
M2201A สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา
กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา 
(Exercise and Sport Physiology)

M2201B สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา
กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา 
(Exercise and Sport Psychology)

M2201F สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา
กลุ่มวิชาชีวกลศาสตร์และเวชศาสตร์ทางการออกก าลังกายและ
การกีฬา 
(Biomechanics and sport medicine in exercise and sport)

M2201G สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา
กลุ่มวิชาโภชนาการทางการออกก าลังกายและการกีฬา 
(Exercise and Sport Nutrition)

M2201H สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา
(Exercise and Sport Physiology)

M2201I สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา
(Exercise and Sport Psychology)

M2201M สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา
กลุ่มวิชาชีวกลศาสตร์และเวชศาสตร์ทางการออกก าลังกายและ
การกีฬา 
(Biomechanics and sport medicine in exercise and sport)

M2201N สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา
กลุ่มวิชาโภชนาการทางการออกก าลังกายและการกีฬา 
(Exercise and Sport Nutrition  )

D2201A สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา
กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา 
(Exercise and Sport Physiology)

D2201B สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา
กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา 
(Exercise and Sport Psychology)

D2201F สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา
กลุ่มวิชชีวกลศาสตร์และเวชศาสตร์ทางการออกก าลังกายและ
การกีฬา 
(Biomechanics and sport medicine in exercise and sport)

D2201G สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา                     
               
กลุ่มวิชาโภชนาการทางการออกก าลังกายและการกีฬา 

D2201H สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา                     
              
กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา 
(Exercise and Sport Physiology)D2201I สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา
กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา 
(Exercise and Sport Psychology)

D2201M สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬ
กลุ่มวิชาชีวกลศาสตร์และเวชศาสตร์ทางการออกก าลังกายและ
การกีฬา 
(Biomechanics and sport medicine in exercise and sport)

D2201N สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา
กลุ่มวิชาโภชนาการทางการออกก าลังกายและการกีฬา 
(Nutrition in exercise and sport)

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ล าดับท่ี รหัสสมัคร ช่ือหลักสูตร
สถานท่ีจัดสอบ

(กรณีสอบแบบ Onsite)
คุณสมบัติของผู้สมัคร

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตร
(เบอร์โทร/Line official/Facebook)

ทางคณะฯจะแจ้งเวลาและ
วิธีการสอบไปให้ทางอีเมล

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
-เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า
-ผ่านเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด
-เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี ท่ีมีผลการเรียนดีมาก “ดีมาก” 
-มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)                                   
แบบ 1.1 (การวิจัยอย่างเดียว)
     (1) ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาท่ีเก่ียวข้อง ได้แต้มคะแนนเฉล่ียสะสม 
ไม่ต่ ากว่า   
3.50 จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ เป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการท างานด้านการแพทย์ ด้านสุขภาพ ด้านการออกก าลังกายและกีฬามา
ไม่ต่ ากว่า 2 ปี
     (2) มีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เร่ือง ในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องในวารสารท่ีได้รับการประเมินจากผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ัน
     (3) ผู้ท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แบบ 2.1 (ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีก าหนดและการวิจัย)
     (1) ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง โดยจาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมีเฉล่ียสะสม
ระดับปริญญาโทตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.00
     (2) ผู้ท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น ข้อ (1) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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ทางคณะฯจะแจ้งเวลาและ
วิธีการสอบไปให้ทางอีเมล

จันทร์ - ศุกร์  
และเสาร์ - อาทิตย์ 

เรียนออนไลน์
บางรายวิชา

160,000 สอบสัมภาษณ์ Online 6 พฤศจิกายน 2564

จันทร์ - ศุกร์  
และเสาร์ - อาทิตย์ 

เรียนออนไลน์
บางรายวิชา

280,000 สอบสัมภาษณ์ Online 6 พฤศจิกายน 2564 เบอร์โทรศัพท์ 038102060 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

เต็มเวลา

สาขาวิชา รูปแบบการเรียน
ประเภทนิสิต/วิธีการ

จัดการศึกษา

แผน ก แบบ ก 1  
ท าวิจัยอย่างเดียว และ

รับท้ังนิสิตไทยและ
นิสิตต่างชาติ

เต็มเวลา

แบบ 1.1
ท าวิจัยอย่างเดียวจัด

การศึกษาเป็น
ภาษาไทยและรับท้ัง
นิสิตไทยและนิสิต

ต่างชาติ

เต็มเวลา

ระดับปริญญาโท

วิธีการจัดสอบ วันและเวลาท่ีจัดสอบ
  จ านวนท่ีเปิดรับ 

(คน) วันและเวลาท่ีเรียน
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา (บาท)
วิธีการพิจารณา

คัดเลือก

1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

แบบ 2.1
จัดการศึกษาเป็น

ภาษาไทยและรับท้ัง
นิสิตไทยและนิสิต

ต่างชาติ

เต็มเวลา

ระดับปริญญาเอก

แผน ก แบบ ก 2
จัดการศึกษาเป็น

ภาษาไทยและรับท้ัง
นิสิตไทยและนิสิต

ต่างชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
-เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
-เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
- มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)
แผน ก แบบ ก 1        
     (1) ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิทยาศาสตร์
การกีฬา กายภาพบ าบัด พยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา พลศึกษา หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง หรือ ผู้มีประสบการณ์ในการท างานด้านกีฬาและการออกก าลังกายมาอย่างน้อย
 2 ปี
     (2) มีแต้มเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.50
     (3) ผู้ท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา หรือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
     (4) ผู้มีคุณสมบัติจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด
แผน ก แบบ ก 2        
     (1) ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิทยาศาสตร์
การกีฬา กายภาพบ าบัด พยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา พลศึกษา หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง  
     (2) ผู้ท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
     (3) ผู้มีคุณสมบัติจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

เบอร์โทรศัพท์ 038102060 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
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