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คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ  

ระดับระดับปริญญาโทปริญญาโท    
ประจ าปีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๒๕6611  ภาคการศึกษาที่ ภาคการศึกษาที่ 11  

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา    มหาวิทยาลัยบรูพามหาวิทยาลัยบรูพา  
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คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา  
โทร. ๐-๓๘๑๐-๒๐๖๐  และ  ๐-๓๘๓๙-๐๐๔๕  โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๐๐๔๕ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ที่ตั้ง:  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๑๖๙  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสุข  อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๓๑ 
ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๑๖ วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน (วศ.บางแสน) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา 
  ระดับอุดมศึกษาแห่งแรกในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย 
 พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๓๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน (มศว.บางแสน) 
 พ.ศ. ๒๕๓๓ มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยมีวิทยาเขตจันทบุรี ที่จังหวัดจันทบุรี และวิทยาเขตสระแก้ว  
  ที่จังหวัดสระแก้ว 
เนื้อที่: 
 บางแสน  ๖๕๐  ไร่    จันทบรุี  ๑,๔๐๖  ไร่    สระแก้ว  ๑,๓๖๙  ไร ่
สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย: 
 สี:   เทา-ทอง        ต้นไม้:  มะพร้าว 
ความเป็นมาของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา: 
 พ.ศ. ๒๕๑๗ “แผนกวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา” สังกัดภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา  
  คณะศึกษาศาสตร์  
 พ.ศ. ๒๕๑๙ เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกพลศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๒๓ แผนกวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “คณะพลศึกษา” 
  และเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๓๓ “คณะพลศึกษา” เปลี่ยนฐานะเป็นภาควิชาพลศึกษาและสันทนาการ 
  สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 
 พ.ศ. ๒๕๓๖  เปิดสอนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
 พ.ศ. ๒๕๔๓ เปิดสอนในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
  และให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกแก่นิสิตปริญญาเอกของกลุ่มวิชาจิตวิทยา 
  การออกก าลังกายและการกีฬา 
 ๘ มีนาคม ๒๕๔๕ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยจัดตั้งเป็นวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยได้มีประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา  ให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน 
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์กีฬา เป็น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  



๓ 

สาขาวิชาที่เปิดสอน: 
 ระดับปริญญาตรี  ๒  หลักสูตร  ๓  สาขาวิชา 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
        -  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
  ๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
        -  สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
        -  สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา 
 ระดับปริญญาโท  ๑  หลักสูตร  ๑  สาขาวิชา  5  กลุ่มวิชา 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
       -  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
     -   กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา 
        -   กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา 
        -   กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการการออกก าลังกายและกีฬา 
     -   กลุ่มวิชาการสอนทางการออกก าลังกายและการกีฬา 
     - กลุ่มวิชาการออกก าลังกายในผู้สูงอายุ 
 ระดับปริญญาเอก  ๑  หลักสูตร  ๑  สาขาวิชา  5  กลุ่มวิชา 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
       -  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
     -   กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกาย 
        -   กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา 
        -   กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการการออกก าลังกายและการกีฬา 
     -   กลุ่มวิชาการสอนทางการออกก าลังกายและการกีฬา 
     - กลุ่มวิชาการออกก าลังกายในผู้สูงอายุ 
จ านวนนิสิตรวม: 
 917 คน (ระดับปริญญาตรี 857 คน, ระดับบัณฑิตศึกษา 60 คน) 
 
จ านวนบุคลากร: 
 อาจารย์  25 คน 
 บุคลากรสายสนับสนุนการสอน  8  คน 

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
  อาจารย์เสถียร ปุรณะวิทย์ ผู้รักษาการแทน คณบดี 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  ดร. ฉัตรกมล สิงห์น้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
  อาจารย์ปัญญา อินทเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
  ดร. สมพร ส่งตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและการวิจัย 
  อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  อาจารย์นาคิน ค าศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์    



