
ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี   
(TCAS รอบที่ 1) โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลง 

ความร่วมมือทางวิชาการ  (MOU) มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

                
-ส ำเนำ- 

 
 
 
 
 
 
                           

 
 

 
 
 
 

 
   

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1) 
โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 

มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา  2561 

 
 

หมายเหตุ -  ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 
-  ผู้สมัครต้องก ำลังศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนที่ลงนำมควำมร่วมมือกับ 
   มหำวิทยำลัยบูรพำ 
-  องค์ประกอบในกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ 

1.  ผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6   (4 ภำคเรียน) 
2.  ผลกำรเรียนเฉลี่ยตำมกลุ่มสำระ  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 - 6  (4 ภำคเรียน) 

  -.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร  500  บำท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี            เวลา 
ดำวนโ์หลดระเบียบกำรสมัคร http://regservice.buu.ac.th 2 – 24 ต.ค. 2560 - 
รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต http://regservice.buu.ac.th 2 – 24 ต.ค. 2560 - 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 
ธนำคำรกรุงไทย และไปรษณียท์ุกสำขำ 
ทั่วประเทศ 

2 – 25 ต.ค. 2560 
ตำมเวลำเปิดท ำกำร

ของธนำคำร 
ตรวจสอบสถำนะกำรช ำระเงนิ 
ค่ำสมัคร 

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

หลังจำกช ำระเงิน 3 วัน
ท ำกำร 

- 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
สัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย 

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

22 พ.ย. 2560 16.00 น. 

สอบสัมภำษณ์และตรวจรำ่งกำย มหำวิทยำลยับูรพำ จังหวัดชลบรุี 2-3 ธ.ค. 2560 09.00 น. 
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House www.cupt.net 15 – 19 ธ.ค. 2560 - 

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

22 ธ.ค. 2560 16.00 น. 

รำยงำนตัวยืนยันสทิธิ์เพื่อเข้ำศึกษำ http://smartreg.buu.ac.th 26 – 27 ธ.ค. 2560 - 

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


-ส ำเนำ- 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  0663  /2560 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  (TCAS รอบท่ี 1) 
โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีการศึกษา  2561 
  

ในปีกำรศึกษำ  2561  มหำวิทยำลัยบูรพำมีนโยบำยที่จะรับบุคคลเข้ำศึกษำระดับ 
ปริญญำตรี  (TCAS รอบท่ี 1)  โครงกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำตำมข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร  
และเพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559  เรื่อง  กำรศึกษำระดับปริญญำตรี  
พ.ศ. 2559  มหำวิทยำลัยบูรพำจึงประกำศกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 1) 
โครงกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำตำมข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561   
โดยมีรำยละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
1.1  เป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ในโรงเรียนที่มีกำรลงนำมควำมร่วมมือ

ทำงวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยบูรพำ  จ ำนวน  121  โรงเรียน ดังรำยชื่อต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
1 นวมินทรำชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ กรุงเทพมหำนคร 
2 สตรีเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรุงเทพมหำนคร 
3 บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหำนคร 
4 สำรสำสน์วิเทศร่มเกล้ำ กรุงเทพมหำนคร 
5 สำรสำสน์วิเทศนิมิตใหม่ กรุงเทพมหำนคร 
6 สีตบุตรบ ำรุง กรุงเทพมหำนคร 
7 โรงเรียนทวีธำภิเศก  กรุงเทพมหำนคร 
8 มัธยมวัดนำยโรง  กรุงเทพมหำนคร  
9 สะพำนเลือกวิทยำคม จันทบุรี 
10 ศรีรัตน์รำษฎร์นุเครำะห์ จันทบุรี 
11 บ่อวิทยำคำร จันทบุรี 
12 คลองพลูวิทยำ จันทบุรี 
13 หนองตำคงพิทยำคำร จันทบุรี 
14 เครือหวำยวิทยำคม จันทบุรี 
15 ตกพรมวิทยำคำร จันทบุรี 
16 คิชฌกูฏวิทยำ จันทบุรี 
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ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
17 ทุ่งขนำนวิทยำ จันทบุรี 
18 บำงกะจะ จันทบุรี 
19 สอยดำววิทยำ จันทบุรี 
20 ศรียำนุสรณ์ จนัทบุรี 
21 มัธยมวัดเขำสุกิม จันทบุรี 
22 มัธยมท่ำแคลง จันทบุรี 
23 โป่งน้ ำร้อนวิทยำคม จันทบุรี 
24 แก่งหำงแมวพิทยำคำร จันทบุรี 
25 นำยำยอำมพิทยำคม จันทบุรี 
26 มะขำมสรรเสริญ จันทบุรี 
27 ขลุงรัชดำภิเษก จันทบุรี 
28 แหลมสิงห์วิทยำคม "อำทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์ จันทบุรี 
29 ท่ำใหม่ "พูลสวัสดิ์รำษฎร์นุกูล" จันทบุรี 
30 เบญจมำนุสรณ์ จันทบุรี 
31 เบญจมรำชูทิศ จันทบุรี 
32 พนมสำรคำม "พนมอดุลวิทยำ" ฉะเชิงเทรำ 
33 เบญจมรำชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรำ 
34 กำญจนำภิเษกวิทยำลัย ฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 
35 มำรดำนฤมล  ฉะเชิงเทรำ 
36 เกำะสีชัง ชลบุร ี
37 ศรีรำชำ ชลบุร ี
38 โพธิสัมพันธ์พิทยำคำร ชลบุร ี
39 ชลกันยำนุกูล ชลบุร ี
40 สุรศักดิ์วิทยำคม ชลบุร ี
41 เมืองพัทยำ 11 (มัธยมสำธิตพัทยำ) ชลบุร ี
42 ชลบุรี (สุขบท) ชลบุร ี
43 พลูตำหลวงวิทยำ ชลบุร ี
44 พำนทองสภำชนูปถัมภ์ ชลบุร ี
45 ชลกัลยำนุกูลแสนสุข ชลบุร ี
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ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
46 ชลรำษฎรอ ำรุง 2 ชลบุร ี
47 พนัสพิทยำคำร ชลบุร ี
48 ชลรำษฎรอ ำรุง ชลบุร ี
49 บ้ำนสวน (จั่นอนุสรณ์) ชลบุร ี
50 บำงละมุง ชลบุร ี
51 หัวถนนวิทยำ  ชลบุร ี
52 สวนป่ำเขำชะอำงค์  ชลบุร ี
53 ชุมชนวัดหนองค้อ  ชลบุร ี
54 ท่ำข้ำมพิทยำคม  ชลบุร ี
55 สว่ำงบริบูรณ์วิทยำ  ชลบุร ี
56 ตันตรำรักษ์ ชลบุร ี
57 ทุ่งศุขลำพิทยำ “กรุงไทยอนุเครำะห์” ชลบุร ี
