิจัยและการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
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องค์ประกอบ ประเด็น คุณลักษณะของบัณฑิต 
มีทักษะการ
บริหาร
จัดการ 

สามารถวางแผน ด าเนินการ และประเมินผลการท างานให้บรรลุเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานได้ด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น 
และมีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 

5 ใฝ่รู้และ
รู้จักวิธีการ
เรียนรู ้

ใฝ่รู ้ แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ อย่างสม่ าเสมอและ 
ต่อเนื่อง 

รู้จักวิธีการ
เรียนรู้  

รู้จักเทคนิค วิธีและกระบวนการในการเรียนรู้และสามารถน าไปใช้ในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม 

6 มีภาวะ
ผู้น าท่ีมีจิต
บริการ 

 สามารถแสดงภาวะผู้น าทางการศึกษาตามความเหมาะสมของสถานการณ์เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงยึดมั่นในอุดมการณ์ รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น สำมำรถ
ประสำนควำมคิดและประโยชน์ด้วยหลักแห่งเหตุผลและควำมถูกต้อง 
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม และสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษาและ เป็นผู้น าที่พร้อมทางความคิดและพร้อมที่จะให้การ
ช่วยเหลือดูแลผู้ร่วมงาน  บุคคลรอบข้าง สังคมและประเทศชาติ 

7 มีสุขภาวะ  ตระหนักถึงความส าคัญ รู้จักวิธีการดูแลสุขภาพกายและจิตของตนเอง มี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  ปรับตัวและรับสภาพกดดันได้ 

8 มีจิตอาสา
และส านึก
สาธารณะ 

 มีจิตส านึกห่วงใยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ 
มีจิตอาสาและมุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและวงการศึกษา 
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

9 ด ารงความ
เป็นไทยใน
กระแส
โลกาภิ
วัตน ์

 ส านึกในคุณค่าแห่งตน คุณค่าแห่งความเป็นไทย รู้จักก าหนดบรรทัดฐานแห่ง
ความพอเหมาะพอดีในการครองชีวิต รวมทั้งตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและรู้เท่าทันการพัฒนาเปลี่ยนแปรของบริบททางสังคม เพื่อสามารถ
ท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีวัฒนธรรมแตกต่างโดยยังด ารงความเป็นตัวของ
ตัวและทะนุบ ารุงสืบสานวัฒนธรรมไทยได้อย่างเป็นอิสระ ยั่งยืน และสันติ 

10 มีความ
เป็นคร ู

 มีจิตวิญญาณความเป็นครู รัก เมตตาต่อศิษย์ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และมีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม 

 
ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำร และโครงสร้ำงของหลักสูตร 

1. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 
 1.1 ระบบ 
                     ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
                     มีภาคฤดรู้อน 
 1.3 การลงทะเบยีนเรยีน 

          ระดับบณัฑติศึกษา ภาคเรียนปกต ิไม่เกิน 15 หน่วยกิต  ภาคฤดรู้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
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2. กำรด ำเนินกำรหลักสูตร 
  2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
              ระบบทวิภาค  
   ภาคการศึกษาต้น : สิงหาคม - ธันวาคม 
   ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม - พฤษภาคม 
   ภาคฤดูร้อน : มิถุนายน - กรกฎาคม 
 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 แบบ 1.1 
  1. ส าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และได้แต้มเฉลี่ยสะสมในระดับมหาบัณฑิต 
อย่างน้อย 3.50  จากระบบ 4 แต้ม หรือถ้ามีแต้มเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.50  จะต้องมีผลงานทางวิชาการหรืองานการวิจัยที่มี
คุณภาพดี (ไม่นับวิทยานิพนธ์หรืองานวิชาการ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา)  และด ารงด้านวิชาการหรือ
ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  2.  มีโครงการวิจัยที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นว่าเหมาะสม และมีผลกระทบกับสังคมสูง 
  3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาได้  
 แบบ 2.1 
  1. ส าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และได้แต้มเฉลี่ยสะสมในระดับมหาบัณฑิต 
อย่างน้อย 3.50  จากระบบ 4 แต้ม  
  2. ถ้าในกรณีที่ได้แต้มเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.50  จะต้องมีผลงานทางวิชาการหรือวิจัยที่มีคุณภาพดี (ไม่นับ
วิทยานิพนธ์หรืองานวิชาการ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา)  และมีประสบการณ์ในการท างานและ/หรือเคยอยู่
ในต าแหน่งนักวิชาการหรือผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาได้ 
 แบบ 2.2  
  1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
  2. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาได้ 
*กำรคัดเลือกผู้เข้ำศึกษำ 
            หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในปี
การศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ 
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หลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอน  
 1. หลักสตูร   
  1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 60   หน่วยกิต 
         แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 60       หน่วยกิต 
         แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า    86       หน่วยกิต 
  ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี 
1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

