ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญา
(ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

ระยะเวลา
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา วันและเวลาที่ เรียน การศึกษา
(ปี)
(บาท)

ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการศึกษา

จานวนที่ คณะ
เปิดรับ (คน)

แผน ก แบบ ก 2
จัดการศึกษาเป็น
ภาษาไทยและรับทั้ง
นิสิตไทยและนิสิต
ต่างชาติ
ภาษาต่างประเทศ
(ระบุภาษา)
ภาษาอังกฤษเป็นบาง
รายวิชา

แบบเต็มเวลา

25

2

จันทร์-ศุกร์

160,000

แบบ 2.1
จัดการศึกษาเป็น
ภาษาไทยและรับทั้ง
นิสิตไทยและนิสิต
ต่างชาติ
ภาษาต่างประเทศ
(ระบุภาษา)
ภาษาอังกฤษเป็นบาง
รายวิชา (สาเร็จ
ปริญญาโท เรียน
รายวิชาและทา
วิทยานิพนธ์)

แบบเต็มเวลา

25

3

จันทร์-ศุกร์

280,000

รูปแบบการเรียน

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ถ้ามี)

วันและเวลาที่ จัดสอบ
สถานที่ จัดสอบ

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

พิจารณาจาก
เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์

สอบข้อเขียน

เกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)
(1) รับนิสิตไทย หรือนิสิตต่างประเทศที่สามารถพูด เขียน
และเข้าใจภาษาไทย
(2) ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา กายภาพบาบัด พยาบาล
วิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา พลศึกษา หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือ ผู้มีประสบการณ์ในการทางานด้านกีฬาและ
การออกกาลังกายมาอย่างน้อย 2 ปี
(3) มีแต้มเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ไม่ต่า
กว่า 2.50
(4) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ (1) หรือ (2) อาจได้รับ
การพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลย
พินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
(5) ผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษตามระเบียบการรับนิสิต
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา







14 มีนาคม พ.ศ. 25 เมษายน พ.ศ.
2562 เวลา 13.00 2562 เวลา 13.00
น. เป็นต้นไป
น. เป็นต้นไป

20 มิถุนายน พ.ศ. สอบสัมภาษณ์ http://fss.buu.ac.th/course/f
2562 เวลา
ห้องประชุม 204
rontend/index
13.00 น. เป็นต้น
อาคารคณะ
ไป
วิทยาศาสตร์กา
กีฬา มหาวิทยาลัย
บูรพา บางแสน

เกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)
(1) รับนิสิตไทย หรือนิสิตต่างประเทศที่สามารถสื่อสาร พูด
เขียน และเข้าใจภาษาไทย
(2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬา กายภาพบาบัด พยาบาล
วิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา พลศึกษา หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือผู้มีประสบการณ์ในการทางานด้านกีฬาและ
การออกกาลังกายมาอย่างน้อย 2 ปี
(3) มีเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า
3.00
(4) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ (1) หรือ (2) อาจ
ได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตาม
ดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร







14 มีนาคม พ.ศ. 25 เมษายน พ.ศ.
2562 เวลา 13.00 2562 เวลา 13.00
น. เป็นต้นไป
น. เป็นต้นไป

20 มิถุนายน พ.ศ. สอบสัมภาษณ์ http://fss.buu.ac.th/course/f
2562 เวลา
ห้องประชุม 204
rontend/index
13.00 น. เป็นต้น
อาคารคณะ
ไป
วิทยาศาสตร์กา
กีฬา มหาวิทยาลัย
บูรพา บางแสน

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

ระดับปริญญาโท
1

M2201A

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

M.Sc. (Exercise สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ
and Sport
การกีฬา
กลุ่มวิชา
Science)
สรีรวิทยาการออกกาลังกายและการกีฬา
(Exercise and Sport Physiology)

M2201B

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ
การกีฬา
กลุ่ม
วิชาจิตวิทยาการออกกาลังกายและการกีฬา
(Exercise and Sport Psychology)

M2201C

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ
การกีฬา
กลุ่ม
วิชาการสอนทางการออกกาลังกายและการกีฬา
(Exercise and Sport Pedagogy)

M2201D

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ
การกีฬา
กลุ่ม
วิชาการบริหารและการจัดการออกกาลังกาย
และการกีฬา (Exercise and Sport
Administration and Management)

M2201E

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ
การกีฬา
กลุ่ม
วิชาการออกกาลังกายในผู้สูงอายุ (Exercise
Gerontology)

ระดับปริญญาเอก
1

D2201A

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Ph.D. (Exercise สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ
and Sport
การกีฬา
กลุ่มวิชา
Science)
สรีรวิทยาการออกกาลังกายและการกีฬา
(Exercise and Sport Physiology)

D2201B

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ
การกีฬา
กลุ่ม
วิชาจิตวิทยาการออกกาลังกายและการกีฬา
(Exercise and Sport Psychology)

D2201C

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ
การกีฬา
กลุ่ม
วิชาการสอนทางการออกกาลังกายและการกีฬา
(Exercise and Sport Pedagogy)

D2201D

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ
การกีฬา
กลุ่ม
วิชาการบริหารและการจัดการออกกาลังกาย
และการกีฬา (Exercise and Sport
Administration and Management)

D2201E

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ
การกีฬา
กลุ่ม
วิชาการออกกาลังกายในผู้สูงอายุ (Exercise
Gerontology)