58 สำรสำสน์วิเทศเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
59 เกำะกูดวิทยำคม ตรำด 
60 สะตอวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ตรำด 
61 คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ ตรำด 
62 เนินทรำยวิทยำคม ตรำด 
63 บ่อไร่วิทยำคม ตรำด 
64 เขำน้อยวิทยำคม ตรำด 
65 อ่ำวใหญ่พิทยำคำร ตรำด 
66 คลองใหญ่วิทยำคม ตรำด 
67 วัดคลองสน ตรำด 
68 ตรำดสรรเสริญวิทยำคม ตรำด 
69 เขำสมิงวิทยำคม (จงจินต์รุจิรวงศ์) ตรำด 
70 ประณีตวิทยำคม ตรำด 
71 หนองบอนวิทยำคม ตรำด 
72 แหลมงอบวิทยำคม ตรำด 
73 ตรำษตระกำรคุณ ตรำด 
74 สตรีประเสริฐศิลป์ ตรำด 
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ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
75 เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี 
76 พระแม่สกลสงเครำะห์ นนทบุรี 
77 สำรสำสน์วิเทศรังสิต ปทุมธำนี 
78 ปรำจิณรำษฎรอ ำรุง ปรำจีนบุรี 
79 ปรำจีนกัลยำณี ปรำจีนบุรี 
80 กบินทร์วิทยำ ปรำจีนบุรี 
81 มัธยมวัดป่ำมะไฟ ปรำจีนบุรี 
82 กรอกสมบูรณ์วิทยำคม  ปรำจีนบุรี  
83 บำงปะอิน (รำชำนุเครำะห์ 1) พระนครศรีอยุธยำ 
84 ท่ำเรือ (นิตยำนุกูล) พระนครศรีอยุธยำ 
85 อยุธยำวิทยำลัย พระนครศรีอยุธยำ 
86 มัธยมตำกสินระยอง ระยอง 
87 ซ ำฆ้อพิทยำคม ระยอง 
88 ช ำนำญสำมัคคีวิทยำ ระยอง 
89 วัดป่ำประดู่ ระยอง 
90 ระยองวิทยำคม นิคมอุตสำหกรรม ระยอง 
91 มำบตำพุดพันพิทยำคำร ระยอง 
92 บ้ำนฉำงกำญจนกุลวิทยำ ระยอง 
93 แกลง(วิทยสถำวร) ระยอง 
94 บ้ำนค่ำย ระยอง 
95 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ระยอง 
96 สองภำษำระยอง  ระยอง 
97 ปิยะบุตร์ ลพบุรี 
98 ชัยบำดำลวิทยำ ลพบุรี 
99 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ล ำนำรำยณ์ ลพบุรี 
100 เปร็งวิสุทธำธิบดี สมุทรปรำกำร 
101 พูลเจริญวิทยำคม สมุทรปรำกำร 
102 นวมินทรำชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สมุทรปรำกำร 
103 สำธิตบำงนำ สมุทรปรำกำร 
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ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
104 รำชวินิตสุวรรณภูม ิ สมุทรปรำกำร 
105 ป้อมนำครำชสวำทยำนนท์   สมุทรปรำกำร  
106 ท่ำเกษมพิทยำ สระแก้ว 
107 คลองหำดพิทยำคม สระแก้ว 
108 ทัพพระยำพิทยำ สระแก้ว 
109 สระแก้ว สระแก้ว 
110 ร่มเกล้ำวัฒนำนคร สระแก้ว รัชมังคลำภิเษก สระแก้ว 
111 ซับม่วงวิทยำ สระแก้ว 
112 ทัพรำชวิทยำ สระแก้ว 
113 วังสมบูรณ์วิทยำคม สระแก้ว 
114 อรัญประเทศ สระแก้ว 
115 วังหลังวิทยำคม สระแก้ว 
116 วังไพรวิทยำคม สระแก้ว 
117 วังน้ ำเย็นวิทยำคม สระแก้ว 
118 ตำพระยำ สระแก้ว 
119 คลองน้ ำใสวิทยำคำร สระแก้ว 
120 ซับนกแก้ววิทยำ  สระแก้ว 
121 สิงห์บุรี สิงห์บุรี 

