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ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
“โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ” 

มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีการศึกษา  2560 



 
 

 
ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษท่ัวประเทศ  มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา  2560 
 

รายการ สถานที่/ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี เวลา 
ดำวน์โหลดระเบียบกำรสมัคร http://regservice.buu.ac.th 10 ก.ย. 2559 - 
รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต http://regservice.buu.ac.th 13-26 ก.ย. 2559 - 

ส่งใบสมัครและหลักฐำนประกอบกำร
สมัครพร้อมแฟ้มผลงำน (ให้เข้าเล่ม
เป็นเล่มรายงานเล่มเดียวกันโดยเรียง
ตามล าดับที่ 1-4) 

- ส่งทางไปรษณีย ์ กองทะเบียนและ
ประมวลผลกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย
บูรพำ  เลขท่ี 169  ต.แสนสุข อ.เมือง   
จ.ชลบุรี  20131 
- ส่งด้วยตนเอง ณ งำนรับเข้ำศึกษำ 
กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ 
อำคำรศูนย์กิจกำรนิสิต ชั้น 1 

13-26 ก.ย. 2559 

ถือวันประทับตรำ
ไปรษณีย์วันที่   
26 ก.ย. 2559 
เป็นวันสุดท้ำย 

ของกำรรับสมัคร 

แก้ไขข้อมูลกำรสมัคร 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลกำร
สมัครจำกเว็บไซต์  
http://regservice.buu.ac.th 
แล้ว  FAX  มำยัง 0-3810-2721 

13-26 ก.ย. 2559 - 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ 
และตรวจร่ำงกำย 

http://regservice.buu.ac.th 18 ต.ค. 2559 10.00 น. 

สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย มหำวิทยำลัยบูรพำ ชลบุรี 22 ต.ค. 2559 ตำมประกำศ 
ประกำศผลขั้นสุดท้ำย http://regservice.buu.ac.th 28 ต.ค. 2559 10.00 น. 
รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำ http://smartreg.buu.ac.th 3-4 พ.ย. 2559 - 

 

หมายเหตุ     1.  ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือก อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 
                 2.  วงเล็บมุมซอง  “โครงกำรนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษท่ัวประเทศ” 

“เอกสารภายในรูปเล่มแฟ้มผลงาน ให้เย็บรูปเล่มอยู่ในเล่มเดียวกัน  ให้เรียงล าดับดังต่อไปนี้” 
  ล าดับที่ 1 (หน้าปก)  ใบสมัครที่พิมพ์ทำงอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ำย  

ล าดับที่ 2         ใบแสดงผลกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 4 ภำคเรียน 
ล าดับที่ 3         ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน   

  ล าดับที่ 4         ส ำเนำใบประกำศนียบัตรที่ได้รับจำกกำรแข่งขัน รูปถ่ำย ฯลฯ 
**  แฟ้มสะสมผลงานต้องจัดท าเป็นเล่มรายงานขนาด A4 เท่านั้น ไม่รับแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นแฟ้มพลาสติก 

 โดยให้น ำใบสมัครที่ติดรูปถ่ำยแล้วท ำเป็นหน้ำปก และเอกสารในล าดับที่ 2-4 ต้องเป็นฉบับส าเนาเท่านั้น   
 

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
1. ด้ำนกีฬำ ผู้สมัครต้องได้รับรำงวัลในระดับจังหวัด  เขต  ภำค  ประเทศหรือนำนำชำติ 
2. ด้ำนศิลปะ ผู้สมัครต้องได้รับรำงวัลในระดับโรงเรียน  อ ำเภอ  จังหวัด  เขต  ภำค ประเทศหรือนำนำชำติ 
3. ด้ำนดนตรี-ขับร้อง  ผู้สมัครต้องได้ร่วมแสดง ประกวดหรือได้รับรำงวัลในระดับเขต ภำค ประเทศหรือนำนำชำติ 
4. ด้ำนนำฏศิลป์ ผู้สมัครต้องได้ร่วมแสดง ประกวดหรือได้รับรำงวัลในระดับเขต ภำค ประเทศหรือนำนำชำติ 
5. ด้ำนวิชำกำร ผู้สมัครต้องได้รับรำงวัลในระดับประเทศ  หรือนำนำชำติ 

 
 

http://regservice.buu.ac.th/


 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่  0662   /2559 
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษท่ัวประเทศ   

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา  2560 
  

ในปีกำรศึกษำ  2560  มหำวิทยำลัยบูรพำ มีนโยบำยที่จะรับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถ 
พิเศษทั่วประเทศเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  และเพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่ 0539/2559เรื่อง  กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559  มหำวิทยำลัยบูรพำจึงประกำศกำรคัดเลือก
บุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  โครงกำรนักเรียนที่มคีวำมสำมำรถพิเศษท่ัวประเทศ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  
2560  โดยมีรำยละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร 
1.1  เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระบบโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่  6  ของโรงเรียน 

รัฐบำลและเอกชนทั่วประเทศ  ที่มีควำมสำมำรถพิเศษ  ด้ำนวิชำกำร  กีฬำ  ดนตรี-ขับร้อง  นำฏศิลป์  
หรือศิลปะ  ที่สร้ำงชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับตนเอง  ในระดับโรงเรียน  อ ำเภอ  จังหวัด  เขต  ภำค  
ประเทศ  หรือ  นำนำชำติ 

1.2  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษำชั้นปีที่  4 - 6  (4  ภำคเรียน)  ไมน่้อยกว่ำ  2.00 
1.3  เป็นผู้ยึดมั่นในกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
1.4  มีควำมประพฤติเรียบร้อย 
1.5  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

  1.6  มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำก ำหนด 
 

2.  คุณสมบัติเฉพาะด้าน 
ด้านกีฬา 
1.  เป็นผู้มีประวัติควำมสำมำรถในด้ำนกีฬำดีเด่นมำแล้วไม่เกิน  3  ปี  และมีใบรับรอง 

ควำมสำมำรถในทำงกีฬำจำก 
1.1  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรอื 

   1.2  สมำคมกีฬำแห่งประเทศไทย / กำรกีฬำแห่งประเทศไทย หรือ 
   1.3  คณะกรรมกำรโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์  หรือ 
   1.4  ใบรับรองเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำนำนำชำติ  ซึ่งเจ้ำภำพออกให้ 

2.  เกณฑ์ข้ันต่ ำ 
2.1  เป็นนักกีฬำตัวแทนเหรียญทองระดับจังหวัด  ในกำรแข่งขันกีฬำเขตกำรศึกษำ  

กีฬำเยำวชนแห่งชำติ  กีฬำแห่งชำติ  กีฬำที่สมำคมกีฬำแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด  หรือ 
   2.2  กีฬำที่คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  มหำวิทยำลัยบูรพำเป็นผู้จัด  โดยประธำน 
และคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันรับรองว่ำ ผู้สมัครมีควำมสำมำรถสูงในกีฬำที่ลงแข่งขัน 
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ด้านศิลปะ 
1.  เป็นผู้มีประวัติควำมสำมำรถในด้ำนศิลปะ 
2.  เป็นผู้ได้รับรำงวัลหรือเกียรติบัตรทำงศิลปะ ขณะศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