   แบบ 1.1 แบบ  2.1 แบบ 2.2  

จ ำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสตูร  60 60 86 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน - 24 38 หน่วยกิต 
- รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) - - - หน่วยกิต 
- รายวิชาบังคับร่วม - - - หน่วยกิต 
- รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา - 14 28 หน่วยกิต 
- รายวิชาเลือก - 10 10 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ ์ 60 36 48 หน่วยกิต 
 
หมำยเหตุ 

1. ผู้เข้าศึกษาแบบ 1.1 ต้องมีวุฒิปริญญาโททางด้านสุขศึกษาและพลศึกษาและมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา  

 2. นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2723894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต โดยไม่นับหน่วยกิต 
ประเมินผลเป็น S/U ทุกภาคการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกเข้าจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

   3. ผู้เข้าศึกษาแบบ 2.1 ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตไม่ตรงสาขาวิชา ก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มอีก
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.3 รำยวิชำ 
1.3.1  รำยวิชำบังคับสำขำ  
 แบบ 2.1 24 หน่วยกิต 
 รำยวิชำบังคับเฉพำะสำขำ 14 หน่วยกิต 
2723710* การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักสูตร การเรยีนการสอนและการ

ประเมินผลทางสุขศึกษา 
2(2-0-6) 

2723711* การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักสูตร การเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลทางพลศึกษา 

2(2-0-6) 

2723712* การศึกษาเชิงวิเคราะห์การบริหารงานสุขศึกษา 2(2-0-6) 
2723713* การศึกษาเชิงวิเคราะห์การบริหารงานพลศึกษา 2(2-0-6) 
2723803 ประเด็นและแนวโน้มทางสุขศึกษาและพลศึกษาร่วมสมัย 3(3-0-9) 
2756604*  วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 3(3-0-9) 
*  หมำยถึง รำยวิชำเปิดใหม่  
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 รำยวิชำประเมินผล S/U   
2723894 สัมมนาวิทยานิพนธร์ะดับดุษฎีบณัฑิต   
2723897 การสอบวัดคณุสมบัต ิ   
  
 แบบ 2.2   38 หน่วยกิต 
 รำยวิชำบังคับเฉพำะสำขำ 28 หน่วยกิต 
2723616 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาและหลักการทางสุขศึกษาและพล

ศึกษา 
3(3-0-9) 

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

ประเมินผลทางสุขศึกษา 

3(3-0-9) 

2723680* การพัฒนาและวเิคราะห์หลักสูตรการเรยีนการสอนและการวัด
ประเมินผลทางพลศึกษา 

3(3-0-9) 

2723710* การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักสูตร การเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลทางสุขศึกษา 

2(2-0-6) 

2723711* การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักสูตร การเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลทางพลศึกษา 

2(2-0-6) 

2723712* การศึกษาเชิงวิเคราะห์การบริหารงานสุขศึกษา 2(2-0-6) 
2723713* การศึกษาเชิงวิเคราะห์การบริหารงานพลศึกษา 2(2-0-6) 
2723803 ประเด็นและแนวโน้มทางสุขศึกษาและพลศึกษาร่วมสมัย  3(3-0-9) 
2756603* วิธีวิจัยทางการศึกษา 2(1-2-5) 
2756604*  วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 3(3-0-9) 
*  หมำยถึง รำยวิชำเปิดใหม่  
 รำยวิชำประเมินผล S/U   
2723894 สัมมนาวิทยานิพนธร์ะดับดุษฎีบณัฑิต   
2723897 การสอบวัดคณุสมบัต ิ  
   