 
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  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์  

และแผนกำรเรียนศิลป์-ค ำนวณ 
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-  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 
 

2.3  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์  

และแผนกำรเรียนศิลป์-ค ำนวณ หรือแผนกำรเรียนอ่ืนที่มีจ ำนวนหน่วยกิตวิชำคณิตศำสตร์ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 9 หน่วยกิต 

 
2.4  คณะวิทยาศาสตร์ 

-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 
-  มีผลกำรเรียนในกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 หรือผ่ำนกำร 

เข้ำร่วมอบรมค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร ค่ำย 1  จำกศูนย์  สอวน.  ทุกศูนย์ทั่วประเทศหรอืเคยได้รับรำงวัลจำกกำร
ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ในระดับโรงเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับภำค หรือระดับประเทศ 

-  ผู้สมัครเข้ำศึกษำในสำขำวิชำเคมี  สำขำวิชำชีววิทยำ  และสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ 
เทคโนโลยีอำหำร  จะต้องไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 
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2.5  คณะวิทยาการสารสนเทศ 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์   

หรือแผนกำรเรียนที่เก่ียวข้องกับวิทยำศำสตร์  หรือคณิตศำสตร์  และจะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียน 
ในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 
      *  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์ (เช่น ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยำ) ไม่ต่ ำกว่ำ 22 หน่วยกิต 
      *  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
      *  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  9  หน่วยกิต 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX (4 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
 

2.6  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX (4 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
-  ผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครเข้ำศึกษำได้ใน 6 สำขำวิชำ ดังนี้   
1. สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 

  2. สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 
  3. สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
  4. สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (ต้องไม่ตำบอดสีขั้นรุนแรง) 
  5. สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
  6. สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ 

-  ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สำมำรถศึกษำได้  และไม่ปรำกฏอำกำร 
ของโรค  ดังต่อไปนี้  

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

 
2.7  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์   
-  มีระดับผลกำรเรียนในรำยวิชำต่อไปนี้  วิชำภำษำอังกฤษ  วิชำคณิตศำสตร์   

วิชำชีววิทยำ  วิชำเคมี  และวิชำสังคมศึกษำ  ในทุกภำคกำรศึกษำต้องไม่ต่ ำกว่ำ  3.50   
-  ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปนี้ 

      *  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
      *  โรคเรื้อน        *  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 

       *  โรคพิษสุรำเรื้อรัง       *  โรคจิตต่ำง ๆ  และโรคออทิสติก 
       *  กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2) 
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-  เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ  เช่น  องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล  เทศบำล  โรงพยำบำล  สถำนีอนำมัย  หรือปฏิบัติงำนในมูลนิธิ/องค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์และ
ภำรกิจในด้ำนกำรจัดกำรสุขภำพและสิ่งแวดล้อมชุมชน  โดยอำจรับผิดชอบหน้ำที่ดังนี้  คือ  ที่ปรึกษำใน
หน่วยงำนต่ำง ๆ  ทำงด้ำนสุขภำพ  ผู้ประเมินสภำวะสุขภำพชุมชน  นักวิจัยทำงด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อม  
และเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 
 
 2.8  วิทยาลัยนานาชาติ 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร   
2.8.1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ  หลักสูตรนำนำชำติ   
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX (4 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.80 
-  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
-  ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำสำมำรถเลือกกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่งใน 3 กลุ่มวิชำดังนี้ 

1.  กลุ่มวิชำกำรตลำด 
2.  กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ 
3.  กลุ่มวิชำกำรเงิน 

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำย 
เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

2.8.2 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์   
และสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ  หลักสูตรนำนำชำติ 

-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
-  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำย 
เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

2.8.3  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  สำขำวิชำกำรติดต่อสื่อสำร   
หลักสูตรนำนำชำติ  

-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX (4 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.80 
-  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
-  ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำสำมำรถเลือกกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่งใน 2 กลุ่มวิชำดังนี้ 
   1.  กลุ่มวิชำทักษะกำรติดต่อสื่อสำรเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
  2.  กลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ 

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

-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX (4 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.80 
-  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
-  มีพ้ืนควำมรู้ด้ำนศิลปะ และมีแนวคิดด้ำนกำรออกแบบ กำรคิดสร้ำงสรรค์ 

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

2.9  คณะสหเวชศาสตร์ 
- ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 
 - มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์ แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือมีควำมพิกำร  

อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด ดังต่อไปนี้  
1. มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด  
2. โรคติดสำรเสพติดให้โทษ  
3. มีปัญหำด้ำนจิตเวชขั้นรุนแรง  
4. ตำบอดสี  
5. เป็นโรคระยะติดต่อหรือปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจของสังคม  
หมายเหตุ ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียนภำคต้น  