และมัธยมศึกษำตอนปลำย  โดยพิจำรณำตำมอันดับควำมส ำคัญดังนี้ 
2.1  ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดและแสดงทำงศิลปะระดับนำนำชำติ  และได้รับ 

รำงวัลระดับใดระดับหนึ่ง 
   2.2  ส่งผลงำนร่วมประกวดและแสดงศิลปะระดับประเทศ  และได้รับรำงวัล 
ระดับใดระดับหนึ่ง 
   2.3  ส่งผลงำนร่วมประกวดและแสดงศิลปะระดับเขตกำรศึกษำ  และได้รับรำงวัล 
ระดับใดระดับหนึ่ง 
   2.4  ส่งผลงำนร่วมประกวดและแสดงศิลปะโดยทั่ว ๆ ไปนอกเหนือจำกข้อ 
2.1 - 2.3  และได้รับรำงวัลระดับใดระดับหนึ่ง 

ด้านดนตร-ีขับร้อง 
1.  เป็นนักดนตรีไทย  สำกล  หรือนักขับร้องเพลงไทยและสำกล 
2.  มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติเครื่องดนตรีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งได้อย่ำงดีเยี่ยม  แต่ถ้ำเป็น 

เครื่องก ำกับจังหวะ  จะต้องสำมำรถปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทด ำเนินท ำนองได้อย่ำงน้อยหนึ่งชนิด   
หรือมีควำมสำมำรถด้ำนขับร้องเพลงไทยหรือสำกลเป็นอย่ำงดี 

3.  ร่วมแสดงหรือร่วมประกวดในกำรบรรเลงหรือในกำรขับร้องเพลงไทยและสำกลระดับ 
เขต  ภำค  ประเทศ  หรือต่ำงประเทศ  อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  โดยต้องน ำหลักฐำนแสดงควำมสำมำรถพิเศษ 
มำแสดงด้วย  เช่น  ใบประกำศเกียรติคุณ  รำงวัล  หนังสือรับรอง  หนังสือเชิญหรือหลักฐำนอ่ืน ๆ  

4.  เป็นผู้ที่เคยได้รับรำงวัลหรือประกำศเกียรติคุณด้ำนดนตรี-ขับร้อง  ระดับชำติ  และ 
นำนำชำติ  และต้องน ำหลักฐำนมำแสดงด้วย 
  ด้านนาฏศิลป์ 

ผู้สมัครในโครงกำรควำมสำมำรถพิเศษด้ำนนำฏศิลป์  จะต้องมีควำมประพฤติเรียบร้อย  
มีทัศนคติที่ดีต่อนำฏศิลป์ไทย  เมื่อได้เข้ำศึกษำต้องพร้อมที่จะเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนนำฏศิลป์ไทยอย่ำงต่อเนื่อง  
และมีคุณสมบัติอ่ืน  ดังนี้ 

1.  เป็นนักแสดงนำฏศิลป์ไทยทุกสำขำ 
2.  มีควำมสำมำรถและเคยร่วมกิจกรรมด้ำนนำฏศิลป์ไทยในโรงเรียน  หรือได้รับเชิญไป 

ร่วมแสดงกับหน่วยงำนอื่นได้อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
3.  เป็นผู้ที่เคยได้รับรำงวัลหรือประกำศเกียรติคุณด้ำนนำฏศิลป์ไทย  และต้องน ำหลักฐำน 

มำแสดงด้วย 
ด้านวิชาการ 
1.  นักเรียนที่ได้รับรำงวัลทำงวิชำกำร  สำขำใดสำขำหนึ่งในระดับชำติ  หรือ  นำนำชำติ 
2.  เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษในกำรออกแบบ  หรือพัฒนำนวัตกรรมด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

จนได้รับกำรยอมรับและมีหลักฐำนที่ได้รับกำรยอมรับในระดับชำติหรือนำนำชำติ 
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3.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมัคร 
(คณะ/สำขำวิชำที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพำะ  แสดงว่ำไม่มีกำรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะเพ่ิมเติม) 
 

3.1  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3.1.1  สำขำวิชำจิตวิทยำ 
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ  หรือด้ำนศิลปะ  หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง   

หรือด้ำนนำฏศิลป์  หรือด้ำนวิชำกำรด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์หรือ 

แผนกำรเรียนศิลป์-ค ำนวณ 
3.1.2  สำขำวิชำประวัติศำสตร์  และ  สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม   
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ  หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์ 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
3.1.3  สำขำวิชำภำษำไทย   
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะ  หรือดนตรี-ขับร้อง  หรือวิชำกำร  โดยเฉพำะผู้ที่ 

เคยได้รับรำงวัลประกวดควำมสำมำรถทำงภำษำไทย  ทั้งทำงด้ำนกำรฟัง  กำรพูด  กำรอ่ำน  หรือกำรเขียน   
หรือมีผลกำรเรียนวิชำภำษำไทยอยู่ในระดับดีมำกและภำษำอังกฤษอยู่ในระดับดี 

-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
3.1.4  สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์  
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ  หรือด้ำนศิลปะ  หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง  หรือ 

ด้ำนนำฏศิลป์  หรือด้ำนวิชำกำรด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์หรือ 

แผนกำรเรียนศิลป์-ค ำนวณ   
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX (4 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 

  -  ต้องมีผลกำรเรียนทำงด้ำนคณิตศำสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี  หรือได้รับรำงวัลกำรประกวด
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร  ทำงด้ำนวิชำกำรเศรษฐศำสตร์  หรือได้รับรำงวัลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  กำรสร้ำง
เว็บไซต์  หรือกำรใช้โปรแกรม  Microsoft  Office 
 

3.2  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ  หรือด้ำนศิลปะ  หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง  หรือ 

ด้ำนนำฏศิลป์  หรือด้ำนวิชำกำรด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์  

หรือแผนกำรเรียนศิลป์-ค ำนวณ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX (4 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
-  เพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำวิชำกำรภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ซึ่งมีกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎี 

และภำคปฏิบัติ รวมทั้งกำรออกพ้ืนที่เพ่ือส ำรวจข้อมูลในภำคสนำม ผู้สมัครเข้ำศึกษำในคณะภูมิสำรสนเทศ
ศำสตร์ ต้องมีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง สมบูรณ์ และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือมีควำมพิกำรอันเป็น
อุปสรรคต่อกำรศึกษำดังต่อไปนี้ 
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 1. มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 2. โรคติดต่อที่มีผลต่อนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรในมหำวิทยำลัยบูรพำ หรือโรคที่ส่งผลให้เกิด
กำรพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

