
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร 2564 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปริญญาเอก 
1. ชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน  

ภาษาไทย :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา 
ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Exercise and Sport Science 

 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อปริญญาภาษาไทย:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา) 
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy (Exercise and Sport Science) 
อักษรย่อภาษาไทย:  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา) 
อักษรย่อภาษาอังกฤษ:  Ph.D. (Exercise and Sport Science) 

 
3.  วิชาเอก    - ไม่มี – 
    กลุ่มวิชาเฉพาะ (จะไมแ่สดงชื่อกลุ่มวิชาในใบแสดงวุฒิ) 

1) กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Physiology) 
2) กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Psychology) 
3) กลุ่มวิชาการสอนทางการออกกําลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Pedagogy) 
4) กลุ่มวิชาบริหารจัดการทางการออกกําลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Administration and  
    Management) 
5) กลุ่มวิชาศาสตร์ผู้สูงอายุทางการออกกําลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Gerontology) 
6) กลุ่มวิชาชีวกลศาสตร์และเวชศาสตร์ทางการออกกําลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport 

Biomechanics  
    and Pathology) 
7) กลุ่มวิชาโภชนาการทางการออกกําลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Nutrition) 

 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1  48 หน่วยกิต  
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

4.1 โครงสร้างหลักสูตร 
  1)  แบบ 1.1 
   หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  -         หน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์  48  หน่วยกิต 
 



 
 
                    2)  แบบ 2.1 
   หมวดวิชาบังคับ   6  หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์  36  หน่วยกิต 
 4.2 รายวิชา 

1)  แบบ 1.1  
ดุษฎีนิพนธ์     48  หน่วยกิต 

        86089864 ดุษฎีนิพนธ์          48   (0-0-144) 
    Dissertation 
 

    2)  แบบ 2.1   
  (เรียนรายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ์) ดังนี้ 

     (1)  หมวดวิชาบังคับ      6  หน่วยกิต 
86071164 สัมมนาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬาขั้นสูง   3 (2-2-5)   
 Advanced Seminar in Exercise and Sport Science  
86078264 การออกแบบวิธีวิจัยและคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเพ่ือการวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา 
3 (2-2-5)   

 Advanced selected for research design and 
computer for research in exercise and sports 
science 

 

     (2)  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
            กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Physiology) 

86172164 สรีรวิทยาการออกกําลังกายในต่างสภาพแวดล้อมข้ันสูง 3 (2-2-5)   
 Advanced environmental exercise physiology    
86172264 คุณลักษณะของสรีรวิทยาขั้นสูงเพื่อการออกกําลังกาย

และการกีฬา 
3 (2-2-5)   

 Advanced physiological aspect for exercise and 
sport 

 

86174364 การกําหนดโปรแกรมการฝึกออกกําลังกายและการกีฬา
ขั้นสูง 

3 (2-2-5)   

 Advanced prescription for exercise and sport 
training 

 

86177464 บูรณาการการฝึกปฏิบัติการทางสรีรวิทยาการออกกําลัง
กายและการกีฬาขั้นสูง 

3 (0-9-0)   



 Integrated for exercise and sports physiology 
practicum 

 

86178564 การออกแบบและดิจิตอล สําหรับสรีรวิทยาการออกกําลัง
กายและการกีฬา 

3 (2-2-5)   

 Advanced design and digital thinking for 
physiology in exercise and sport  

 

86178664 การศึกษาอิสระทางสรีรวิทยาการออกกําลังกายขั้นสูง 3 (1-4-4)   
 Advanced independent study in exercise 

physiology 
 

  
                 กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Psychology) 

86271164 สัมมนาจิตวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬานานาชาติ 3 (2-2-5) 
 International seminar in exercise and sport 

psychology 
 

86271264 ประเด็นทางด้านจิตวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา 3 (2-2-5) 
 Issues in exercise and sports psychology  
86275364 วิธีวิจัยและการวิเคราะห์ทางด้านจิตวิทยาการออกกําลัง

กายและการกีฬา 
3 (2-2-5)   

 Research methods and analysis in exercise and 
sports psychology 

 

86275464 การวัดและทดสอบทางด้านจิตวิทยาการออกกําลังกาย
และการกีฬา 

3 (2-2-5)   

 Measurement and testing in exercise and sports 
psychology 

 

86278564 การฝึกประสบการณ์การให้คําปรึกษาทางจิตวิทยาการ
กีฬา 

3 (0-9-0)   