และภำคปลำย ภำคเรียนละ 35,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ฝึกภำคปฏิบัติงำนทำงกำยภำพบ ำบัด) 20,000 บำท 
 

 

2.10  คณะศึกษาศาสตร์ 
  -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน  
 

2.11  คณะดนตรีและการแสดง 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 

 -  ผู้สมัครต้องมีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรี-ขับร้อง  หรือนำฏศิลป์  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
และต้องมีผลงำนทำงดนตรีและกำรแสดง  ที่ได้รับรำงวัลหรือยกย่องจำกสถำบันหรือหน่วยงำนที่น่ำเชื่อถือ 

-  มีสำขำวิชำให้เลือกสมัครได้ ดังนี้ 
  2.11.1 สาขาวิชาดนตรี 
   2.11.1.1  วิชำเอกดนตรีไทย  ประกอบด้วย 
   -  กลุ่มปี่พำทย์ 
   -  กลุ่มเครื่องสำย 
   -  กลุ่มขับร้องเพลงไทย 
   2.11.1.2  วิชำเอกดนตรีสำกล  ประกอบด้วย 
   -  กลุ่มวิชำปฏิบัติดนตรีตะวันตก 
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   -  กลุ่มวิชำกำรประพันธ์เพลง 
   -  กลุ่มวิชำดนตรีแจ๊ส 
   -  กลุ่มวิชำดนตรีสมัยนิยม 
   -  กลุ่มวิชำกำรขับร้องลูกทุ่ง 
   -  กลุ่มวิชำเทคโนโลยีทำงดนตรี 
  2.11.2  สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
   2.11.2.1  วิชำเอกนำฏศิลป์และกำรก ำกับลีลำ  ประกอบด้วย 
   -  กลุ่มนำฏศิลป์ไทย 
   -  กลุ่มนำฏศิลป์ร่วมสมัย 
   2.11.2.2  วิชำเอกศิลปะกำรละคร  ประกอบด้วย 
   -  กลุ่มวิชำทักษะกำรแสดง 
   -  กลุ่มวิชำกำรก ำกับและกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดง 
   -  กลุ่มวิชำละครเพื่อกำรเรียนรู้ 
   -  กลุ่มวิชำกำรเขียนบท 
   -  กลุ่มวิชำศิลปะกำรละครศึกษำ 
   -  กลุ่มวิชำกำรออกแบบเครื่องแต่งกำย 
   -  กลุ่มวิชำกำรออกแบบฉำกและแสง 
 

2.12  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2.12.1  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์   
-  มีเจตคติท่ีดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
-  มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกก ำลังกำย 

อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
  -  สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกก ำลังกำยโดยใช้หลักทำงวิทยำศำสตร์ 

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

อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
-  สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกก ำลังกำยโดยใช้หลักทำงวิทยำศำสตร์ 
2.12.3  สำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
-  มีเจตคติที่ดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
-  เป็นผู้มีบุคลิกที่เหมำะสมกับอำชีพผู้สื่อข่ำวกีฬำในสื่อแขนงต่ำงๆ 
-  เป็นผู้มีควำมสนใจข่ำวสำรในวงกำรกีฬำจำกสื่อมวลชนทำงกำรกีฬำ 
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2.13  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 

2.13.1  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน   

  -  เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีที่  3  ได้แก่  กลุ่มวิชำกำรตลำด และกลุ่มวิชำกำรเงิน 
-  บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกกลุ่มวิชำกำรตลำด  และกลุ่มวิชำกำรเงิน  คณะวิทยำศำสตร์ 