3. โรคไม่ติดต่อที่ส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
  3.1 โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในภำคปฏิบัติ 
  3.2 โรคควำมดันโลหิตรุนแรงจนส่งผลให้เกิดควำมผิดปกติต่อร่ำงกำยจนไม่สำมำรถด ำเนิน
กำรศึกษำได้ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ 
  3.3 โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 
  3.4  ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง 
  3.5 ภำวะไตวำยเรื้อรัง 
  3.6 โรคลมชักท่ีไม่สำมำรถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี โดยมีกำร
รับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 
 4. มีปัญหำด้ำนจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสำท หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน รวมถึง
ปัญหำจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 5. หูหนวกหรือหูตึง จำกควำมผิดปกติทำงประสำทและกำรได้ยิน 

 
3.3  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ  หรือด้ำนดนตรี-ขับรอ้ง  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
 

3.4  คณะวิทยาศาสตร์ 
3.5.1  สำขำวิชำคณิตศำสตร์  สำขำวิชำสถิติ  และสำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ 
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ  หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์   

หรือวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์   
3.5.2  สำขำวิชำฟิสิกส์  และ สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์ 
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิชำกำร หรือผ่ำนอบรมค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร  สำขำฟิสิกส์   

ค่ำยที่  1  จำกศูนย์  สอวน. ทั่วประเทศ  หรือมีผลกำรเรียนในกลุ่มสำระคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
ไม่น้อยกว่ำ 3.00 

-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์   
3.5.3  สำขำวิชำเคมี  สำขำวิชำจุลชีววิทยำ  สำขำวิชำชีววทิยำ และ สำขำวิชำวำริชศำสตร์   
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิชำกำร  หรือผ่ำนอบรมค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร  สำขำเคมี  

หรือสำขำชีววิทยำ หรือสำขำฟิสิกส์  ค่ำยที่  1  จำกศูนย์  สอวน. ทั่วประเทศ หรือมีผลกำรเรียนในกลุ่มสำระ
คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ 3.00 

-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์   
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3.5  คณะวิทยาการสารสนเทศ 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์ 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนที่เกี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์  หรือ 

คณิตศำสตร์  และจะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 
      *  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์ (เช่น ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยำ) ไม่ต่ ำกว่ำ 22 หน่วยกิต 
      *  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
      *  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  9  หน่วยกิต 

-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ  หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์   
หรือวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
 

3.6  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
-   ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์   
-   ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปนี้ 

*  ตำบอดสี  (ยกเว้นสำขำวิชำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ และสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน) 
     *  โรคเรื้อน 

      *  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
      *  โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
      *  โรคจิตต่ำง ๆ  และโรคออทิสติก 
      *  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
      *  กำมโรคในระยะท่ีมีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2) 

3.6.1  สำขำวิชำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย   
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิชำกำร  หรือกีฬำ  หรือดนตรี-ขับร้อง   
-  ไม่เป็นผู้ที่มีตำบอดสี   
-  สำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรส่งเสริม  ป้องกัน  ตรวจควำมปลอดภัยในสถำน 

ประกอบกำร  เพ่ือสืบค้นปัญหำและอันตรำยตลอดจนประเมิน  แก้ไขควบคุมปัญหำที่เกิดจำกกำรท ำงำน 
3.6.2  สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม   

-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิชำกำร  หรือกีฬำ  หรือ ดนตรี-ขับร้อง   
-  ไม่เป็นผู้ที่มีตำบอดสี 
-  สำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์  วำงแผน  นิเทศ  ด ำเนินกำรแก้ไข 

ปัญหำอนำมัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในสถำนประกอบกำรและชุมชน  กำรประเมินผลงำน  กำรวิจัย  และพัฒนำงำน
ทำงด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม  และด้ำนสำธำรณสุขที่เก่ียวข้อง 

3.6.3  สำขำวิชำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ   
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิชำกำร  หรือกีฬำ  หรือดนตรี-ขับร้อง   
-  สำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ปัญหำสุขภำพ  พฤติกรรมสุขภำพ   

กระบวนกำรปลูกฝัง  และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรวำงแผนและด ำเนินกำรสุขศึกษำ  กำรประเมินผลงำน  
กำรวิจัยพัฒนำงำนด้ำนสุขศึกษำ  และสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้อง 
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  3.6.4  สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน 
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิชำกำร  หรือกีฬำ  หรือดนตรี-ขับร้อง   

   -  มีระดับผลกำรเรียนในรำยวิชำต่อไปนี้  วิชำภำษำอังกฤษ  วิชำคณิตศำสตร์   
วิชำชีววิทยำ  วิชำเคมี  และวิชำสังคมศึกษำ  ในทุกภำคกำรศึกษำต้องไม่ต่ ำกว่ำ  3.5   

-  เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ  เช่น  องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล  เทศบำล  โรงพยำบำล  สถำนีอนำมัย  หรือปฏิบัติงำนในมูลนิธิ/องค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์และ
ภำรกิจในด้ำนกำรจัดกำรสุขภำพและสิ่งแวดล้อมชุมชน  โดยอำจรับผิดชอบหน้ำที่ดังนี้  คือ  ที่ปรึกษำใน
หน่วยงำนต่ำง ๆ  ทำงด้ำนสุขภำพ  ผู้ประเมินสภำวะสุขภำพชุมชน  นักวิจัยทำงด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อม  
และเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 
 

3.7  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน  
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะ   
-  ผู้สมัครต้องมีผลงำนทำงศิลปกรรมที่ได้รับรำงวัล 

  -  ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในวิชำชีพทำงศิลปกรรมศำสตร์ 
 

3.8  คณะโลจิสติกส์   
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ  หรือดนตรี-ขับร้อง  หรือวิชำกำร  

ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับประเทศขึ้นไป  
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์  หรือ 

แผนกำรเรียนศิลป์-ค ำนวณ  มีผลกำรเรียนคณิตศำสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX (4 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 
-  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง 

 
3.9  วิทยาลัยนานาชาติ   
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร   

-  ทุกสำขำวิชำ ต้องมีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ  ด้ำนศิลปะ  ด้ำนดนตรี-ขับร้อง 
ด้ำนนำฏศิลป์  และด้ำนวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
  -  ทุกสำขำวิชำต้องมีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ยสะสม  4  ภำคเรียน  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 

3.9.1  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ  สำขำวิชำกำรจัดกำร 
กำรบริกำรและกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ  และสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์  หลักสูตรนำนำชำติ   

-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
-  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำย 
เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
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3.9.2  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต (ศป.บ.)   สำขำวิชำนิเทศน์ศิลป์และกำรออกแบบ   
หลักสูตรนำนำชำติ   

-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
-  มีพ้ืนควำมรู้ด้ำนศิลปะ  และมีแนวคิดด้ำนกำรออกแบบ  กำรคิดแบบสร้ำงสรรค์   

อยู่ในระดับดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง 

 หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 850,000  บำท  พร้อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ประกอบกำรเรียน  โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด  ในปีที่  3  
และปีท่ี  4  มีทุนกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่เรียนดี 
 