 Internship in sport psychology counseling  
86278664 การศึกษาอิสระทางจิตวิทยาการออกกําลังกายและการ

กีฬาขั้นสูง 
3 (1-4-4)   

 Advanced independent study of exercise and 
sport psychology 

 

  
                 กลุ่มวิชาการสอนทางการออกก าลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Pedagogy) 

86373164 นวัตกรรม และอุปกรณ์ทางการสอนทางการออกกําลัง
กายและกีฬา 

3 (2-2-5)   

 Innovation and equipment of exercise and sport 
pedagogy 

 

86374264 การเคลื่อนไหวและการจัดกิจกรรมการสอนทางการออก
กําลังกาย     

3 (2-2-5)   



 Movement and mobility in exercise and sport 
pedagogy 

 

86376364 การคิดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการสอนและจัดกิจกรรม
ทางการสอนทางการออกกําลังกายและกีฬา 

3 (2-2-5)   

 Creative thinking for teaching and workshop in 
exercise and sport pedagogy   

 

86377464 บูรณาการการฝึกปฏิบัติการทางด้านการสอนทางการ
ออกกําลังกายและการกีฬาขั้นสูง 

3 (0-9-0)   

 Integrated for exercise and sports pedagogy 
practicum     

 

86378564 การออกแบบและดิจิตอล สําหรับการสอนการออกกําลัง
กายและการกีฬา 

3 (2-2-5)   

 Advanced design and digital thinking for 
pedagogy in exercise and sport 

 

86378664 การศึกษาอิสระทางการสอนการออกกําลังกายและการ
กีฬาขั้นสูง 

3 (1-4-4)   

 Advanced independent study of exercise and 
sport pedagogy 

 

   
                 กลุ่มวิชาบริหารจัดการทางการออกก าลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Administration and 
Management) 

86476164 จริยธรรมทางกีฬา โอลิมปิกนิยมและกระบวนการ
โอลิมปิก 

3 (2-2-5)   

 Sport ethic, Olympism and the Olympic 
movement 

 

86476264 อุตสาหกรรมทางการออกกําลังกายและการกีฬาในบริบท
การเป็นประชากรและประชาคมโลก 

3 (2-2-5)   

 Exercise and sport Industry In the context of 
population and the global community 

 

86476364 กฎ กติกา และกฎหมายเกี่ยวกับกีฬา 3 (2-2-5)   
 Rules, regulation and legal aspects in sports  
86477464 บูรณาการการฝึกปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการการ

ออกกําลังกายและการกีฬาขั้นสูง 
3 (0-9-0)   

 Integrated for exercise and sports management 
practicum    

 

86478564 การออกแบบและดิจิตอล สําหรับการจัดการการออก
กําลังกายและการกีฬา 

3 (2-2-5)   

 Advanced design and digital thinking for 
management in exercise and sport 

 



 
 

86478664 การศึกษาอิสระทางบริหารจัดการการออกกําลังกายและ
การกีฬาขั้นสูง 

3 (1-4-4)   

 Advanced independent study of exercise and 
sport management 

 

  
                 กลุ่มวิชาศาสตร์ผู้สูงอายุทางการออกก าลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Gerontology)  

86572164 สมรรถภาพทางกายท่ียั่งยืนเพื่อการออกกําลังกายใน
ผู้สูงอายุ 

3 (2-2-5)   

 Physical fitness adherence for exercise in 
gerontology 

 

86572264 โภชนาการเพ่ือการชะลอวัยขั้นสูงสําหรับผู้สูงอายุ 3 (2-2-5)   
 Advanced for anti-aging nutrition in geriatrics  
86573364 การเรียนรู้ดิจิทัลการใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการออก

กําลังกายในผู้สูงอายุ 
3 (2-2-5)   

 Digital literacy and use of application programs 
for exercise gerontology 

 

86574564 ชีวการแพทย์ด้านการออกกําลังกายและการกีฬาและ
สําหรับผู้สูงอายุ 

3 (2-2-5)   

 Biomedical for gerontology in exercise and sport 
science 

 

86577664 บูรณาการการฝึกปฏิบัติด้านการออกกําลังกายในผู้สูงอายุ
ขั้นสูง       

3 (0-9-0)   

 Integrated for exercise gerontology practicum    
86578764 การออกแบบและดิจิตอล สําหรับผู้สูงอายุการออกกําลัง

