
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร 2564 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปริญญาโท 
1. ชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน  

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Exercise and Sport Science  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อปริญญาภาษาไทย :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา)  

  ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Master of Science (Exercise and Sport Science) 
  อักษรย่อภาษาไทย :  วท.ม.  (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา) 
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ :  M.Sc. (Exercise and Sport Science) 
 

3.  ชื่อกลุ่มวิชาเฉพาะ (จะไม่แสดงชื่อกลุ่มวิชาในใบแสดงวุฒิ) 
1) กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Physiology) 
2) กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Psychology) 
3) กลุ่มวิชาการสอนทางการออกก าลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Pedagogy) 
4) กลุ่มวิชาบริหารจัดการทางการออกก าลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Administration and  
    Management) 
5) กลุ่มวิชาศาสตร์ผู้สูงอายุทางการออกก าลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Gerontology) 
6) กลุ่มวิชาชีวกลศาสตร์และเวชศาสตร์ทางการออกก าลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Biomechanics  
    and Pathology) 
7) กลุ่มวิชาโภชนาการทางการออกก าลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Nutrition) 
 

  4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก 1  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 
  4.1 โครงสร้างหลักสูตร  
  1) แผน ก แบบ ก 1 (การวิจัยอย่างเดียว) 
   หมวดวิชาบังคับ  (ไม่นับหน่วยกิต)   - หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์     36 หน่วยกิต  

   



 
 
 
 
 
 

  2) แผน ก แบบ ก 2 (ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ก าหนดและการวิจัย) 
   หมวดวิชาบังคับ   9 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือก  15 หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 2 (ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ก าหนดและการวิจัย) 
 4.2 รายวิชา 

1) แผน ก แบบ ก 1 

           86069864 วิทยานิพนธ์ (Thesis)   36 (0-0-108) หน่วยกิต   
   2) แผน ก แบบ ก 2  
  (เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) ดังนี้ 

(1)  หมวดวิชาบังคับ                      9 หน่วยกิต 
86051164 ประเด็นส าคัญเพ่ือการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การออก

ก าลังกายและการกีฬา 
3 (2-2-5) 

 Selected issues for development in exercise and 
sport science 

 

86055264 วิธีวิจัยและสถิติส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและกีฬา 

3 (2-2-5)   

 Research method and statistics for research in 
exercise and sports science 

 

86053364 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา 3 (2-2-5) 
 Innovation in exercise and sports science    
   

 (2)  หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า เลือกเรียนตามกลุ่มที่ผู้เรียนสนใจดังต่อไปนี้  15  หน่วยกิต 
        (2.1) กลุ่มวิชาเลือกบังคับ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

86063264 การใชโ้ปรแกรมประยุกต์ทางว ิทยาศาสตร ์การออกก าลัง
กายและการกีฬา 

3 (2-2-5) 

 Use of application for exercise and sports science  
86068164 การคิดเชิงออกแบบทางการออกก าลังกายและการกีฬา 3 (2-2-5) 
 Design thinking in exercise and sports science  
86067464 การฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย และ

การกีฬา 
  3 (0-6-4) 

 Exercise and sports science practicum  
         86068364       การศึกษาอิสระทางว ิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา   3 (2-2-5) 
                   Independent study in exercise and sports science 



       (2.2) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
                 กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Physiology) 

86162164 สรีรวิทยาการปรับตัวของร่างกาย 3 (2-2-5) 
 Adaptive exercise physiology    
86164264 การฝึกออกก าลังกายส าหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ  3 (2-2-5) 
 Exercise training programs for persons with special 

needs   
 

86164364 หลักการฝึกและการวิเคราะหด์้านการออกก าลังกายและ
กีฬา 

3 (2-2-5) 

 Principles of training and analytical in exercise 
and sport 

 

86165464 ระบาดวิทยาด้านการออกก าลังกายกับกิจกรรมทางกาย 3 (2-2-5) 
 Epidemiology in exercise and physical activity    
86165564 
 

การทดสอบเชิงสร ีรว ิทยา การก าหนดและพัฒนาโปรแกรม
เพ่ือออกก าลังกายและกีฬา 

3 (2-2-5) 

 
 
86165664 

Physiological testing, exercise prescription and 
program development 
การออกก าลังกายและโรคจากการขาดการออกก าลังกาย
Exercise and hypokinetic diseases     

 
 

  3 (2-2-5) 

   
                 กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Psychology) 

86265164 ระบาดวิทยากับสุขภาพจิตด้านการเคลื่อนไหวทางกาย  3 (2-2-5) 
 Epidemiology of mindfulness in physical activity    
86266264 กระบวนการทางสังคมต่อการออกก าลังกายและการกีฬา 3 (3-0-6) 
 Social processes towards exercise and sports  
86266364 การให้ค าปรึกษาทางด้านจิตวทิยาการออกก าลังกายและ

