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ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 

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 15 ก.ย. – 6 ต.ค. 2559 - 

แก้ไขข้อมูลกำรสมัคร 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไข
ข้อมูลกำรสมัครจำกเว็บไซต์  
http://regservice.buu.ac.th 
แล้ว  FAX  มำยัง 0-3810-2721 

15 ก.ย. – 6 ต.ค. 2559 - 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภำษณ์ 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 -  ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 
-  ผู้สมัครต้องก ำลังศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนที่ลงนำมควำมร่วมมือกับ 
   มหำวิทยำลัยบูรพำ 
-  องค์ประกอบในกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ 

1.  ผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6   (4 ภำคเรียน) 
2.  ผลกำรเรียนเฉลี่ยตำมกลุ่มสำระ  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 - 6  (4 ภำคเรียน) 
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ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  0664   /2559 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี   
โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีการศึกษา  2560 
  

ในปีกำรศึกษำ  2560  มหำวิทยำลัยบูรพำมีนโยบำยที่จะรับบุคคลเข้ำศึกษำระดับ 
ปริญญำตรี  ภำคปกติ   ในโครงกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำตำมข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร  และเพ่ือ 
ให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559  เรื่อง  กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559  
มหำวิทยำลัยบูรพำจึงประกำศกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี โครงกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำ 
ตำมข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560  โดยมีรำยละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
1.1  เป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ในโรงเรียนที่มีกำรลงนำมควำมร่วมมือ

ทำงวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยบูรพำ  จ ำนวน  115  โรงเรียน ดังรำยชื่อต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ โรงเรียน จังหวัด 
1 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ กรุงเทพมหำนคร 
2 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรุงเทพมหำนคร 
3 โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหำนคร 
4 โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศร่มเกล้ำ กรุงเทพมหำนคร 
5 โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศนิมิตใหม่ กรุงเทพมหำนคร 
6 โรงเรียนสีตบุตรบ ำรุง กรุงเทพมหำนคร 
7 โรงเรียนมัธยมวัดนำยโรง  กรุงเทพมหำนคร 
8 โรงเรียนสะพำนเลือกวิทยำคม จันทบุรี 
9 โรงเรียนศรีรัตน์รำษฎร์นุเครำะห์ จันทบุรี 
10 โรงเรียนบ่อวิทยำคำร จันทบุรี 
11 โรงเรียนคลองพลูวิทยำ จันทบุรี 
12 โรงเรียนหนองตำคงพิทยำคำร จันทบุรี 
13 โรงเรียนเครือหวำยวิทยำคม จันทบุรี 
14 โรงเรียนตกพรมวิทยำคำร จันทบุรี 
15 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยำ จันทบุรี 
16 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ จันทบุรี 
17 โรงเรียนบำงกะจะ จันทบุรี 
18 โรงเรียนสอยดำววิทยำ จันทบุรี 
19 โรงเรียนศรียำนุสรณ์ จันทบุรี 
20 โรงเรียนมัธยมวัดเขำสุกิม จันทบุรี 