๔ 

ปฏิทินการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาและการสอบคัดเลือก 
ประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา ๒๕61 

 

ช่วงเวลาการยื่น/ส่ง
เอกสารการสมัคร 

ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์ได้รับการ

พิจารณา 

สอบ
สัมภาษณ์ 

ประกาศผล
การคัดเลือก 

รายงานตัว ปฐมนิเทศ เริ่มเรียน 

-  สมัครด้วยตนเอง 
  5 มี.ค. –2 เม.ย. 61 
(ช าระค่าสมัครเป็นเงินสด) 
-  สมัครทางไปรษณีย ์
5 มี.ค. –2 เม.ย. 61 
(ช าระค่าสมัครเป็น
ธนาณัติ) 

5 เม.ย 61 9 เม.ย. 61 11 เม.ย. 61 

รายงานตัว
ทางระบบ

ออนไลน์ ใน
เดือน ก.ค. 

61 

25 ก.ค. 61 6 ส.ค. 61 

 
* ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย* 
  



๕ 

เอกสารที่ใช้ในการสมคัร 
 
  ๑.  ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว  ๑  ฉบับ  ติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว  มุมขวาด้านบนใบสมัคร 
    และลงชื่อผู้สมัคร 
  ๒.  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป 
  ๓.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ๑  ฉบับ 
  ๔.  ส าเนาใบรายงานคะแนน 
 -   ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้ส าเนาใบคะแนน (Transcript) ฉบับที่ระบุชื่อปริญญาพร้อมวัน/เดือน/ปีส าเร็จ
    การศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ หรือรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 -   ผู้สมัครที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร (ภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๕๒) ให้ใช้หนังสือรับรอง   
    รายวิชาเรียนที่ระบุรายวิชาและหน่วยกิตการเรียนครบตลอดหลักสูตร 
 -  ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาปริญญาเอก โปรดแนบส าเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรีและ   
    ปริญญาโท อย่างละ ๑ ฉบับ 
  ๕. ใบรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานและ/หรืออาจารย์ผู้เคยสอน (ปริญญาโท จ านวน ๑ คน, ปริญญาเอก 
     จ านวน ๓ คน) ใช้แบบฟอร์ม R (Form R)  
  ๖.  ต้องมสี าเนาหลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษอายุภายใน ๒ ปี  จ านวน ๑ ฉบับ  
    TOEFL  IELTS  อ่ืน ๆ............................................................... 
  ๗.  ต้องมหีนังสือรับรองที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  ๘.  เอกสารแสดงการช าระค่าสมัคร โดยทางธนาณัติ  หรือ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์  สั่งจ่ายไปรษณีย์ ม.บูรพา 
            ในนาม นางสาวสมพร ส่งตระกูล  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา  ต าบลแสนสุข 
            อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๓๑ 
  ๙.  ซองเปล่าขนาด A๔ จ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัครเอง เพ่ือทางคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ส่งใบเสร็จ 
     ค่าสมคัรสอบคัดเลือกให้ผู้สมัครในภายหลัง  ส าหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์  
  ๑๐.  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้าม)ี ตามท่ีระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมเฉพาะสาขาวิชา 
 
 
 

*** ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องในส าเนาเอกสารทุกฉบับ *** 
  



๖ 

กลุ่มวิชาและจ านวนท่ีรับเข้าศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา ๒๕61 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จ านวนที่รับ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา  
ระดับปริญญาโท  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
แบบ ก  (ท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา)  
๑.  กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา  
(Exercise and Sport Physiology) 
๒. กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา   
(Exercise and Sport Psychology)  
๓.  กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการออกก าลังกายและการกีฬา 
(Exercise and Sport Administration and Management) 
4. กลุ่มวิชาการสอนทางการออกก าลังกายและการกีฬา 
(Exercise and Sport Pedagogy) 
5. กลุ่มวิชาการออกก าลังกายในผู้สูงอายุ  
(Exercise Gerontology) 