1.3.2 รำยวิชำเลือก  
 แบบ 2.1  10 หน่วยกิต 
 แบบ 2.2  10 หน่วยกิต 
รำยวิชำเลือกด้ำนสุขศึกษำ  
2723701 การวิจัยทางสุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ 2(2-0-6) 
2723703 การอ่านเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสุขศึกษา 2(2-0-6) 
2723705 เรื่องคัดเฉพาะทางสุขศึกษา 2(2-0-6) 
2723707 สุขศึกษาเปรียบเทียบ 2(2-0-6) 
2723709 การศึกษาเปรียบเทียบการสร้างเสริมสุขภาพในระดับนานาชาติ 2(2-0-6) 
2723903 ระบบสุขภาพนานาชาติ 2(2-0-6) 
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2723904 การตลาดด้านสุขภาพในงานสุขศึกษา 2(2-0-6) 
2723905 กระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสุขศึกษา 2(2-0-6) 
2723907 สัมมนาการวิจัยทางสุขศึกษาและพลศึกษาระดับดุษฎีบณัฑิต 3(3-0-9) 
2723908 การบริหารความเครียด 2(2-0-6) 
2723909 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2(2-0-6) 
2723911 การศึกษาเชิงวิเคราะห์การจัดและบริหารงานโปรแกรมสุขภาพใน

โรงเรียน 
2(2-0-6) 

2723915 เทคโนโลยีกับสุขภาพ 2(2-0-6) 
2757602* เครื่องมือวัดตัวแปรและสถิติวิเคราะห์ 2(2-0-6) 
รำยวิชำเลือกด้ำนพลศึกษำ  
2723630 ประสาทสรีรวิทยาการออกก าลังกาย 2(2-0-6) 
2723673 การวางแผนและการบ ารุงรักษาสถานที่และเครื่องอ านวยความ

สะดวกทางพลศึกษาและการกีฬา 
2(2-0-6) 

2723702 จิตวิทยาการสอนพลศึกษาและการกีฬา 2(2-0-6) 
2723704 การอ่านเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางพลศึกษา 2(2-0-6) 
2723706 เรื่องคัดเฉพาะทางพลศึกษา 2(2-0-6) 
2723708 การเรียนรู้ทางกลไกกับการพัฒนาพหุปัญญา 2(2-0-6) 
2723722 สรีรวิทยาการออกก าลังกายขั้นสูง 2(2-0-6) 
2723724 พลศึกษาเปรียบเทียบ 2(2-0-6) 
2723754 การศึกษาเชิงวิเคราะห์การจัดโปรแกรมบรรดิการทางพลศึกษา 2(2-0-6) 
2723755 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพลศึกษา 2(2-0-6) 
2723844 เทคนิคการทดลองในห้องปฏิบัติการทางสรีรวิทยาการออกก าลังกาย 2(1-2-5) 
2723863 การศึกษาเชิงวิเคราะห์การจัดการกีฬา 2(2-0-6) 
2723899 โปรแกรมกิจกรรมทางกายส าหรับผู้สูงอายุ 2(2-0-6) 
2723907 สัมมนาการวิจัยทางสุขศึกษาและพลศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 3(3-0-9) 
2723909 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2(2-0-6) 
2723914 มิติทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและกิจกรรมที่สัมพันธ์

กับสุขภาพ 
2(2-0-6) 

2723916 เทคโนโลยีพลศึกษาและการกีฬา 2(2-0-6) 
2723917 จิตวิทยาการกีฬาขั้นสูง 2(2-0-6) 
2757602* เครื่องมือวัดตัวแปรและสถิติวิเคราะห์ 2(2-0-6) 
* หมำยเหตุ เป็นรำยวิชำเปิดใหม่  

 นอกจากนี้นิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาจากสาขาวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัยอื่นได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นความชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.3.3 รำยวิชำประเมินผล  S/U  
2723894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U 
2723897 การสอบวัดคณุสมบัต ิ  S/U 



                                   คู่มือปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 29 
 

3.1.3.5 วิทยำนิพนธ์  
2723829 วิทยานิพนธ์ (แบบ  1.1) 60  หน่วยกิต 
2723826 วิทยานิพนธ์ (แบบ  2.1)  36  หน่วยกิต 
2723828 วิทยานิพนธ์ (แบบ  2.2)  48  หน่วยกิต 

แผนกำรศึกษำ 
 แบบ 1.1   จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรรวม 60 หน่วยกิต มีแผนการศึกษาดังข้อมูลต่อไปนี้ 
 หมำยเหตุ   

1. ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิต (เน้นการท าวิทยานิพนธ์) นิสิตเริ่มด าเนินการท าวิทยานิพนธ์
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

2. วิชา 2723897 การสอบวัดคุณสมบัติ จะต้องสอบผ่านภายใน 4 ภาคการศึกษา (เป็นไปตามข้อบังคับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551) 

ชั้นปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำต้น หน่วยกิต 
2723829  วิทยานิพนธ์  10 
2723894   สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U 
 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำปลำย  หน่วยกิต 
2723829  วิทยานิพนธ์  10 
2723894   สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U 
 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำต้น   หน่วยกิต 
2723829  วิทยานิพนธ์  10 
2723894   สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U 
2723897 การสอบวัดคณุสมบัต ิ  S/U 

 รวม 10 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำปลำย  หน่วยกิต 
2723829  วิทยานิพนธ์  10 
2723894   สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U 
2723897 การสอบวัดคณุสมบัต ิ  S/U 

 รวม 10 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำต้น หน่วยกิต 
2723829  วิทยานิพนธ์  10 
2723894   สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U 
 รวม 10 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำปลำย  หน่วยกิต 
2723829  วิทยานิพนธ์  10 
2723894   สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U 
 รวม 10 หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต 

 แบบ 2.1 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสตูรรวม 60 หน่วยกิต มีแผนการศึกษาดังข้อมูลต่อไปนี ้
 หมำยเหตุ   

1. แผนการเรียนแบบ 2.1  เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ ส าหรับผู้ที่ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หรือเทียบเคียง 

2. วิชา 2723897 การสอบวัดคุณสมบัติ จะต้องสอบผ่านภายใน 4 ภาคการศึกษา (เป็นไปตามข้อบังคับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551) 

ชั้นปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำต้น หน่วยกิต 
2723710* 
 

การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักสูตร การเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลทางสุขศึกษา 

2(2-0-6) 

2723711* การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักสูตร การเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลทางพลศึกษา 

2(2-0-6) 

 วิชาเลือก (1-2 วิชา) 2 - 4 
 2723722 สรีรวิทยาการออกก าลังกายขั้นสูง                                                            2(2-0-6) 

2723907  สัมมนาการวิจัยทางสุขศึกษาและพลศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 3(3-0-9) 
2756604*  วิธีวิทยาการวิจัย 3(3-0-9) 

 รวม 12 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำปลำย  หน่วยกิต 
2723712* การศึกษาเชิงวิเคราะห์การบริหารงานสุขศึกษา 2(2-0-6) 
2723713* การศึกษาเชิงวิเคราะห์การบริหารงานพลศึกษา 2(2-0-6) 

2723803 ประเด็นและแนวโน้มทางสุขศึกษาและพลศึกษาร่วมสมัย  3(3-0-9) 
2723894   สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U 
 วิชาเลือก (1-2 วิชา) 2 - 4 
2757602* เครื่องมือวัดตัวแปรและสถิติวิเคราะห์ 2(2-0-6) 
 รวม 9 – 11 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำต้น หน่วยกิต 
2723826 วิทยานิพนธ์ 6 
2723894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณัฑิต S/U 
2723897 การสอบวัดคณุสมบัตริะดับดุษฎีบณัฑิต  S/U 
 วิชาเลือก (1-2 วิชา) 2 - 4 
 รวม 8 – 10 หน่วยกิต 
* หมำยเหตุ เป็นรำยวิชำเปิดใหม่  
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ชั้นปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำปลำย หน่วยกิต 
2723826 วิทยานิพนธ์ 10 
2723894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบณัฑิต S/U 
2723897 การสอบวัดคณุสมบัตริะดับดุษฎีบณัฑิต  S/U 
 รวม 10 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำต้น หน่วยกิต 
2723826 วิทยานิพนธ์ 10 
2723894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบณัฑิต S/U 
 รวม 10 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำปลำย หน่วยกิต 
2723826 วิทยานิพนธ์ 10 
2723894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณัฑิต S/U 
 รวม 10 หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต 

  

แบบ 2.2    จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรรวม 86 หน่วยกิต มีแผนการศึกษาดังข้อมูลต่อไปนี้ 