-2- 
 

ล าดับที่ โรงเรียน จังหวัด 
21 โรงเรียนมัธยมท่ำแคลง จันทบุรี 
22 โรงเรียนโป่งน้ ำร้อนวิทยำคม จันทบุรี 
23 โรงเรียนแก่งหำงแมวพิทยำคำร จันทบุรี 
24 โรงเรียนนำยำยอำมพิทยำคม จันทบุรี 
25 โรงเรียนมะขำมสรรเสริญ จันทบุรี 
26 โรงเรียนขลุงรัชดำภิเษก จันทบุรี 
27 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยำคม "อำทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์ จันทบุรี 
28 โรงเรียนท่ำใหม่ "พูลสวัสดิ์รำษฎร์นุกูล" จันทบุรี 
29 โรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ จันทบุรี 
30 โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ จันทบุรี 
31 โรงเรียนพนมสำรคำม "พนมอดุลวิทยำ" ฉะเชิงเทรำ 
32 โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรำ 
33 โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย ฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 
34 โรงเรียนมำรดำนฤมล  ฉะเชิงเทรำ 
35 โรงเรียนเกำะสีชัง ชลบุร ี
36 โรงเรียนศรีรำชำ ชลบุร ี
37 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยำคำร ชลบุร ี
38 โรงเรียนชลกันยำนุกูล ชลบุร ี
39 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยำคม ชลบุร ี
40 โรงเรียนเมืองพัทยำ 11 (มัธยมสำธิตพัทยำ) ชลบุร ี
41 โรงเรียนชลบุร ี(สุขบท) ชลบุร ี
42 โรงเรียนพลูตำหลวงวิทยำ ชลบุร ี
43 โรงเรียนพำนทองสภำชนูปถัมภ์ ชลบุร ี
44 โรงเรียนชลกัลยำนุกูลแสนสุข ชลบุร ี
45 โรงเรียนชลรำษฎรอ ำรุง 2 ชลบุร ี
46 โรงเรียนพนัสพิทยำคำร ชลบุร ี
47 โรงเรียนชลรำษฎรอ ำรุง ชลบุร ี
48 โรงเรียนบ้ำนสวน (จั่นอนุสรณ์) ชลบุร ี
49 โรงเรียนบำงละมุง ชลบุร ี
50 โรงเรียนหัวถนนวิทยำ  ชลบุร ี
51 โรงเรียนสวนป่ำเขำชะอำงค์  ชลบุร ี
52 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  ชลบุร ี
53 โรงเรียนท่ำข้ำมพิทยำคม  ชลบุร ี
54 โรงเรียนสว่ำงบริบูรณ์วิทยำ  ชลบุร ี
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ล าดับที่ โรงเรียน จังหวัด 
55 โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
56 โรงเรียนเกำะกูดวิทยำคม ตรำด 
57 โรงเรียนสะตอวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ตรำด 
58 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ ตรำด 
59 โรงเรียนเนินทรำยวิทยำคม ตรำด 
60 โรงเรียนบ่อไร่วิทยำคม ตรำด 
61 โรงเรียนเขำน้อยวิทยำคม ตรำด 
62 โรงเรียนอ่ำวใหญ่พิทยำคำร ตรำด 
63 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยำคม ตรำด 
64 โรงเรียนวัดคลองสน ตรำด 
65 โรงเรียนตรำดสรรเสริญวิทยำคม ตรำด 
66 โรงเรียนเขำสมิงวิทยำคม(จงจินต์รุจิรวงศ์) ตรำด 
67 โรงเรียนประณีตวิทยำคม ตรำด 
68 โรงเรียนหนองบอนวิทยำคม ตรำด 
69 โรงเรียนแหลมงอบวิทยำคม ตรำด 
70 โรงเรียนตรำษตระกำรคุณ ตรำด 
71 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ตรำด 
72 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี 
73 โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศรังสิต ปทุมธำนี 
74 โรงเรียนปรำจิณรำษฎรอ ำรุง ปรำจีนบุรี 
75 โรงเรียนปรำจีนกัลยำณี ปรำจีนบุรี 
76 โรงเรียนกบินทร์วิทยำ ปรำจีนบุรี 
77 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยำคม  ปรำจีนบุรี 
78 โรงเรียนบำงปะอิน(รำชำนุเครำะห์ ๑) พระนครศรีอยุธยำ 
79 โรงเรียนท่ำเรือ(นิตยำนุกูล) พระนครศรีอยุธยำ 
80 โรงเรียนอยุธยำวิทยำลัย พระนครศรีอยุธยำ 
81 โรงเรียนมัธยมตำกสินระยอง ระยอง 
82 โรงเรียนซ ำฆ้อพิทยำคม ระยอง 
83 โรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ ระยอง 
84 โรงเรียนวัดป่ำประดู่ ระยอง 
85 โรงเรียนระยองวิทยำคม นิคมอุตสำหกรรม ระยอง 
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ล าดับที่ โรงเรียน จังหวัด 