 
 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 

 ** หมายเหตุ วัน/เวลาเรียน - ในเวลาและนอกเวลาราชการ ในวันจันทร์-ศุกร์ 
  

  



๗ 

 
 

 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่   005 /2561 

เร่ือง การรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ประจ าปีการศึกษา ๒๕61 
----------------------------- 

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา  มีนโยบายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสนอง
ความต้องการของบุคคล ชุมชน สังคม สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และประเทศชาติ ให้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา  จึงประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1  ประจ าปีการศึกษา ๒๕61 ดังรายละเอียดตามนี้ 
 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 
 

 ในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1 ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 
 

ระดับปริญญาโท 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  ๑  สาขาวิชา มี 5  กลุ่มวิชา 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

๑.  กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา  
(Exercise and Sport Physiology) 
๒. กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา   
(Exercise and Sport Psychology)  
๓.  กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการออกก าลังกายและการกีฬา  
(Exercise and Sport Administration and Management) 
4. กลุ่มวิชาการสอนทางการออกก าลังกายและการกีฬา 

 (Exercise and Sport Pedagogy) 
5. กลุ่มวิชาการออกก าลังกายในผู้สูงอายุ  

 (Exercise Gerontology) 
  



๘ 

 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

 คุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาโท 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
มีเกณฑ์คุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) รับนิสิตไทย หรือนิสิตต่างประเทศที่สามารถพูด เขียน และเข้าใจภาษาไทย  
(2) ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา กายภาพบ าบัด พยาบาล 

วิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา พลศึกษา หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือผู้มีประสบการณ์ในการท างานด้านกีฬาและการออกก าลัง
กายมาอย่างน้อย 2 ปี 

(3) มีแต้มเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.50 
(4) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ (1) หรือ (2) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลย

พินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(5) ผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษตามระเบียบการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา  

 
   

การสอบคัดเลือก 
  1. สอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

 2. เสนอข้อมูลอัตชีวประวัติ  ความคาดหวังในการเข้าศึกษาต่อในสาขานี้  และแผนการน าความรู้และ
ประสบการณ์หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไปใช้ปฏิบัติงานในอนาคต วัตถุประสงค์ในการเรียน  รวมทั้งประวัติทางด้าน
ของการช่วยเหลือและบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 
 

จ านวนที่รับ 

 กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา จ านวน  5  คน 
 กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา จ านวน  5  คน 
 กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการการออกก าลังกายและการกีฬา จ านวน  5  คน 
 กลุ่มวิชาการสอนทางการออกก าลังกายและการกีฬา จ านวน  5  คน 
 กลุ่มวิชาการออกก าลังกายในผู้สูงอายุ จ านวน  5  คน 
 

ปฏิทินการสมัครและการสอบคัดเลือก 
  

ช่วงเวลาการยื่น/ส่งเอกสารการสมัคร 
ประกาศรายชื่อ 

ผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา 
สอบสัมภาษณ์ ประกาศผลการคัดเลือก 

-  สมัครด้วยตนเอง 
  5 มี.ค. –2 เม.ย. 61 
(ช าระค่าสมัครเป็นเงินสด) 
-  สมัครทางไปรษณีย ์
5 มี.ค. –2 เม.ย. 61 
(ช าระค่าสมัครเป็นธนาณตัิ) 

5 เม.ย 61 9 เม.ย. 61 11 เม.ย. 61 

 
 

การสอบคัดเลือก 



๙ 

 
 

วัน/เวลาเรียน 
ภาคปกติ วัน/เวลาเรียน -  วันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาและนอกเวลาราชการ 

 ค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร  160,000 บาท 
 

การสมัครสอบ 
 

 ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  ๑.  กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ผู้สมัครจะต้องน าใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้ง 
       เงินค่าสมัครสอบ  จ านวน  ๕๐๐  บาท  สมัครที่ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์กีฬา 
       มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๒.  กรณียื่นใบสมัครทางไปรษณีย์  จะต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้ง 
       เงินค่าสมัครสอบ  จ านวน  ๕๐๐  บาท  โดยสั่งจ่ายธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน   
       นางสาวสมพร ส่งตระกูล  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา  ต าบลแสนสุข 
        อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๓๑  ภายในเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการรับสมัคร 
  3.  ผู้สมัครสอบที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี จะต้องมีผลการทดสอบด้านภาษา ตามเกณฑ์ผ่าน ตามประกาศ 
                     มหาวิทยาลยับูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ ดังนี้ (แนบส าเนาคะแนนมาแสดงพร้อมใบ         
                     สมัคร) 

ประเภทข้อสอบ 
ระดับปริญญาโท 

คะแนน 

หากไม่ผ่านตามเกณฑ์จะต้องสอบให้ได้
ก่อนส าเร็จการศึกษา แต่ต้องมีคะแนน
ต่อไปน้ีเพ่ือสามารถเข้าศึกษาต่อได้ก่อน 

BUU -Get 
ข้อสอบ TOEFL 

Internet – Based (iBT) 
Paper – Based (pBT) 

50 ขึ้นไป 
 

42 ขึ้นไป 
450 ขึ้นไป 

40 ขึ้นไป 
 

32 ขึ้นไป 
400 ขึ้นไป 

ข้อสอบ IELTS 4.5 ขึ้นไป 4.0 ขึ้นไป 
CU-TEP 45 ขึ้นไป 30 ขึ้นไป 

  **หมายเหตุ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0051/2560 ข้อ 5 (1) ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ต้อง
ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 รายวิชา ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๕.  ผู้สมัครสอบ สามารถสมัครสอบภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU Get) 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา (http://www.li.buu.ac.th/)  
  6.  ผู้สมัครสมัครได้เฉพาะสาขาวิชาเดียวเท่านั้น  โดยระบุกลุ่มวิชาในใบสมัครให้ชัดเจน 
  7.  ผู้สมัครต้องเขียน ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-mail addresss ในใบสมัครให้ชัดเจน   
       เงินค่าสมัครและหลักฐานต่าง ๆ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 

การรายงานตัว  ช าระค่าธรรมเนียม 
 1. ให้นิสิตศึกษาขั้นตอนและกรอกข้อมูลผ่านระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์ได้ที่ Http://smartreg.buu.ac.th ระหว่าง
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  



๑๐ 

 

หลักฐานที่ต้องจัดสง่หลังจากขึ้นทะเบียนการเป็นนิสิตทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว 

๑. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ขอให้ส่งเป็น EMS ด่วนพิเศษ เพ่ือป้องกันการสูญหาย) 
 2. เอกสารที่พิมพ์จากระบบ ได้แก่ เอกสารก ากับรายงานตัว ใบระเบียนประวัตินิสิต และเอกสารส าหรับท าบัตร
ประจ าตัวนิสิต 

3. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ (ให้ถ่ายส าเนาเอกสารหน้าแรกที่มีบ้านเลขท่ีและ

หน้าที่มีชื่อนิสิต) 
5.  ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบทรานสคริปต์) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
6. ส าเนาใบปริญญาบัตร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 2 ฉบับ 
7. ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ ตัวจริง 

 8. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้าม)ี พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
 

การปฐมนิเทศ 
 

 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2561 
 ในวัน 25 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ก าหนดวันเปิดเรียน 
 

 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา ๒๕61 
 วันจันทร์ที่  6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61  
 
        ประกาศ ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 

  ลงชื่อ              เสถียร ปุรณะวิทย์ 
       (นายเสถียร ปุรณะวิทย์)  
       รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

       ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
  



๑๑ 

 



๑๒ 

 



๑๓ 

 

 

  



๑๔ 

 



๑๕ 

 

  



๑๖ 

 

 