3.10  คณะศึกษาศาสตร์ 
  -  ส ำหรับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษเฉพำะด้ำน  จะต้องศึกษำเฉพำะวิชำเอก 
ที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนนั้น  และต้องมีผลงำนหรือรำงวัลในระดับชำติขึ้นไปเท่ำนั้น 
  3.10.1  สำขำวิชำภำษำจีน 

-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 ทุกแผนกำรเรียน 
  -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่มัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (4 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
  -  ส ำหรับนักเรียนที่เลือกสำขำวิชำภำษำจีน  จะต้องเรียนแผนภำษำจีนในระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำยเท่ำนั้น 
   -  นิสิตจะต้องศึกษำที่ประเทศไทย  ในปีที่  1-2  โดยปีที่  3-4  จะต้องเดินทำงไปศึกษำ   
ณ  ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน  ด้วยทุนของตนเอง  และในปีที่  5  จะต้องเดินทำงกลับประเทศไทย 
เพ่ือฝึกปฏิบัติกำรสอน 
   -  นิสิตจะต้องเลือกมหำวิทยำลัยที่จะไปศึกษำ  เป็นเวลำ  2  ปี  (ชั้นปีที่  3-4)  ณ  ประเทศ
สำธำรณรัฐประชำชนจีน  คือ  Beijing  Union  University  เมืองปักกิ่ง  โดยมีค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งหมด  2  ปี  
เป็นเงินประมำณ  500,000  บำท  และ  Yunnan  Nationalities  University  เป็นเงินทั้งหมดประมำณ  
300,000  บำท  (ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนและกำรใช้จ่ำยของนิสิตแต่ละคน)   
  3.10.2  สำขำวิชำพลศึกษำ  สำขำวิชำดนตรีศึกษำ  และสำขำวิชำศิลปศึกษำ 

-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 ทุกแผนกำรเรียน 
  -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่มัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (4 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
     3.10.3  โครงกำรผลิตครูนำนำชำติ (หลักสูตร 2 ปริญญำ) ประกอบด้วย 
   3.10.1  สำขำวิชำวิชำกำรสอนเคมี 
   3.10.2  สำขำวิชำกำรสอนชีววิทยำ 
   3.10.3  สำขำวิชำกำรสอนฟิสิกส์ 
  -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่มัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (4 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
  -  ผู้สมัครโครงกำรผลิตครูที่มีศักยภำพในกำรใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อในกำรสอน  
(International Teacher Program)  (หลักสูตร  2  ปริญญำ)  จะต้องมีพ้ืนควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษอยู่ในเกณฑ์
ดีมำก  และจะต้องมีผลสอบภำษำอังกฤษ  TOEFL  IELTS  TU - GET  หรือ  CU - TEP  คะแนนตั้งแต่  450  
ขึ้นไป  หรืออ่ืน ๆ  เทียบเท่ำ  มำในวันสอบสัมภำษณ์ด้วย 
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 เงื่อนไขพิเศษ 
 1.  ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำในโครงกำรผลิตครูที่มีศักยภำพในกำรใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อ 
ในกำรสอน  (International Teacher Program)  (หลักสูตร  2  ปริญญำ) เรียนเป็นภำษำอังกฤษตลอด
หลักสูตร  (หลักสูตร  กศ.บ.)  ใช้เวลำในกำรศึกษำ  5  ปี  โดยจะต้องศึกษำท่ีประเทศไทย  ในปีที่ 1 - 2  โดย 
ปีที่  3 - 4  จะต้องเดินทำงไปศึกษำ  ณ  มหำวิทยำลัยเนอร์ทเทิร์น  โคโลรำโด  ประเทศสหรัฐอเมริกำ  (UNC)  
ด้วยทุนของตนเอง  และในปีที่  5  จะต้องเดินทำงกลับประเทศไทยเพ่ือฝึกปฏิบัติกำรสอน   
 2.  กำรที่นิสิตจะสำมำรถไปเรียนที่  มหำวิทยำลัยเนอร์ทเทิร์น  โคโลรำโด  ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ในชั้นปีที่  3 - 4  ได้นั้น  นิสิตจะต้องมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษ  TOEFL  520  (paper - based) / 70 IBT   
หำกนิสิตได้คะแนนต่ ำกว่ำนี้  นิสิตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียนภำษำอังกฤษเพ่ิมเติมจนกว่ำ 
จะได้ผลกำรเรียนตำมท่ี  UNC  ก ำหนด 
 3.  กำรได้รับปริญญำทั้ง  2  มหำวิทยำลัยนั้น  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของมหำวิทยำลัยนั้น ๆ  ก ำหนด 
 4.  ค่ำใช้จ่ำยอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมที่มหำวิทยำลัยนั้น ๆ  ก ำหนด 
 5.  ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรประมำณ  ดังนี้ 
      5.1  ค่ำลงทะเบียนเรียน  ณ  มหำวิทยำลัยบูรพำ  ภำคเรียนละ  70,000.-บำท  7  ภำคเรียน 
      5.2  ค่ำลงทะเบียนเรียน  Intensive  English  Program  5,100  US 
      5.3  ค่ำลงทะเบียนเรียน  ณ  UNC,  USA.  ภำคเรียนละ  9,000.-US / 1  ภำคเรียน 
      5.4  ค่ำหอพัก  ณ  UNC, USA.  ภำคเรียนละ  2,600  US / 1  ภำคเรียน 
      5.5  ค่ำอำหำร  ณ  UNC, USA.  ภำคเรียนละ  2,900  US / 1  ภำคเรียน 
 หมำยเหตุ  ค่ำใช้จ่ำยนี้ไม่รวมค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  และค่ำใช้จ่ำยขึ้นอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยน 

 

3.11  คณะดนตรีและการแสดง 
 -  ผู้สมัครต้องมีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรี-ขับร้อง  หรือนำฏศิลป์  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

และต้องมีผลงำนทำงดนตรีและกำรแสดง  ที่ได้รับรำงวัลหรือยกย่องจำกสถำบันหรือหน่วยงำนที่น่ำเชื่อถือ 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 ทุกแผนกำรเรียน  มีสำขำวิชำให้เลือกสมัครได้ ดังนี้ 

  3.11.1  สำขำวิชำดนตรี 
   3.11.1.1  วิชำเอกดนตรีไทย  ประกอบด้วย 
   -  กลุ่มปี่พำทย์ 
   -  กลุ่มเครื่องสำย 
   -  กลุ่มขับร้องเพลงไทย 
   3.11.1.2  วิชำเอกดนตรีสำกล  ประกอบด้วย 
   -  กลุ่มวิชำปฏิบัติดนตรีตะวันตก 
   -  กลุ่มวิชำกำรประพันธ์เพลง 
   -  กลุ่มวิชำดนตรีแจ๊ส 
   -  กลุ่มวิชำดนตรีสมัยนิยม 
   -  กลุ่มวิชำกำรขับร้องลูกทุ่ง 
   -  กลุ่มวิชำเทคโนโลยีทำงดนตรี 
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  3.11.2  สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง 
   3.11.2.1  วิชำเอกนำฏศิลป์และกำรก ำกับลีลำ  ประกอบด้วย 
   -  กลุ่มนำฏศิลป์ไทย 
   -  กลุ่มนำฏศิลป์ร่วมสมัย 
   3.11.2.2  วิชำเอกศิลปะกำรละคร  ประกอบด้วย 
   -  กลุ่มวิชำทักษะกำรแสดง 
   -  กลุ่มวิชำกำรก ำกับและกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดง 
   -  กลุ่มวิชำละครเพื่อกำรเรียนรู้ 
   -  กลุ่มวิชำกำรเขียนบท 
   -  กลุ่มวิชำศิลปะกำรละครศึกษำ 
   -  กลุ่มวิชำกำรออกแบบเครื่องแต่งกำย 
   -  กลุ่มวิชำกำรออกแบบฉำกและแสง 
 