การกีฬา 
3 (2-2-5) 

 Counseling in exercise and sports psychology  
86266464 วิทยาศาสตร์ทางความคิดเพ่ือการออกก าลังกายและการ

กีฬา 
3 (2-2-5) 

 Cognitive science for exercise and sports  
86266564 การประยุกต์ใช้ทักษะทางด้านจิตวิทยาการกีฬา 3 (2-2-5) 
 Application of sports psychology skill training  
86266664 การฝึกสมาธิเพื่อความพร้อมทางจิตใจ 3 (2-2-5) 
 Mindfulness for mental readiness  

    
 
 
 



       กลุ่มวิชาการสอนทางการออกก าลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Pedagogy) 
86364164 กลว ิธ ีทางว ิทยาศาสตร ์และว ิธีการเป ็นผ ู้สอนการออกก าลัง

กายและการกีฬา 
3 (2-2-5) 

 Scientific and sport pedagogy explorations for 
instructor in exercise and sport 

 

86364264 ทฤษฎีการเรียนรูแ้ละการสอนในการออกก าลังกายและการ
กีฬา 

3 (2-2-5) 

 Learning theory and instruction in exercise and 
sport pedagogy 

 

86365364 การบรหิารงานบุคคลและการนิเทศทางการสอนการออก
ก าลังกายและการกีฬา                

3 (2-2-5) 

 Personnel management and supervision in 
exercise and sport pedagogy   

 

86365464 การออกแบบหลักสูตรการสอนการออกก าลังกายและการ
กีฬา 

3 (2-2-5) 

 Curriculum design in exercise and sport pedagogy    
86365564 การประเมินผลการสอนทางการออกก าลังกายและการกีฬา   3 (2-2-5) 
 Assessment and evaluation in exercise and sport 

pedagogy   
 

86366664 การสอนทางการออกก าลังกายและการกีฬากับความเป็น
พลเมืองและพลเมืองโลก 

3 (2-2-5) 

 Sport pedagogy in exercise and sports science for 
citizenship and global citizens 

 

 
                 กลุ่มวิชาบริหารจัดการทางการออกก าลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Administration and 
Management) 

86463164 นวัตกรรมการกีฬาในธ ุรกิจการกีฬา 3 (2-2-5) 
 Sports innovation in sport business  
86464264 การวางแผนด้านสถานกีฬาและนันทนาการ 3 (2-2-5) 
 Sports and recreation facilities planning    
86466164 การบร ิหารจัดการด้านการออกก าลังกายและว ิทยาศาสตร ์

การกีฬากับความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 
3 (2-2-5) 

 Sport management in exercise and sports science 
for citizenship and global citizens 

 

86466264 โอลิมปิกและเกมส์สากลในบริบททางกีฬา 3 (2-2-5) 
 Olympic and game globalization in sport contexts  
86466464 กีฬาในโลกปัจจุบัน 3 (2-2-5) 
 Contemporary world sports   

 
 



86466564 กีฬาอาชีพ  3 (2-2-5) 
 Professional sports   

 
 

                 กลุ่มวิชาศาสตร์ผู้สูงอายุทางการออกก าลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Gerontology) 
86562164 การปฏิบัติตามสมรรถภาพทางกายส าหรับการออกก าลัง

กายในผู้สูงอายุ 
3 (2-2-5) 

 Physical fitness adherence for exercise 
gerontology 

 

86562264 สมดุลโภชนาการและการออกก าลังกายอย่างเหมาะสม
ส าหรับผู้สูงอายุ       

3 (2-2-5) 

 Nutrition balance and equity exercise in 
gerontology 

 

86564364 การเป็นผู้น าและการออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกาย 
ในผ ู้สูงอายุ   

3 (2-2-5) 

 Exercise leaders and exercise prescription program 
in gerontology 

 

86564464 มิติด้านการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายด้าน
การออกก าลังกายและการกีฬาในผู้สูงอาย ุ

3 (2-2-5) 

 Dimension for health promotion and physical 
fitness in exercise and sport gerontology 

 

86564564 หลักการ และทฤษฎีการออกก าลังกายในผู้สูงอายุ 3 (2-2-5)   
 
86564664 

Principle and theories in exercise gerontology  
การเจริญเติบโต พัฒนาการและการเสื่อมถอยของ
สมรรถภาพทางกาย   
Growth, development and aging of physical 
fitness 
 

 
 

3 (2-2-5)   

        กลุ่มวิชาชีวกลศาสตร์และเวชศาสตร์ทางการออกก าลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Biomechanics 
and Pathology) 