กายและการกีฬา 
3 (2-2-5)   

 Advanced design and digital thinking for 
gerontology in exercise and sport 

 

86578864 การศึกษาอิสระทางการออกกําลังกายในผู้สูงอายุขั้นสูง 3 (1-4-4)   
 Advanced independent Study of Exercise 

Gerontology 
 

 
                 กลุ่มวิชาชีวกลศาสตร์และเวชศาสตร์ทางการออกก าลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport 
Biomechanics and Pathology) 

86677164 บูรณาการการฝึกปฏิบัติด้านการออกกําลังกายทางชีวกล
ศาสตร์และเวชศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬาขั้น
สูง       

3 (0-9-0)   



 Integrated for biomechanics and sport medicine 
in exercise and sport practicum   

 

86678264 การออกแบบและดิจิตอลสําหรับชีวกลศาสตร์และเวช
ศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา 

3 (2-2-5)   

 Advanced design and digital thinking for 
biomechanics and sport medicine in exercise 
and sport 

 

86678364 การศึกษาอิสระทางชีวกลศาสตร์และเวชศาสตร์การออก
กําลังกายและการกีฬาขั้นสูง 

3 (1-4-4)   

 Advanced independent study of biomechanics 
and sport medicine 

 

86678464 ชีวกลศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬาขั้นสูง 3 (2-2-5) 
 Advanced Exercise and Sport Biomechanics      
86678564 การควบคุมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนไหวที่บกพร่อง 3 (2-2-5) 
 Motor Control and Movement Dysfunction  
86673664 เทคโนโลยีและนวตักรรมในกีฬาและชวีการแพทย ์ 3 (2-2-5) 
 Technology and innovation in sports and medical 

biomechanics 
 

 
                 กลุ่มวิชาโภชนาการทางการออกก าลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Nutrition) 

86772164 โภชนาการเพ่ือการออกกําลังกายและกีฬาแบบ
ประสิทธิภาพสูงสุด 

3 (2-2-5)   

 Optimal nutrition for exercise and sports  
86772264 โภชนาการการออกกําลังกายในสนาม ฟิตเนส และทีม

กีฬา 
3 (2-2-5)   

 Advanced sport nutrition in the fitness and sport 
field 

 

86772364 โภชนาการเพ่ือการฝึกออกกําลังกายและกีฬาในแต่ละช่วง
ของการฝึกซ้อม 

3 (2-2-5)   

 Nutrition for specific periodization in exercise 
and sport 

 

86772464 โภชนาการด้านการออกกําลังกายและการกีฬาผสมผสาน
การเคลื่อนไหวและพันธุกรรมศาสตร์ 

3 (2-2-5)   

 Nutrition in exercise and sport integrated with 
movement sciences and genomics 

 

86777564 บูรณาการการฝึกปฏิบัติด้านการออกกําลังกายทาง
โภชนาการขั้นสูง       

3 (0-9-0)   

 Integrated for exercise nutrition practicum  
 

 



  
86778664 การออกแบบและดิจิตอล สําหรับโภชนาการทางการออก

กําลังกายและการกีฬา 
3 (2-2-5)   

 Advanced design and digital thinking for 
nutrition in exercise and sport 

 

86778764 การศึกษาอิสระทางการออกกําลังกายในโภชนาการขั้นสูง 3 (1-4-4)   
 Advanced independent Study of Exercise 

nutrition 
 

 

          (3)  ดุษฎีนิพนธ์   36  หน่วยกิต 
 86089964      ดุษฎีนิพนธ์            36 (0-0-108) 
       Dissertation 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา  

 ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้ 
 

 
  ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 86089864 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

8 (0-0-24) 

รวม (Total) 8 
 

  ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 86089864 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

8 (0-0-24) 

รวม (Total) 8 
 

  ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 86089864 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

8 (0-0-24) 

รวม (Total) 8 
 
  ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 86089864 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

8 (0-0-24) 

รวม (Total) 8 
 

  

แบบ 1.1 



  ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ดุษฎีนิพนธ์ 86089864 ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

8 (0-0-24) 

รวม (Total) 8 
 

  ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
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เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นิสิตที่จะรับปริญญาได้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

แบบ 1.1  
(1) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ์  
(2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง 

ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
(3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์

ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

แบบ 2.1  
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
(2) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ์  
(3) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง 

ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
(4) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์

ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
 
 