3.12  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 
-  ทุกสำขำวิชำต้องมีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนกีฬำ  หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์  

หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
3.12.1  กลุ่มวิชำบริหำรธุรกิจ  
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน   

  -  เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีที่  2  ได้แก่  กลุ่มวิชำกำรจัดกำร  กลุ่มวิชำกำรตลำด 
กลุ่มวิชำกำรเงิน 

บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกกลุ่มสำขำบริหำรธุรกิจ  (กำรจัดกำร / กำรตลำด  / กำรเงิน)   
คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  เป็นผู้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของศำสตร์พ้ืนฐำนด้ำน
บริหำรธุรกิจที่จ ำเป็น  และสำระส ำคัญของศำสตร์ในกลุ่มสำขำวิชำที่นิสิตเลือกเรียน  มีควำมเข้ำใจใน
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่ำงเท่ำทัน  มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้
และประสบกำรณ์  เพ่ือให้เกิดแนวทำงในกำรบริหำรธุรกิจใหม่ ๆ  มีแนวคิดกำรเป็นผู้ประกอบกำรมีคุณธรรม
และจริยธรรมที่พึงประสงค์ 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
  -  กำรจัดกำร  นักบริหำรงำนฝ่ำยต่ำง ๆ  ขององค์กร  นักจัดกำรระบบกำรปฏิบัติงำนของ
องค์กร  นักควบคุมคุณภำพภำยในองค์กร  ผู้ประกอบกำรธุรกิจ  เป็นต้น 
  -  กำรตลำด  พนักงำนขำย  นักวำงแผนกำรตลำด  นักโฆษณำหรือประชำสัมพันธ์  นักวิจัย
ตลำด  นักบริหำรผลิตภัณฑ์  นักบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ  ผู้ประกอบกำรธุรกิจ  เป็นต้น 

-  กำรเงิน  เจ้ำหน้ำที่ด้ำนสินเชื่อ  กำรลงทุน  วิเครำะห์หลักทรัพย์  กำรวำงแผนและ 
จัดกำรกำรเงิน  กำรประกันภัย  กำรเงินระหว่ำงประเทศ  วำณิชธนกิจ  กำรบริหำรควำมเสี่ยง  วิเครำะห์ควำม
เป็นไปได้ของโครงกำรลงทุน  ผู้ประกอบกำรธุรกิจ  เป็นต้น    
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นิสิตหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ  (ปฎิบัติงำน 
ในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำ  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4  ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไข 
ของคณะฯ  และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 

3.12.2  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์ 
บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ 

เป็นนักสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กำรที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติในด้ำน 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์กำรท ำงำนด้ำนโปรแกรม  กำรสื่อสำรข้อมูล  และ 
กำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ตลอดจนเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและท ำงำนร่วมกันกับผู้อื่นได้   
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำองค์กำรและประเทศ 
  แนวทางการประกอบอาชีพ  นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ  นักวิเครำะห์และออกแบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  นักพัฒนำระบบ  ผู้ดูแลเครือข่ำย  นักพัฒนำเว็บไซต์  และนักวิชำชีพในสถำน
ประกอบกำรที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3.12.3  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์  

  บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช)  คณะวิทยำศำสตร์
และศิลปศำสตร์  เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนวิชำกำร  มีควำมสำมำรถด้ำนปฏิบัติและกำรวิจัย  สำมำรถพัฒนำ
ประยุกต์ใช้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนพืชอย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพ่ือพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน 
  แนวทางการประกอบอาชีพ  รับรำชกำรในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนกำรเกษตร   
นักวิจัยและเจ้ำหน้ำที่ในองค์กรภำครัฐและเอกชน  ประกอบธุรกิจทำงด้ำนกำรเกษตร  หรือเป็นพนักงำน
บริษัทที่ประกอบธุรกิจกำรเกษตร  เป็นต้น  สำมำรถศึกษำต่อในระดับปริญญำโท  และเอก  สำขำ
วิทยำศำสตร์ประยุกต์ในสถำบันกำรศึกษำท้ังในและต่ำงประเทศ 

3.12.4  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์  หรือ 

แผนกำรเรียนศิลป์-ค ำนวณ 
ศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำกับกลุ่มประเทศอำเซียน  เอเชีย  ยุโรป 

และกลุ่มประเทศตะวันตก  เป็นหลักสูตรที่จัดท ำข้ึนภำยใต้กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  
สำขำโลจิสติกส์ 

แนวทางการประกอบอาชีพ   
-  ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์  เช่น  หน้ำที่ที่เก่ียวข้องกับกำรผลิต  กำรควบคุมวัตถุดิบ   

กำรจัดซื้อ  กำรจัดกำรคลังสินค้ำ  กำรขนส่ง  กำรกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ   
-  ด้ำนกำรจัดกำรกำรค้ำชำยแดนหรือกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  เช่น  หน้ำที่ที่เก่ียวข้อง 

กับกำรส่งออก  กำรน ำเข้ำ  กำรจัดซื้อหรือจัดหำต่ำงประเทศ  กำรขำยต่ำงประเทศ  กำรตลำดต่ำงประเทศ  
กำรประสำนงำนต่ำงประเทศ  ในองค์กำรทั้งภำครัฐและเอกชน  และกำรประกอบธุรกิจส่วนตัว 
  นิสิตสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจ
ศึกษำ  (ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำ  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4  ถ้ำนิสิตผ่ำนกำรคัดเลือก  
ให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 



-11- 
 

3.12.5 สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
ศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสิทธิภำพทำงด้ำนธุรกิจรวมเข้ำใจถึงวัฒนธรรม 

ที่หลำกหลำย  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงสรรค์งำนอำชีพ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพที่เก่ียวข้องกับงำนด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
เพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจในภำครัฐและเอกชน  งำนแปล  งำนส ำนักงำน  และกำรธนำคำร 
 หมายเหตุ   
 1.  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  เก็บค่ำบ ำรุงและ 
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน  ภำคต้นและภำคปลำย  ภำคเรียนละ  18,000  บำท 
 2.  นิสิตสำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ   
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำ  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4  ถ้ำนิสิตผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำน 
จำกสถำนประกอบกำร 
 

3.13  คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์  
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ   หรือศิลปะ  หรือดนตรี-ขับร้อง  หรือนำฏศิลป์   

หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
-  ศึกษำเก่ียวกับกำรอนุรักษ์และกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล กำรประยุกต์ใช้ 

เทคโนโลยีชีวภำพในกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล และกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและพืชน้ ำ เพื่อใช้ประโยชน์ 
จำกทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
3.14  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 

3.14.1  สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ   
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์  
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์ 

หรือวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  และต้องไม่เป็นผู้ที่มีตำบอดสี  
-  สำขำวิชำนี้ศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  โดยเน้นควำมรู้ด้ำน 

อัญมณีศำสตร์เทคโนโลยีกำรผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ  กำรออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แบบ  2D  และ  3D 

3.14.2  สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ   
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
-  มีควำมสำมำรถพิเศษ  ด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ  หรือดนตรี-ขับร้อง  หรือนำฏศิลป์  

หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่งและต้องไม่เป็นผู้ที่มีตำบอดสี 
-  สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนธุรกิจและกำรตลำด  โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและ 

เครื่องประดับ  อัญมณีศำสตร์  กำรออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น  และกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ 
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3.14.3  สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ   
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะ  โดยต้องมีผลงำนด้ำนศิลปะ  
-  ไม่เป็นผู้ที่มีตำบอดสี 

   -  สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนศิลปกรรมศำสตร์  โดยเน้นทำงด้ำนกำรออกแบบ
เครื่องประดับ  กำรออกแบบผลิตภัณฑ์  กระบวนกำรผลิตเครื่องประดับ  อัญมณีศำสตร์เบื้องต้น   
และกำรตลำดอัญมณีและเครื่องประดับ 
 แนวทางในการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  ในต ำแหน่ง
นักอัญมณีศำสตร์  นักออกแบบเครื่องประดับ  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควบคุมกำรผลิต  ฝ่ำยตรวจวิเครำะห์อัญมณี  
ฝ่ำยจัดซื้อ  ฝ่ำยกำรตลำด  และประกอบอำชีพอิสระ  เช่น  เจ้ำของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  เป็นต้น 
 

3.15  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 
  3.15.1  สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
และสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
  -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์  หรือ 
แผนกำรเรียนศิลป์-ค ำนวณ 

-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี - ขับร้อง หรือนำฎศิลป์ หรือวิชำกำร 
ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

3.15.2  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน   
  -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์  หรือ 
แผนกำรเรียนศิลป์-ค ำนวณ  หรือมีจ ำนวนหน่วยกิตรำยวิชำคณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 9 หน่วยกิต 

-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี - ขับร้อง หรือนำฏศิลป์ หรือวิชำกำร 
ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

3.15.3  สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป  และสำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
  -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 

-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี - ขับร้อง หรือนำฏศิลป์ หรือวิชำกำร 
ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
 

3.16  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 
 3.16.1  สำขำวิชำเกษตรศำสตร์  (กลุ่มวิชำพืชศำสตร์) 

-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์หรือศิลป์-ค ำนวณ 
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี - ขับร้อง หรือนำฏศิลป์ หรือวิชำกำร 

ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
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-  สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตพืช  ประกอบด้วย 
เทคโนโลยีชีวภำพพืช  สรีรวิทยำของพืช  กำรปรับปรุงพันธุ์พืช  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช  หลักกำรผลิตพืช  
เทคโนโลยีกำรขยำยพันธุ์พืช  เช่น  กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดิน  พืชพลังงำนและ
เทคโนโลยีด้ำนพลังงำนชีวมวล  กำรผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร  กำรจัดกำรดินและปุ๋ย  เทคโนโลยีกำร
จัดกำรวัชพืช  โรคและแมลงศัตรูพืช  และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวกับกำรผลิตพืช  เป็นต้น  รวมถึงกำรประยุกต์ใช้
และกำรวิจัยทำงด้ำนพืชศำสตร์  น ำไปสู่กำรสร้ำงเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำกำรผลิตพืชและศึกษำในด้ำนกำร
ประเมินคุณภำพผลผลิตก่อนเก็บเก่ียว  ดัชนีกำรเก็บเกี่ยว  กำรรักษำคุณภำพ  คุณค่ำของโภชนำกำร  ระบบ
กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว  กำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ  กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์  กำรเก็บรักษำ  กำรขนส่ง  
และกำรน ำเทคโนโลยีที่เหมำะสมและทันสมัยมำใช้  เพื่อลดกำรสูญเสียหลังกำรเก็บเก่ียว  กำรเพ่ิมมูลค่ำของ
ผลิตผลเกษตร  รวมทั้งกำรจัดกำรผลิตผลสดเพื่อส่งออกและควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบ
มำตรฐำนและควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบมำตรฐำนของประเทศผู้น ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร 

 3.16.2  สำขำวิชำเกษตรศำสตร์  (กลุ่มวิชำสัตวศำสตร์) 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์หรือศิลป์-ค ำนวณ 
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี - ขับร้อง หรือนำฏศิลป์ หรือวิชำกำร 

ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
-  สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่ส ำคัญ   

ประกอบด้วย  กำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์  
โภชนศำสตร์สัตว์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์  พืชอำหำรสัตว์  กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสัตว์  เทคโนโลยี
น้ ำนม  กำรฟักไข่และกำรจัดกำรโรงฟัก  เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม  กำรรักษำเบื้องต้นและกำร
ป้องกันโรคในสัตว์  ธุรกิจปศุสัตว์และมำตรฐำนฟำร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์  เป็นต้น  รวมถึงกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีต่ำง ๆ  และกำรวิจัยทำงสัตวศำสตร์เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์ 
  แนวทางการประกอบอาชีพของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
  ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ในสถำบัน
หรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ  รับรำชกำรในส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องกับกำรเกษตร  อำจำรย์หรือ
นักวิจัย  ประกอบธุรกิจทำงด้ำนเกษตร  เช่น  ฟำร์ม  สวน  ไร่  โรงงำน  ฯลฯ  หรือท ำงำนในภำคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจกำรเกษตร 

 
3.17  โครงการจัดตั้ง  “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”  วิทยาเขตสระแก้ว 

-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
  -  ต้องมีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ  หรือดนตรี-ขับร้อง  หรือนำฏศิลป์   
หรือวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

 
 



-14- 
 

4.  การรับสมัครคดัเลือกเขา้ศึกษา 
4.1  การสมัครทางอินเตอร์เน็ตต้องด าเนินการทุกขั้นตอน ดังนี้ 
  1.  นักเรียนต้องศึกษำประกำศกำรรับสมัครให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 

    2.  กรอกข้อมูลและบันทึกกำรสมัครท่ีเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th 
ต้ังแต่วันท่ี   13-26  กันยำยน พ.ศ. 2559 
    3.  พิมพ์ใบสมัครและแนบหลักฐำนประกอบกำรสมัครพร้อมแฟ้มผลงำน (เอกสำรแนบตำมข้อ  4.3) 

   4.  โครงกำรนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษท่ัวประเทศไม่มีค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร   
ดังนั้นผู้สมัครจะสามารถสมัครได้เพียงคร้ังเดียวเท่านั้น  โดยผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  
หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ 