และศิลปศำสตร์  จะเป็นผู้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของศำสตร์พ้ืนฐำนด้ำนบริหำรธุรกิจที่จ ำเป็น  
และสำระส ำคัญของศำสตร์ในกลุ่มสำขำวิชำที่นิสิตเลือกเรียน  มีควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบอย่ำงเท่ำทัน  มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้และประสบกำรณ์  เพื่อให้เกิด
แนวทำงในกำรบริหำรธุรกิจใหม่ ๆ  มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
  -  กลุ่มวิชำกำรตลำด  พนักงำนขำย  นักวำงแผนกำรตลำด  นักโฆษณำหรือประชำสัมพันธ์  
นักวิจัยตลำด  นักบริหำรผลิตภัณฑ์  นักบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ  ผู้ประกอบกำรธุรกิจ  เป็นต้น 

-  กลุ่มวิชำกำรเงิน  เจ้ำหน้ำที่ด้ำนสินเชื่อ  กำรลงทุน  วิเครำะห์หลักทรัพย์  กำรวำงแผน 
และจัดกำรกำรเงิน  กำรประกันภัย  กำรเงินระหว่ำงประเทศ  วำณิชธนกิจ  กำรบริหำรควำมเสี่ยง  วิเครำะห์
ควำมเป็นไปได้ของโครงกำรลงทุน  ผู้ประกอบกำรธุรกิจ  เป็นต้น    

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

2.13.2  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 
-  บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  คณะวิทยำศำสตร์และ 

ศิลปศำสตร์เป็นนักสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กำรที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติในด้ำน 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์กำรท ำงำนด้ำนโปรแกรม  กำรสื่อสำรข้อมูล  และ 
กำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ตลอดจนเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและท ำงำนร่วมกันกับผู้อื่นได้   
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำองค์กำรและประเทศ 
  แนวทางการประกอบอาชีพ  นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ  นักวิเครำะห์และออกแบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  นักพัฒนำระบบ  ผู้ดูแลเครือข่ำย  นักพัฒนำเว็บไซต์  และนักวิชำชีพเทคโนโลยี
สำรสนเทศในสถำนประกอบกำร 

นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา   
(ปฎิบัติงานในสถานประกอบการ)  เป็นเวลา  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4  ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไป 
ตามเงื่อนไขของคณะฯ  และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
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2.13.3  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์  

  -  บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช)  คณะวิทยำศำสตร์
และศิลปศำสตร์  เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนวิชำกำร  มีควำมสำมำรถด้ำนปฏิบัติและกำรวิจัย  สำมำรถพัฒนำ
ประยุกต์ใช้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนพืชอย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพ่ือพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน 
  แนวทางการประกอบอาชีพ  รับรำชกำรในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนกำรเกษตร   
นักวิจัยและเจ้ำหน้ำที่ในองค์กรภำครัฐและเอกชน  ประกอบธุรกิจทำงด้ำนกำรเกษตร  หรือเป็นพนักงำน
บริษัทที่ประกอบธุรกิจกำรเกษตร  เป็นต้น  นอกจำกนี้ยังสำมำรถศึกษำต่อในระดับปริญญำโท  และเอก  
สำขำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ในสถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ 

2.13.4  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน   
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์  หรือ 

แผนกำรเรียนศิลป์-ค ำนวณ 
-  ศึกษำเก่ียวกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้ำนของไทย   

รวมทั้งกลุ่มประเทศอำเซียน  และเอเชียตะวันออก  เป็นหลักสูตรที่จัดท ำขึ้นภำยใต้กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ สำขำโลจิสติกส์ 
  แนวทางการประกอบอาชีพ   

-  ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์  เช่น  หน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต  กำรควบคุมวัตถุดิบ   
กำรจัดซื้อ  กำรจัดกำรคลังสินค้ำ  กำรขนส่ง  กำรกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ   

-  ด้ำนกำรจัดกำรกำรค้ำชำยแดนหรือกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  เช่น  หน้ำที่ที่เก่ียวข้อง 
กับกำรส่งออก  กำรน ำเข้ำ  กำรจัดซื้อหรือจัดหำต่ำงประเทศ  กำรขำยต่ำงประเทศ  กำรตลำดต่ำงประเทศ  
กำรประสำนงำนต่ำงประเทศ  ในองค์กำรทั้งภำครัฐและเอกชน  และกำรประกอบธุรกิจส่วนตัว 
  นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษา  (ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ)  เป็นเวลา  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4  ถ้านิสิตผ่านการคัดเลือก  
ให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