86 โรงเรียนมำบตำพุดพันพิทยำคำร ระยอง 
87 โรงเรียนบ้ำนฉำงกำญจนกุลวิทยำ ระยอง 
88 โรงเรียนแกลง(วิทยสถำวร) ระยอง 
89 โรงเรียนบ้ำนค่ำย ระยอง 
90 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ระยอง 
91 โรงเรียนสองภำษำระยอง  ระยอง 
92 โรงเรียนปิยะบุตร์ ลพบุรี 
93 โรงเรียนชัยบำดำลวิทยำ ลพบุรี 
94 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล ำนำรำยณ์ ลพบุรี 
95 โรงเรียนเปร็งวิสุทธำธิบดี สมุทรปรำกำร 
96 โรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม สมุทรปรำกำร 
97 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สมุทรปรำกำร 
98 โรงเรียนสำธิตบำงนำ สมุทรปรำกำร 
99 โรงเรียนรำชวินิตสุวรรณภูม ิ สมุทรปรำกำร 
100 โรงเรียนท่ำเกษมพิทยำ สระแก้ว 
101 โรงเรียนคลองหำดพิทยำคม สระแก้ว 
102 โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ สระแก้ว 
103 โรงเรียนสระแก้ว สระแก้ว 
104 โรงเรียนร่มเกล้ำวัฒนำนคร สระแก้ว รัชมังคลำภิเษก สระแก้ว 
105 โรงเรียนซับม่วงวิทยำ สระแก้ว 
106 โรงเรียนทัพรำชวิทยำ สระแก้ว 
107 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยำคม สระแก้ว 
108 โรงเรียนอรัญประเทศ สระแก้ว 
109 โรงเรียนวังหลังวิทยำคม สระแก้ว 
110 โรงเรียนวังไพรวิทยำคม สระแก้ว 
111 โรงเรียนวังน้ ำเย็นวิทยำคม สระแก้ว 
112 โรงเรียนตำพระยำ สระแก้ว 
113 โรงเรียนคลองน้ ำใสวิทยำคำร สระแก้ว 
114 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยำ  สระแก้ว 
115 โรงเรียนสิงห์บุรี สิงห์บุรี 
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1.2  มีผลกำรเรียนดี  โดยจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 – 6  
(4  ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 

1.3  มีสัญชำติไทย  และมีควำมประพฤติเรียบร้อย 
1.4  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

 1.5  มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำก ำหนด 
 

2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมัคร 
(คณะ/สำขำวิชำที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพำะ  แสดงว่ำไม่มีกำรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะเพ่ิมเติม) 
 2.1  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์ และแผนกำรเรียน 
ศิลป์-ค ำนวณ 
 -  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 – 6  (4  ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 

-  เพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำวิชำกำรภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ซึ่งมีกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎี 
และภำคปฏิบัติ รวมทั้งกำรออกพ้ืนที่เพ่ือส ำรวจข้อมูลในภำคสนำม ผู้สมัครเข้ำศึกษำในคณะภูมิสำรสนเทศ
ศำสตร์ ต้องมีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง สมบูรณ์ และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือมีควำมพิกำรอันเป็น
อุปสรรคต่อกำรศึกษำดังต่อไปนี้ 
 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 

 
 2.2  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
-  มีควำมสนใจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  กำรเมือง  เศรษฐกิจและสังคม   
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2.3  คณะวิทยาศาสตร์ 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์ 
-  ผู้สมัครเข้ำศึกษำในสำขำวิชำเคมี  สำขำวิชำชีววิทยำ  และสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

อำหำร  จะต้องไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 
-  มีผลกำรเรียนในกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00  หรือผ่ำนกำรเข้ำร่วม

อบรมค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร ค่ำย 1  จำกศูนย์  สอวน.  ทุกศูนย์ทั่วประเทศหรือเคยได้รับรำงวัลจำกกำร
ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ในระดับโรงเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับภำค หรือระดับประเทศ 
 

2.4  คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 -  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 – 6  (4  ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 

-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์  หรือแผนกำรเรียน 
ทีเ่กี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์  หรือคณิตศำสตร์  และจะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 
      *  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์ (เช่น ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยำ) ไม่ต่ ำกว่ำ 22 หน่วยกิต 
      *  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
      *  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  9  หน่วยกิต 
 

2.5  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์ 
-  ผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครเข้ำศึกษำได้ใน 3 สำขำวิชำ ดังนี้   

  1. สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (ต้องไม่ตำบอดสีขั้นรุนแรง) 
  2. สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
  3. สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ 

-  ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สำมำรถศึกษำได้  และไม่ปรำกฏอำกำรของโรค  
ดังต่อไปนี้  

-  โรคเรื้อน 
-  วัณโรคในระยะอันตรำย 
-  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
-  กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2) 
-  โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
-  โรคจิตต่ำง ๆ  
-  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 

 
2.6  คณะโลจิสติกส์ 

-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์   
หรือแผนกำรเรียนศิลป์-ค ำนวณ 

-  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 – 6  (4  ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
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2.7  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

2.7.1  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์   
-  มีเจตคติท่ีดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
-  มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกก ำลังกำย 

อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
  -  สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกก ำลังกำยโดยใช้หลักทำงวิทยำศำสตร์ 

