
-ส ำเนำ- 
 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  
จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา  2564 

 

หมายเหตุ -  ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 
-  ผู้สมัครต้องผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และส าเร็จการศึกษา 
   ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา เท่านั้น 

  -  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร  500  บำท  
 
 
 
 
 
 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี            เวลา 

ลงทะเบียนระบบ mytcas https://student.mytcas.com 5 ม.ค. 2564 - 
รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต http://regservice.buu.ac.th 5 – 19 ม.ค. 2564 - 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 
- Krungthai NEXT 
- ธนำคำรกรุงไทย  
- ที่ท ำกำรไปรษณีย ์

5 – 20 ม.ค. 2564 
ตำมเวลำเปิดท ำกำร
ของธนำคำรและ

ไปรษณีย ์
ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ 
ข้อมูลกำรช ำระเงินคำ่สมัคร 

- http://regservice.buu.ac.th 
- http://e-admission.buu.ac.th 

หลังจำกช ำระเงิน 3 วัน
ท ำกำร 

- 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
สัมภำษณ ์

- http://regservice.buu.ac.th  
- http://e-admission.buu.ac.th 

29 ม.ค. 2564 16.00 น. 

สอบสัมภำษณ์  
(อำจสัมภำษณ์ 1 วัน) 

มหำวิทยำลยับูรพำ จังหวัดชลบรุี 6 – 7 ก.พ. 2564 09.00 น. 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบ
สัมภำษณ์ และมีสิทธิ ์
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

- http://regservice.buu.ac.th  
- http://e-admission.buu.ac.th 

22 ก.พ. 2564 16.00 น. 

ยืนยันสิทธิ์ผำ่นระบบ Clearing 
House 

https://student.mytcas.com 22 – 23 ก.พ. 2564 - 

สละสทิธิ์ผำ่นระบบ Clearing 
House https://student.mytcas.com 24 – 25 ก.พ. 2564 - 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
- http://regservice.buu.ac.th  
- http://e-admission.buu.ac.th 

26 ก.พ. 2564 16.00 น. 

รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ http://smartreg.buu.ac.th 3 – 4 มี.ค. 2564 - 
ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ 23 - 25 มิ.ย. 2564 
เปิดภำคเรียน 26 มิ.ย. 2564 

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


-ส ำเนำ- 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่   1288    / 2563 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  

จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2564 

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

 ในปีกำรศึกษำ 2564 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ มีนโยบำยจะรับบุคคล 
ที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล จำกคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ  
เข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี คณะพยำบำลศำสตร์ จึงประกำศกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 1. ผู้สมัครต้องส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (ไม่เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำนอกโรงเรียน) และ 
ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล จำกคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

2. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
3. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

และมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 และเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตร
ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำลของคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ โดยมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 และทุกรำยวิชำต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำเกรด C 
  4. ผู้สมัครเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์จะต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อ
ร้ำยแรง  ไม่มีควำมพิกำรทำงด้ำนร่ำงกำย  จิตใจ  ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ   
เพ่ือประโยชน์ในกำรเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์  ซึ่งมีกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติที่ต้องฝึกให้
กำรพยำบำลแก่ผู้รับบริกำร  ดังต่อไปนี้ 

     4.1 มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
     4.2 มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง  ได้แก่ โรคจิต (psychosis)  โรคประสำทรุนแรง (severe 

neurosis)  หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน  โดยเฉพำะ antisocial  personality  หรือ  borderline  
personality  รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอ่ืน ๆ  อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ 
กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 

     4.3  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย  ที่จะมีผลต่อผู้รับบริกำรหรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำร 
อย่ำงถำวรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

     4.4 โรคไม่ติดต่อ  หรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  ดังต่อไปนี้ 
4.4.1  โรคลมชักท่ียังไม่สำมำรถควบคุมได้  ทั้งนี้โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้ว 

อย่ำงน้อย  3  ปี  โดยมีกำรรับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ  ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้ 
4.4.2  โรคหัวใจระดับรุนแรง  และมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพ 

ต่ออวัยวะอย่ำงถำวร  และเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพเวชกรรม 
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4.4.3  โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรงและมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพ 
ต่ออวัยวะอย่ำงถำวร 

4.4.4  ภำวะไตวำยเรื้อรัง 
4.4.5  โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 