4.2  การส่งใบสมัครและแฟ้มผลงาน 
  -  ส่งทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสำรกำรสมัครมำทำงไปรษณีย์ท่ี  กองทะเบียนและ 
ประมวลผลกำรศึกษำ  มหำวิทยำลัยบูรพำ  เลขท่ี  169  ต.แสนสุข  อ.เมือง จ.ชลบุรี  20131  
วงเล็บมุมซองว่ำ “โครงกำรนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษท่ัวประเทศ”  ส่งใบสมัครต้ังแต่วันท่ี   
13-26  กันยำยน พ.ศ. 2559  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือตรำประทับของไปรษณีย์ต้นทำงเป็นส ำคัญ 
  -  ส่งด้วยตนเอง  ณ  งำนรับเข้ำศึกษำ  กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ  
อำคำรศูนยก์ิจกำรนิสิต ชั้น 1 ระหว่ำงวันท่ี  13-26  กันยำยน พ.ศ. 2559 

4.3  เอกสารภายในรูปเล่มแฟ้มผลงาน ให้เย็บรูปเล่มอยู่ในเล่มเดียวกัน  ให้เรียงล าดับดังต่อไปนี้” 
  ล าดับที่ 1 (หน้าปก)  ใบสมัครที่พิมพ์ทำงอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ำย  

ล าดับที่ 2         ใบแสดงผลกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 4 ภำคเรียน 
ล าดับที่ 3         ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน   

  ล าดับที่ 4         ส ำเนำใบประกำศนียบัตรที่ได้รับจำกกำรแข่งขัน รูปถ่ำย ฯลฯ 
**  แฟ้มสะสมผลงานต้องจัดท าเป็นเล่มรายงานขนาด A4 เท่านั้น 

ไม่รับแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นแฟ้มพลาสติก 
 โดยให้น าใบสมัครที่ติดรูปถ่ายแล้วท าเป็นหน้าปก และเอกสารในล าดับท่ี 2-4 ต้องเป็นฉบับส าเนาเท่านั้น   

 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ  1.  แฟ้มสะสมผลงานต้องจัดท าเป็นเล่มรายงานขนาด A4 เท่านั้น 
                     ไม่รับแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นแฟ้มพลาสติก 

2.  หำกผู้สมัครส่งหลักหลักฐำนกำรสมัครไม่ครบถ้วน  มหำวิทยำลัยจะไม่พิจำรณำคัดเลือก 
 

“มหาวิทยาลยับูรพาจะไมค่ืนใบสมัครและหลักฐานการสมัคร  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
หลักฐานส าคัญจึงควรใชฉ้บับส าเนาและลงชื่อก ากับเท่านั้น”

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
1. ด้ำนกีฬำ ผู้สมัครต้องได้รับรำงวัลในระดับจังหวัด  เขต  ภำค  ประเทศหรือนำนำชำติ 
2. ด้ำนศิลปะ ผู้สมัครต้องได้รับรำงวัลในระดับโรงเรียน  อ ำเภอ  จังหวัด  เขต  ภำค ประเทศหรือนำนำชำติ 
3. ด้ำนดนตรี-ขับร้อง  ผู้สมัครต้องได้ร่วมแสดง ประกวดหรือได้รับรำงวัลในระดับเขต ภำค ประเทศหรือนำนำชำติ 
4. ด้ำนนำฏศิลป์ ผู้สมัครต้องได้ร่วมแสดง ประกวดหรือได้รับรำงวัลในระดับเขต ภำค ประเทศหรือนำนำชำติ 
5. ด้ำนวิชำกำร ผู้สมัครต้องได้รับรำงวัลในระดับประเทศ  หรือนำนำชำติ 
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5.  องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
5.1  ผลกำรเรียนเฉลี่ย  (GPAX)  ตั้งแตช่ั้นมัธยมศึกษำปีที่  4-6  (4 ภำคเรียน)  
5.2  ผลงำนด้ำนต่ำง ๆ  ที่มีหลักฐำนแสดงชัดเจนและมีคุณสมบัติเฉพำะเป็นไปตำมที่คณะก ำหนด 
 

6.  การคัดเลือกเข้าศึกษา 
มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำจำกคุณสมบัติเฉพำะสำขำที่คณะ/วิทยำลัยได้ก ำหนดไว้  และผลงำน 

ที่ผู้สมัครได้รับในกำรแข่งขันหรือประกวด  ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ 
และกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ  มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำ
ตำมจ ำนวนรับที่ไดป้ระกำศไว้  หำกผลกำรสอบคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะ/วิทยำลัยได้ก ำหนดไว้  
และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ  ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
7.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

คณะ/สาขาวิชา 
ชื่อย่อ

ปริญญา 
รหัส

สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

1.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     -  สำขำวิชำจิตวิทยำ วท.บ. ส0101 3 
     -  สำขำวิชำประวัติศำสตร์ ศศ.บ. ส0102 1 
     -  สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม ศศ.บ. ส0103 1 
     -  สำขำวิชำภำษำไทย ศศ.บ. ส0104 2 
     -  สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ ศ.บ. ส0105 5 
2.  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
     -  สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์  กลุ่มภูมิศำสตร์ วท.บ. ส0201 1 
     -  สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์  กลุม่ภูมิสำรสนเทศศำสตร์ วท.บ. ส0202 1 
3.  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
     -  สำขำวิชำรัฐศำสตร ์ ร.บ. ส0301 3 
4.  คณะวิทยาศาสตร์ 
     -  สำขำวิชำคณิตศำสตร์ วท.บ. ส0401 2 
     -  สำขำวิชำสถิติ วท.บ. ส0402 2 
     -  สำขำวิชำเคมี วท.บ. ส0403 3 
     -  สำขำวิชำจุลชวีวิทยำ วท.บ. ส0404 3 
     -  สำขำวิชำชีววิทยำ วท.บ. ส0405 2 
     -  สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ วท.บ. ส0406 3 
     -  สำขำวิชำฟิสิกส์ วท.บ. ส0407 2 
     -  สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์ วท.บ. ส0408 2 
     -  สำขำวิชำวำริชศำสตร ์ วท.บ. ส0409 2 
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7.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