2.7.2  สำขำวิชำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
-  มีเจตคติท่ีดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
-  มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกก ำลังกำย 

อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
-  สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกก ำลังกำยโดยใช้หลักทำงวิทยำศำสตร์ 
2.7.3  สำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
-  มีเจตคติท่ีดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
-  เป็นผู้มีบุคลิกที่เหมำะสมกับอำชีพผู้สื่อข่ำวกีฬำในสื่อแขนงต่ำงๆ 
-  เป็นผู้มีควำมสนใจข่ำวสำรในวงกำรกีฬำจำกสื่อมวลชนทำงกำรกีฬำ 

 

2.8  วิทยาลัยนานาชาติ 
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร   

2.8.1  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ  สำขำวิชำ 
กำรจัดกำรโลจิสติกส์  และสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ  หลักสูตรนำนำชำติ   

-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
-  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
2.8.2  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สำขำวิชำกำรติดต่อสื่อสำร หลักสูตรนำนำชำติ   
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
-  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง 
-  ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำสำมำรถเลือกกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่งใน 2 กลุ่มวิชำดังนี้ 
  1.  กลุ่มวิชำทักษะกำรติดต่อสื่อสำรเพ่ือพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
  2.  กลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ 

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำย 
เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
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2.9  คณะศึกษาศาสตร์  
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 

 
2.10  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 

2.10.1  กลุ่มสำขำบริหำรธุรกิจ  
-  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    

นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  (ปฎิบัติงาน 
ในสถานประกอบการ)  เป็นเวลา  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4  ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข 
ของคณะฯ  และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

2.10.2  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 
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2.10.3  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 

2.10.4  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน   
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์  หรือ 

แผนกำรเรียนศิลป์-ค ำนวณ 
ศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้ำนของไทย   

รวมทั้งกลุ่มประเทศอำเซียน  และเอเชียตะวันออก  เป็นหลักสูตรที่จัดท ำขึ้นภำยใต้กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  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 

2.10.5 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 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 
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2.11  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี 
  -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์   

-  และมีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย  (GPAX)  4  ภำคเรียน  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 
-  สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเลเป็นสำขำวิชำที่ศึกษำเก่ียวกับกำรอนุรักษ์และกำรจัดกำร 

ทรัพยำกรทำงทะเล กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภำพในกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล และกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำและพืชน้ ำ เพื่อใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเล อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 2.12  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 

2.12.1  สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ   
  -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์   

-  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 
-  สำขำวิชำนี้ศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  โดยเน้นควำมรู้ด้ำนอัญมณีศำสตร์ 

เทคโนโลยีกำรผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ  กำรออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ  2D 
และ  3D 

2.12.2  สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
-  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 
-  สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนธุรกิจและกำรตลำด  โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ   

อัญมณีศำสตร์  กำรออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น  และกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ 
2.12.3  สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
-  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 

  -  สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนศิลปกรรมศำสตร์  โดยเน้นทำงด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับ   
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์  กระบวนกำรผลิตเครื่องประดับ  อัญมณีศำสตร์เบื้องต้น  และกำรตลำดอัญมณี 
และเครื่องประดับ 
 

2.13  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 
  2.13.1  สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
และสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
  -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์  หรือ 
แผนกำรเรียนศิลป์-ค ำนวณ 

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

2.13.3  สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป  และสำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
  -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
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2.14  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 
 2.14.1  สำขำวิชำเกษตรศำสตร์  (กลุ่มวิชำพืชศำสตร์) 

-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์หรือศิลป์-ค ำนวณ 
-  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 

 2.14.2  สำขำวิชำเกษตรศำสตร์  (กลุ่มวิชำสัตวศำสตร์) 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์หรือศิลป์-ค ำนวณ 
-  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 
ในสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ  รับรำชกำรนส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องกับกำรเกษตร  
อำจำรย์หรือนักวิจัย  ประกอบธุรกิจทำงด้ำนเกษตร  เช่น  ฟำร์ม  สวน  ไร่  โรงงำน  ฯลฯ  หรือท ำงำนใน
ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกำรเกษตร 

 
2.15  โครงการจัดตั้ง  “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”  วิทยาเขตสระแก้ว 

-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
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3.  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 
3.1  นักเรียนต้องศึกษำประกำศกำรรับสมัครให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 
3.2  ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัคร  และกรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  

http://regservice.buu.ac.th  ตั้งแต่วันที่  15  กันยายน – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
3.3  โครงกำรรับนิสิตเข้ำศึกษำตำมข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร  ไม่มีค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร  

หลังจำกสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัครไว้เป็นหลักฐำน  
3.4  โครงกำรรับนิสิตเข้ำศึกษำตำมข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร  ผู้สมัครสำมำรถสมัครได้ 

เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูล
ใดเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 

 
4.  องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 

4.1  ผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6   (4 ภำคเรียน) 
4.2  ผลกำรเรียนเฉลี่ยตำมกลุ่มสำระ  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 - 6  (4 ภำคเรียน) 

 
5.  การคัดเลือกเข้าศึกษา 

มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำจำกผลกำรเรียนเฉลี่ยและผลกำรเรียนเฉลี่ยตำมกลุ่มสำระ   
และคุณสมบัติเฉพำะสำขำที่คณะ/วิทยำลัยได้ก ำหนดไว้   ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ  มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็น 
ที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ไดป้ระกำศไว้  หำกผลกำรสอบคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่ 
คณะ/วิทยำลัยได้ก ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ  ถือเป็นอันสิ้นสุด 
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6.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

รหัส
สาขา คณะ/สาขาวิชา 

ชื่อ
ปริญญา 

GPAX 
 

GPA กลุ่มสาระ  

จ า
นว

นร
ับ 

ภำ
ษำ

ไท
ย 

คณ
ิตศ

ำส
ตร

 ์

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร ์

สัง
คม

ศึก
ษำ

ฯ 

ภำ
ษำ

ต่ำ
งป

ระ
เท

ศ 

1. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
ร0101 สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์  กลุ่มภูมิศำสตร์ วท.บ. 10 15 20 20 20 15 1 
ร0102 สำขำวิชำภูมสิำรสนเทศศำสตร์  กลุ่มภมูิสำรสนเทศศำสตร์ วท.บ. 10 15 20 20 20 15 1 
2. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ร0201 สำขำวิชำรัฐศำสตร์ ร.บ. 20 20 10 10 20 20 4 
ร0202 สำขำวิชำนิติศำสตร์ น.บ. 20 20 10 10 20 20 3 
3. คณะวิทยาศาสตร์ 
ร0301 สำขำวิชำคณิตศำสตร์ วท.บ. 20 - 30 30 - 20 5 
ร0302 สำขำวิชำเคมี วท.บ. 20 - 30 30 - 20 5 
ร0303 สำขำวิชำจุลชีววิทยำ วท.บ. 20 - 30 30 - 20 5 
ร0304 สำขำวิชำชีวเคมี วท.บ. 20 - 30 30 - 20 5 
ร0305 สำขำวิชำชีววิทยำ วท.บ. 20 - 30 30 - 20 5 
ร0306 สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ วท.บ. 20 - 30 30 - 20 5 
ร0307 สำขำวิชำฟิสิกส์ วท.บ. 20 - 30 30 - 20 5 
ร0308 สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์ วท.บ. 20 - 30 30 - 20 5 
ร0309 สำขำวิชำวำริชศำสตร์ วท.บ. 20 - 30 30 - 20 5 
ร0310 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร วท.บ. 20 - 30 30 - 20 5 
ร0311 สำขำวิชำสถิต ิ วท.บ. 20 - 30 30 - 20 5 
4. คณะวิทยาการสารสนเทศ 
ร0401 สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ วท.บ. 20 5 30 20 5 20 5 
ร0402 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ วท.บ. 20 5 30 15 5 25 5 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ร0501 สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 1 
ร0502 สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 1 
ร0503 สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 1 
6. คณะโลจิสติกส์ 
ร0601 สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์ วท.บ. 20 10 20 20 10 20 1 
ร0602 สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมพำณิชยนำวี วท.บ. 20 10 20 20 10 20 1 

ร0603 
สำขำวิชำกำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำรจัดกำร 
โลจิสติกส์ 

บธ.บ. 20 10 20 20 10 20 1 
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6.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 
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7. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ร0701 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกีฬำ วท.บ. 20 15 15 20 15 15 1 
ร0702 สำขำวิชำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ ศศ.บ. 20 20 15 10 20 15 2 
ร0703 สำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ ศศ.บ. 20 20 15 10 20 15 3 
8. วิทยาลัยนานาชาติ 
ร0801 สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ บธ.บ. 20 10 25 - 10 35 1 
ร0802 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ บธ.บ. 20 10 25 - 10 35 1 