     4.4.6 ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง 
      4.4.6 หูหนวกหรือหูตึง  (threshold  ของกำรได้ยินสูงกว่ำ  40  dB)  จำกควำมผิดปกติ 

ทำงประสำทและกำรได้ยิน  (sensorineural  hearing  loss)  ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีขึ้น 
     4.4.7 ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ  โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

4.4.8  สำยตำต่ ำกว่ำ  6/12  ทั้ง  2  ข้ำง 
4.4.9  สำยตำข้ำงใดข้ำงหนึ่งต่ ำกว่ำ  6/24   
4.4.10  ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิติ 

      4.4.11  โรคหรือควำมพิกำรอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้ 
ทั้งนี้ผลกำรพิจำรณำกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมกำร 

สอบสัมภำษณ์  โดยคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้ 
เงื่อนไข  ผู้สมัครที่เข้ำโครงกำรจะต้องมีบุคลิกภำพที่เหมำะสม  ในกำรประกอบวิชำชีพพยำบำล 

โดยต้องไม่ขัดกับกำรเป็นผู้น ำหรือแบบอย่ำงที่ดีด้ำนสุขภำพ 
 
2.  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 
 1) ผู้สมัครต้องท ำกำรลงทะเบียนในระบบ mytcas ตั้งแต่วันที่ 5 มกรำคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
ทำงเว็บไซต์ http://student.mytcas.com 

2) ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 
3) กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  

http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 5 – 19 มกรำคม พ.ศ. 2564 
4) กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ  

มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 5) หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบถัดไป 
มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ 
หมายเหต ุ  ผู้สมัครท่ีมิใช่สัญชำติไทย หำกผ่ำนคัดเลือกเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ จะมีค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลัย 
เพิ่มเติม ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 20,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ถ้ำมี) ภำคเรียนละ 10,000 บำท 

 
3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
  3.2 น ำใบสมัครไปช ำระเงินผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ธนำคำรกรุงไทย และที่ท ำกำรไปรษณีย์ 
ในเวลำท ำกำรของธนำคำรและที่ท ำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 5 – 20 มกรำคม พ.ศ. 2564 
  3.3 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินที่เว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร 
หมายเหตุ   1. ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครท่ีมีกำรช ำระเงิน 
ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

   2. มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

http://regservice.buu.ac.th/
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4. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการช าระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
 4.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินทำงเว็บไซต์ 
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร 
 4.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th 
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่ 5 – 20 มกรำคม พ.ศ. 2564 หำกพ้นก ำหนด 
จะไม่แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้ 
 
5.  สาขาวิชา จ านวนรับ และจ านวนประกาศสัมภาษณ์  

รหัสสาขา สาขาวิชา ชื่อปริญญา จ านวนรับ 
10190104111701A0H0005 หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ พย.บ. 2 

 
6.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์  

มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ ในวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2564
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
7.  การสอบสัมภาษณ์  

มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 6 – 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564  
(อำจสอบสัมภำษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ มหำวิทยำลัยบูรพำ พร้อมหลักฐำนดังนี้ 
  (1)  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจำกอินเตอร์เน็ต   
  (2)  ใบแสดงผลกำรเรียน มัธยมศึกษำปีที่ 4-6 
  (3)  ใบแสดงผลกำรเรียนในหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล คณะพยำบำลศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ  
  (4)  บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร 
  (6)  ส ำเนำกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี) 
  (7)  ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในประเทศไทย 
ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง (ส ำหรับบุคคลต่ำงด้ำว) 
 
8. ประกาศรายช่ือผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
 มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
ในวันที่ 22 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
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9.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
9.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่ำงวันที่ 22-23 กุมภำพันธ์ 

พ.ศ. 2564 ทำงเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 9.2 หำกยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สำมำรถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ 
หำกประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ  
หำกได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ท ำกำรสละสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 24-25 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ.2564 ทำงเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 
10.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่  26 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 

11.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
11.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในข้ันสุดท้ำยถือว่ำเป็น 

ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

11.2  ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่ส ำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
12.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา 
  ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่ 3-4 มีนาคม พ.ศ. 2564
ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ    
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 
   ประกำศ ณ วันที่  17  ธันวำคม พ.ศ. 2563 
 

 
    (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 

   (รองศำสตรำจำรย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร  ปฏิบัติกำรแทน 

                      อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
        ส ำเนำถูกต้อง 
 

 
(นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 


