ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
เรื่อง การรับสมัครสอบนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน
ผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา เพื่อศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร โครงการความสามารถพิเศษทางการกีฬา
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
๑.๓ ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
๑.๔ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร
๑.๕ ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑.๖ มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน
ไม่ต่ากว่าระดับจังหวัด และมีผลการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ๓ ปีย้อนหลัง
๒. หลักสูตรและจานวนที่จะรับเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕6 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จะรับนักเรียนเข้าศึกษาตาม
โครงการฯ เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้
๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
(วท.บ.วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา) จานวน ๘๐ คน
๒.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา
(ศศ.บ.กีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา) จานวน ๗๐ คน
๒.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา
(ศศ.บ.สื่อสารมวลชนทางกีฬา) จานวน ๔๐ คน
๓. วิธีการสมัครและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
๓.๑ วิธีการสมัคร ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑ ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนที่กาลังศึกษาอยู่
หรือดาวน์โหลดที่ http://css.buu.ac.th

๓.๒ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง พร้อมทั้งติดรูปถ่าย และแนบเอกสาร
ประกอบการสมัครให้เรียบร้อย (ดูรายละเอียดในหัวข้อเรื่องหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร) และส่งใบสมัคร
พร้อมเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์มาที่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑ ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ (จะถือเอาวันประทับตราของไปรษณีย์ ในวันศุกร์ที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
สาหรับผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบปฏิบัติ (ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และทดสอบความสามารถทางกีฬา) จะต้องชาระ
เงินค่าสมัครสอบ จานวน ๕๐๐ บาท ในวันทดสอบปฏิบัติ (วันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕)
๓.๓ หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
๓.๓.๑ ใบสมัคร (พร้อมติดรูปถ่าย จานวน ๑ รูป และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครครบถ้วน)
๓.๓.๒ ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาเดิม
๓.๓.๓ ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันสมัคร
๓.๓.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน
๓.๓.๕ ใบระเบียนการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้ ในระดับไม่ต่ากว่าชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ หรือเทียบเท่า
๓.๓.๖ ประกาศนียบัตรความสามารถทางกีฬาจากการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามระดับที่กาหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัคร (ข้อ ๑)
๔. การคัดเลือกเข้าศึกษา
๔.๑ พิจารณาจากเอกสารหลักฐานการสมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของผู้สมัคร
โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๔.๒ ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และความสามารถทางกีฬาที่ถนัดจากคณะกรรมการ
ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๕. กาหนดการสอบ ผู้สมัครจะต้องทดสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
๕.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบปฏิบัติ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ สานักงานคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา และแจ้งผลการมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบปฏิบัติผ่านทาง Website ของคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา http://css.buu.ac.th
๕.๒ สอบปฏิบัติ วันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
๕.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ณ สานักงานคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา และแจ้งผลการมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านทาง Website ของคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา http://css.buu.ac.th
๕.๔ สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม
๒๕๕๕ ผ่านทาง Website ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา http://css.buu.ac.th
๗. เงื่อนไขการเข้าศึกษา
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา จะต้องมารายงานตัว
วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕5 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ งานทะเบียนและสถิตินิสิต สานักงานอธิการบดี
(อาคาร ภปร. ชั้น ๑) มหาวิทยาลัยบูรพา

กาหนดการดาเนินงาน
การสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา (โครงการช้างเผือก)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕6
รายการ
รับใบสมัคร

สถานที่
โรงเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ โดยถ่ายเอกสาร
หรือจาก Website http://css.buu.ac.th
การส่งใบสมัครและ
- ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์โดยตรงที่
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑
ประกาศรายชื่อ
- แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบปฏิบัติ ผ่านทาง Website http://css.buu.ac.th
ทดสอบปฏิบัติ
๑. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
๒. ทดสอบความสามารถทางกีฬา
ประกาศรายชื่อ
- แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอสัมภาษณ์
ผ่านทาง Website http://css.buu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

- แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านทาง Website
http://css.buu.ac.th
งานทะเบียนและสถิตินิสิต สานักงานอธิการบดี
อาคาร ภปร. (ชั้นล่าง) มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง
วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕5
(จะถือเอาวันประทับตราของไปรษณีย์
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕5 เป็นวัน
สุดท้ายของการรับสมัคร)
วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
วันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕
เวลา 09.00 – 16.30 น.
วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
เวลา 09.00 – 16.30 น.
วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