 หมำยเหตุ   
1. แผนการเรียนแบบ 2.2  เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ ส าหรับผู้ที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาสุข

ศึกษาและพลศึกษา หรือเทียบเคียง 
2. วิชา 2723897 การสอบวัดคุณสมบัติ จะต้องสอบผ่านภายใน 4 ภาคการศึกษา (เป็นไปตามข้อบังคับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551) 
ชั้นปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำต้น หน่วยกิต 
2723616 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาและหลักการทางสุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
3(3-0-9) 

2723679* การพัฒนาและวเิคราะห์หลักสูตร การเรยีนการสอน และการวัด
ประเมินผลทางสุขศึกษา 

3(3-0-9) 

2723680* การพัฒนาและวเิคราะห์หลักสูตร การเรยีนการสอน และการวัด
ประเมินผลทางพลศึกษา 

3(3-0-9) 

2723619 ประเด็นปัจจุบันทางสุขศึกษาและพลศึกษา                                                                     3(3-0-9) 
2756603* วิธีวิจัยทางการศึกษา 2(1-2-5) 

 รวม 14 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำปลำย หน่วยกิต 
2723710* การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักสูตร การเรยีนการสอนและการ

ประเมินผลทางสุขศึกษา 
2(2-0-6) 

2723711* การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักสูตร การเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลทางพลศึกษา 

2(2-0-6) 

* หมำยเหตุ เป็นรำยวิชำเปิดใหม่  
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2723712* การศึกษาเชิงวิเคราะห์การบริหารงานสุขศึกษา 2(2-0-6) 
2723713* การศึกษาเชิงวิเคราะห์การบริหารงานพลศึกษา 2(2-0-6) 

 วิชาเลือก(1วิชา) 3 
2756604*  วิธีวิทยาการวิจัย 3(3-0-9) 

 รวม 13 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำต้น หน่วยกิต 
2723803 ประเด็นและแนวโน้มทางสุขศึกษาและพลศึกษาร่วมสมัย  3(3-0-9) 
2723907  สัมมนาการวิจัยทางสุขศึกษาและพลศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 3(3-0-9) 
2723897 การสอบวัดคณุสมบัตริะดับดุษฎีบณัฑิต  S/U 
 วิชาเลือก(2 วิชา) 4 
2756602*  เครื่องมือวัดตัวแปรและสถิติวิเคราะห์  2(2-0-6) 
 รวม 12 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำปลำย หน่วยกิต 
2723897 การสอบวัดคณุสมบัตริะดับดุษฎีบณัฑิต  S/U 
2723894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณัฑิต S/U 
 วิชาเลือก(1-2 วิชา) 2-4 
 รวม 2-4 หน่วยกิต  
ชั้นปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำต้น หน่วยกิต 
2723828 วิทยานิพนธ์ 12 
2723894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบณัฑิต S/U 
 รวม 12 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำปลำย หน่วยกิต 
2723828 วิทยานิพนธ์ 12 
2723894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณัฑิต S/U 
 รวม 12 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำต้น หน่วยกิต 
2723828 วิทยานิพนธ์ 12 
2723894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณัฑิต S/U 
 รวม 12 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำปลำย หน่วยกิต 
2723828 วิทยานิพนธ์ 12 
2723894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบณัฑิต S/U 
 รวม 12 หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต 
* หมำยเหตุ เป็นรำยวิชำเปิดใหม่  
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กำรเตรียมกำรส ำหรับวิทยำนิพนธ์  
  1. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ส าหรับนสิิตแต่ละคน 
  2. ในแต่ละภาคการศึกษาท่ีนสิิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเสนอแผนการด าเนินการท า
วิทยานิพนธ์และรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์เพ่ือติดตามการท างานของนิสติให้ส าเร็จการศึกษาได้ตามก าหนด 
  3. มหาวิทยาลยัและคณะให้บริการแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลทีห่ลากหลายและทันสมัยส าหรับการสืบคน้
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
กระบวนกำรประเมินผล 
  1. การประเมินผลเป็นไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าดว้ยการศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษา และประกาศ
ของคณะครุศาสตร์  
  2. การทวนสอบผลการประเมินวิทยานิพนธ์ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
 

 