2.13.5 สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
-  ศึกษำเก่ียวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสิทธิภำพทำงด้ำนธุรกิจ รวมถึงกำรเข้ำใจ 

วัฒนธรรมที่หลำกหลำย  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงสรรค์ 
งำนอำชีพ 
  แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพที่ในหน่วยงำนที่ต้องใช้ภำษำอังกฤษใน
งำนธุรกิจต่ำงๆ  งำนแปล  งำนในองค์กรระหว่ำงประเทศ 
 หมายเหตุ  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ   
เก็บค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน  ภำคต้นและภำคปลำย   
ภำคเรียนละ  18,000  บำท 

นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจ 
ศึกษา  (ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ)  เป็นเวลา  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4  ถ้านิสิตผ่านการคัดเลือก 
ให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
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2.14  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี 
  -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์   

-  สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเลเป็นสำขำวิชำที่ศึกษำเก่ียวกับกำรอนุรักษ์และกำรจัดกำร 
ทรัพยำกรทำงทะเล กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภำพในกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล และกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำและพืชน้ ำ เพื่อใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเล อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพตำมหน่วยงำนรำชกำรและสถำนประกอบกำร 
ในต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์หรือนักวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล  กำรจัดกำรประมง  กำรจัดกำร
ฟำร์มสัตว์น้ ำ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ หรือเทคโนโลยีชีวภำพรวมทั้งอำชีพ เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรขำยผลิตภัณฑ์ 
ที่เก่ียวข้องกับสัตว์น้ ำ  ผู้ควบคุมคุณภำพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล  หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่ในองค์กร
พัฒนำเอกชน 
 
 2.15  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 

2.15.1  สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ   
  -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์   

-  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 
-  สำขำวิชำนี้ศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  โดยเน้นควำมรู้ด้ำนอัญมณีศำสตร์ 

เทคโนโลยีกำรผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ  กำรออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ  2D 
และ  3D 

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

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

  -  สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนศิลปกรรมศำสตร์  โดยเน้นทำงด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับ   
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์  กระบวนกำรผลิตเครื่องประดับ  อัญมณีศำสตร์เบื้องต้น  และกำรตลำดอัญมณี 
และเครื่องประดับ 
 แนวทางในการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  ในต ำแหน่ง
นักอัญมณีศำสตร์  นักออกแบบเครื่องประดับ  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควบคุมกำรผลิต  ฝ่ำยตรวจวิเครำะห์อัญมณี  
ฝ่ำยจัดซื้อ  ฝ่ำยกำรตลำด  และประกอบอำชีพอิสระ  เช่น  เจ้ำของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  เป็นต้น 
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2.16  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 
  2.16.1  สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  และสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์  หรือ 
แผนกำรเรียนศิลป์-ค ำนวณ 

2.16.2  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน   
  -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์  หรือ 
แผนกำรเรียนศิลป์-ค ำนวณ  และมีวิชำด้ำนคณิตศำสตร์อย่ำงน้อย 9 หน่วยกิต 

2.16.3  สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป  และสำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
  -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ทุกแผนกำรเรียน 
 

2.17  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 
 2.17.1  สำขำวิชำเกษตรศำสตร์  (กลุ่มวิชำพืชศำสตร์) 

-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 
หรือแผนกำรเรียนศิลป์-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 

 2.17.2  สำขำวิชำเกษตรศำสตร์  (กลุ่มวิชำสัตวศำสตร์) 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 

หรือแผนกำรเรียนศิลป์-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 
 
 