ร0803 
สำขำวิชำกำรจัดกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว
นำนำชำติ  

บธ.บ. 20 10 25 - 10 35 1 

ร0804 สำขำวิชำกำรติดต่อสื่อสำร ศศ.บ. 20 10 25 - 10 35 1 
9. คณะศึกษาศาสตร์ 
ร0901 สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย กศ.บ. 20 20 10 10 20 20 2 
ร0902 สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กศ.บ. 20 10 20 20 10 20 1 
10.  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 
ร1001 กลุ่มวิชำบริหำรธุรกิจ  บธ.บ. 20 10 30 - 10 30 3 
ร1002 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ วท.บ. 20 5 30 10 5 30 2 
ร1003 สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร วท.บ. 20 5 10 30 5 30 1 
ร1004 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน บธ.บ. 20 10 30 - 10 30 1 
ร1005 สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ ศศ.บ. 20 20 - - 10 50 1 
11.  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี         
ร1101 สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล วท.บ. 20 - 30 30 - 20 5 
12.  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 
ร1201 สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ วท.บ. 20 - 20 40 - 20 5 
ร1202 สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ บธ.บ. 20 20 20 - 20 20 5 
ร1203 สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ ศป.บ. 20 30 - - 30 20 5 
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6.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 
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13.  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 
ร1301 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 20 15 20 15 15 15 1 
ร1302 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ วท.บ. 20 15 20 15 15 15 1 
ร1303 สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และกำรค้ำชำยแดน บธ.บ. 20 15 20 15 15 15 1 
ร1304 สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม วท.บ. 20 15 15 20 15 15 1 
ร1305 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป รป.บ. 20 15 15 15 20 15 1 
ร1306 สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ บธ.บ. 20 15 20 15 15 15 1 
14. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 
ร1401 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ กลุ่มวิชำพืชศำสตร์ วท.บ. 20 20 20 20 10 10 2 
ร1402 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ กลุ่มวิชำสัตวศำสตร ์ วท.บ. 20 20 20 20 10 10 2 
15.  โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”  วิทยาเขตสระแก้ว 
ร1501 สำขำวชิำกำรจัดกำร  กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 2 
ร1502 สำขำวชิำกำรจัดกำร  กลุ่มวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 2 
ร1503 สำขำวิชำกำรจัดกำร  กลุ่มวิชำกำรตลำด บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 2 

รวม 137 
 

7.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยใน 

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

8.  การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  ในวันที่  22  ตุลำคม  

พ.ศ.  2559  ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป  ตำมสถำนที่  ที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ  พร้อมหลักฐำน ดังนี้ 
(1) ใบสมัครโครงกำรรับนิสิตเข้ำศึกษำตำมข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร   

ปีกำรศึกษำ  2560  ที่ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตำด ำ  เป็นภำพสีหรือขำวด ำและ 
ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน  6  เดือน  ขนำด  1  นิ้ว   

(2)  ระเบียนแสดงผลกำรเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 - 6  (4 ภำคเรียน) 
(3)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
(4)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
(5)  ส ำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  (ถ้ำมี) 
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9.  ประกาศผลขั้นสุดท้าย 
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในวันที่  28 ตุลำคม พ.ศ. 2559  

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

10.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
10.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในข้ันสุดท้ำยถือว่ำเป็น 

ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำ  และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

10.2  ผู้รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำแล้วถือว่ำ  มีศักดิ์และมีสิทธิ์ 
เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำโดยสมบูรณ์ 

10.3  มหำวิทยำลัยบูรพำด ำเนินกำรแจ้งรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำและรำยงำนตัว 
ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำ ของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  เพ่ือด ำเนินกำร 
ในส่วนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำต่อไป 

10.4  ผู้ทีเ่ป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ  (10.2)  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 

10.5  ผู้ที่เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำตำมข้อ  (10.2)  หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศ  ยังไม่
ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

11.  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 
                (นำยอำณัต ิ ดีพัฒนำ) 
                      ผู้รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดี ปฏิบัติกำรแทน 

        ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
             ส ำเนำถูกต้อง 
         พรจันทร์  โพธินำค 
    (นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
           นักวิชำกำรศึกษำ 

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


 
 
 

 
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

โทรศัพท์: 038-102643, 038-102721  
โทรสาร: 038-102721 

 