คณะ/สาขาวิชา 
ชื่อย่อ

ปริญญา 
รหัส

สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

5.  คณะวิทยาการสารสนเทศ 
      -  สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ วท.บ. ส0501 2 
      -  สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วท.บ. ส0502 2 
      -  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ วท.บ. ส0503 2 
6.  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
     -  สำขำวิชำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย วท.บ. ส0601 3 
     -  สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม วท.บ. ส0602 1 
     -  สำขำวิชำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ วท.บ. ส0603 1 
     -  สำขำวิชำสำธำรณสุขชมุชน ส.บ. ส0604 3 
7.  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
     -  สำขำวิชำจิตรกรรม ศป.บ. ส0701 2 
     -  สำขำวิชำกรำฟิกอำร์ต และกรำฟิกมีเดีย ศป.บ. ส0702 2 
     -  สำขำวิชำนิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กรำฟิก)  ศป.บ. ส0703 2 
     -  สำขำวิชำนิเทศศิลป์ (ออกแบบกรำฟิกและโฆษณำ) ศป.บ. ส0704 2 
     -  สำขำวิชำนิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย) ศป.บ. ส0705 2 
     -  สำขำวิชำออกแบบเซรำมิกส์ ศป.บ. ส0706 2 
     -  สำขำวิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ ศป.บ. ส0707 2 
8.  คณะโลจิสติกส์ 
     -  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ วท.บ. ส0801 1 
     -  สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมพำณิชยนำวี วท.บ. ส0802 1 
      - สำขำวิชำกำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำรจัดกำรโลจิสติกส ์ บธ.บ. ส0803 1 
9.  วิทยาลัยนานาชาติ 
       -  สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ บธ.บ. ส0901 1 
       -  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ บธ.บ. ส0902 1 
       -  สำขำวิชำกำรจัดกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ  บธ.บ. ส0903 1 
       -  สำขำวิชำนิเทศศิลป์และกำรออกแบบ ศป.บ. ส0904 1 
10.  คณะศึกษาศาสตร์  (เรียนเป็นภาษาไทย)  
     -  สำขำวิชำศิลปศึกษำ  (5 ปี) กศ.บ. ส1001 3 
     -  สำขำวิชำดนตรีศึกษำ  (5 ปี) กศ.บ. ส1002 3 
     -  สำขำวิชำพลศึกษำ  (5 ปี) กศ.บ. ส1003 2 
     -  สำขำวิชำภำษำจีน  (5 ปี) กศ.บ. ส1004 1 
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7.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

คณะ/สาขาวิชา 
ชื่อย่อ

ปริญญา 
รหัส

สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

คณะศึกษาศาสตร์ โครงการผลิตครูนานาชาติ (หลักสูตร 2 ปริญญา เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร) 
เรียนทั้งในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา 
     -  สำขำวิชำเคมี  (5 ปี) กศ.บ./B.Ed. ส1005 1 
     -  สำขำวิชำชีววิทยำ  (5 ปี) กศ.บ./B.Ed. ส1006 1 
     -  สำขำวิชำฟิสิกส์  (5 ปี) กศ.บ./B.Ed. ส1007 1 
11.  คณะดนตรีและการแสดง 
       -  สำขำวิชำดนตรี วิชำเอกดนตรีไทย ศป.บ. ส1101 7 
       -  สำขำวิชำดนตรี วิชำเอกดนตรีสำกล ศป.บ. ส1102 7 
       -  สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง วิชำเอกนำฏศิลป์และกำรก ำกับลีลำ ศป.บ. ส1103 7 
       -  สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง วิชำเอกศิลปะกำรละคร ศป.บ. ส1104 7 
12.  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 
       -  กลุ่มวิชำบริหำรธุรกิจ บธ.บ. ส1201 3 
       -  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ วท.บ. ส1202 3 
       -  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร วท.บ. ส1203 3 
       -  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน บธ.บ. ส1204 3 
       -  สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ ศศ.บ. ส1205 3 
13.  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี 
       - สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล วท.บ. ส1301 5 
14.  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี    
       -  สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ วท.บ. ส1401 5 
       -  สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ บธ.บ. ส1402 5 
       -  สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ ศป.บ. ส1403 5 
15.  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 
       -  สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. ส1501 1 
       -  สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป รป.บ. ส1502 1 
       -  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ วท.บ. ส1503 1 
       -  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน บธ.บ. ส1504 1 
       -  สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม วท.บ. ส1505 1 
       -  สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ บธ.บ. ส1506 1 
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7.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

คณะ/สาขาวิชา 
ชื่อย่อ

ปริญญา 
รหัส

สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

16.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 
       -  สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ กลุ่มวิชำพืชศำสตร์ วท.บ. ส1601 2 
      -   สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ กลุ่มวิชำสัตวศำสตร์ วท.บ. ส1602 2 
17.  โครงการจัดตั้ง  “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”  วิทยาเขตสระแก้ว 
       -  สำขำวิชำกำรจัดกำร  กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป บธ.บ. ส1701 1 
       -  สำขำวิชำกำรจัดกำร  กลุ่มวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ บธ.บ. ส1702 1 
       -  สำขำวิชำกำรจัดกำร  กลุ่มวิชำกำรตลำด บธ.บ. ส1703 1 

รวม 161 
 

8.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยใน 

วันที่  18  ตุลำคม พ.ศ.  2559  ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  เวลำ  10.00 น. เป็นต้นไป 
 

9.  การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  ในวันที่  22  ตุลำคม  

พ.ศ.  2559  ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป  ตำมสถำนที่  ที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ  พร้อมหลักฐำน ดังนี้ 
 (1)  บัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับจริง)  และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
 (2)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
 (3)  ส ำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  (ถ้ำมี) 

 

10.  ประกาศผลขั้นสุดท้าย 
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในวันที่  28 ตุลำคม  พ.ศ. 2559  

ทำงเว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  เวลำ  10.00 น. เป็นต้นไป 
 

11.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
11.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในข้ันสุดท้ำยถือว่ำเป็น 

ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำ  และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

11.2  ผู้รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำแล้วถือว่ำ  มีศักดิ์และมีสิทธิ์ 
เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำโดยสมบูรณ์ 

11.3  มหำวิทยำลัยบูรพำด ำเนินกำรแจ้งรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำและรำยงำนตัว 
ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำ ของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  เพ่ือด ำเนินกำร 
ในส่วนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำต่อไป 

http://regservice.buu.ac.th/
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11.4   ผู้ทีเ่ป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ  (11.2)  หำกประสงค์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ 
ในสถำบันอุดมศึกษำ  ระบบกลำง  Admissions  ปีกำรศึกษำ  2560 ตำมประกำศของคณะกรรมกำร 
อ ำนวยกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ  จะต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอลาออก 
จากการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา  ณ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา   
ภายในวันที่  28  เมษายน  พ.ศ. 2560  หากไม่ด าเนินการลาออกดังกล่าวข้างต้น  จะท าให้ผู้สมัครหมดสิทธิ์
ในการเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศของคณะกรรมการอ านวยการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 

11.5  ผู้ที่เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำตำมข้อ  (11.2)  หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศ  ยังไม่
ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
12.  การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษา 

ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำ  ในวันที่  3-4 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2559  ทางเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำย
ประกำศผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  9  กันยำยน  พ.ศ.  2559 
 

 
     (ลงชื่อ)                อำณัติ  ดีพัฒนำ 
                (นำยอำณัติ  ดีพัฒนำ) 
                      ผู้รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดี ปฏิบัติกำรแทน 

        ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 

             ส ำเนำถูกต้อง 
          พรจันทร์  โพธินำค 
    (นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
           นักวิชำกำรศึกษำ         

 
 

 

http://smartreg.buu.ac.th/