86662164 เวชศาสตร์การกีฬา การออกก าลังกายและสุขภาพ 3 (2-2-5) 
 Sports medicine, exercise & health  
86662264 การท างานของประสาทส าหรบัการเคลื่อนไหว 3 (2-2-5) 
 Neurokinetic function for human locomotion  
86662364 ชีวกลศาสตร์การกีฬาทางออรโ์ธพีดิกส์  3 (2-2-5) 
 Orthopedic sport biomechanics  
86665464 การประเมินผลทางชวีกลศาสตร์การออกก าลังกายและการ

กีฬา 
3 (2-2-5) 

 Biomechanical assessment of exercise and sports 
  

 



86665564 การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางคลินิก 3 (2-2-5) 
 
86665664 

Clinical movement analysis     
การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางกีฬา     
 Sports movement analysis                   
 

 
3 (2-2-5)   

       กลุ่มวิชาโภชนาการทางการออกก าลังกายและการกีฬา (Exercise and Sport Nutrition) 
86762164 โภชนาการ และระบบการฝึกเพ่ือความเป็นเลิศ 

Nutrition and training system for excellency 
3 (2-2-5) 

86762264 โภชนาการเพื่อกีฬาประเภททีม 3 (2-2-5) 
 Nutrition for team sport  
86762364 โภชนาการกีฬาประยุกต ์ 3 (2-2-5) 
 Applied sports nutrition  
86763464 การให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการการออกก าลังกายและการ

กีฬา 
3 (2-2-5) 

 Counseling in exercise and sport nutrition   
 86763564       สรีรวิทยาโภชนาการเพ่ือการออกก าลังกายและกีฬาตลอดช่วงวัย   3 (2-2-5) 

        Nutrition physiology for exercise and sport through lifespan 
 

 (3)  วิทยานิพนธ์   12  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์แผน ก แบบ ก2 
86069964       วิทยานิพนธ์     12 (0-0-36) 
                    Thesis 

หมายเหตุ   
 1.  ส าหรับผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา และพลศึกษา การกีฬา ต้องท าการศึกษาใน 
เนื้อหาความรู้ นอกเหนือจากท่ีโครงสร้างหลักสูตรก าหนดตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา  
 2.  นิสิตอาจจะต้องเรียนเพ่ิมมากกว่าหน่วยกิตที่ก าหนดโดยความเห็นชอบและค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น กลุ่มวิชา
ทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬาพื้นฐาน 
 3. หลังจากจบชั้นปีที่ 1 นิสิตต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  

 ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้ 
 
 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ์ 86069864 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

9 (0-0-27) 

รวม (Total) 9 
 

 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ์ 86069864 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

9 (0-0-27) 

รวม (Total) 9 
 

 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ์ 86069864 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

9 (0-0-27) 

รวม (Total) 9 
 

 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ์ 86069864 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

9 (0-0-27) 

รวม (Total) 9 
 
 
  

แผน ก แบบ ก 1 



 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับ 86055264 วิธีวิจัยและสถิติส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การ
ออกก าลังกายและกีฬา 
Research method and statistics for research 
in exercise and sports science 

3 (2-2-5)   

86053364 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ
กีฬา 
Innovation in exercise and sports science   

3 (2-2-5) 

วิชาเลือก XXXXXX วิชาเลือก 3 (2-2-5) 

รวม (Total) 9 
 

 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับ 86051164 ประเด็นส าคัญเพ่ือการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 
การออกก าลังกายและการกีฬา  
Selected issues for development in exercise 
and sport science  

3 (2-2-5) 

วิชาเลือก XXXXXX วิชาเลือก 9 (0-0-9) 
รวม (Total) 12 

 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาเลือก XXXXXX วิชาเลือก 6 (0-0-6) 
วิทยานิพนธ์ 86069964 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
3 (0-0-9) 

รวม (Total) 9 
 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ์ 86069964 วิทยานิพนธ์          
Thesis 

9 (0-0-27) 

รวม (Total) 9 

แผน ก แบบ ก 2 



 
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นิสิตที่จะรับปริญญาได้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
แผน ก แบบ ก 1  
 1. จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 2. จะต้องเข้าร่วมการสัมมนาอย่างน้อย 2 ครั้ง 
 3. เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ในภาคเรียนที่ 1 โดยผ่านการประเมินจากกรรมการบริหารหลักสูตร  
 4. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

5. เกณฑ์อ่ืนๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ถ้ามี) (เอกสารแนบภาคผนวก) 
แผน ก แบบ ก 2  

1.จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  
3. จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
4. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็น

ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
5. เกณฑ์อ่ืนๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  
 
 