-15- 
 

  แนวทางการประกอบอาชีพ 
  ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ในสถำบัน
หรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ  รับรำชกำรนส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องกับกำรเกษตร  อำจำรย์หรือ
นักวิจัย  ประกอบธุรกิจทำงด้ำนเกษตร  เช่น  ฟำร์ม  สวน  ไร่  โรงงำน  ฯลฯ  หรือท ำงำนในภำคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจกำรเกษตร 

2.17.3  สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร 
  -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์  หรือ 
แผนกำรเรียนศิลป์-ค ำนวณ  หรือแผนกำรเรียนเทียบเท่ำแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์หรือ 
ศิลป์-ค ำนวณ โดยต้องผลกำรเรียนรำยวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 9 หน่วยกิต 
  -  สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เก่ียวขอ้งกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  
ประกอบด้วยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตรเบื้องต้น  หลักเศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเกษตร  
กำรวิจัยตลำดในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร  กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  กำรควบคุม
คุณภำพในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรประกันคุณภำพและกฎหมำยในอุตสำหกรรมเกษตร  สถิติและกำรวำง
แผนกำรทดลอง  นวัตกรรมในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร  
หลักวิศวกรรมแปรรูปอำหำร  กำรเสริมทักษะและจรรยำบรรณส ำหรับวิชำชีพวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์  
รวมถึงกำรศึกษำด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร  เช่น  จุลชีววทิยำอำหำร  เคมีอำหำร  หัวข้อคัดสรร
อุตสำหกรรมเกษตร  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  เทคโนโลยีผลติภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ประมง  เทคโนโลยีผักและผลไม้  เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก  เทคโนโลยีกำรหมัก  เทคโนโลยีแป้งและ
น้ ำตำล  และในด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพและควำมงำม  เช่น อำหำรเพื่อสุขภำพ  เคมีผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติ  สำรสกัดสมุนไพรและกำรทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพ  หัวข้อคัดสรรทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภำพ  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภำพและควำมงำม  เครื่องส ำอำงเวชส ำอำง  และพิษวิทยำของผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติ 
  แนวทางการประกอบอาชีพ 
  ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  
ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ  สำมำรถท ำงำนได้ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร  หน่วยงำน
เอกชน  โดยท ำงำนในต ำแหน่งที่เก่ียวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับอำหำร  กึ่งอำหำร  และ
ไม่ใช่อำหำร  ตลิดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพและควำมงำม  นอกจำกนี้ยังสำมำรถท ำงำนในต ำแหน่ง
อ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง  เช่น  ฝ่ำยกำรผลิต  ฝ่ำยกำรควบคุมและประกันคุณภำพ  กำรตลำด  เป็นต้น และประกอบ
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมเกษตร 

 
2.18  โครงการจัดตั้ง  “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”  วิทยาเขตสระแก้ว 

-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 
หรือแผนกำรเรียนศิลป์-ค ำนวณ 
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3.  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 

3.1  ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 
3.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  

http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 2-24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
3.3  น ำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปช ำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทย  และท่ีท ำกำรไปรษณีย์  

ทุกสำขำทั่วประเทศ ระหว่ำงวันที่ 2-25 ตุลำคม พ.ศ. 2560 
3.4  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใด 

เป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 3.5 หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริงเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบถัดไป 
มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ 

 
4.  เกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 

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

หมายเหตุ     1.  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ 
เฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำก ำหนด 

       2.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีผลคะแนนครบทุกวิชำ 
ที่ก ำหนดเท่ำนั้น  ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตำมท่ีกลุ่มวิชำหรือสำขำวิชำก ำหนด  จะไม่สำมำรถสมัครคัดเลือกได้  
หำกท ำกำรสมัคร  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำกำรสมัครนั้นเป็นโมฆะ  และมหำวิทยำลัยบูรพำจะไม่พิจำรณำ
คัดเลือกให้ 

    3.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  โดยวิธีกำรดังนี้ 
              3.1  ประมวลผลคะแนนจำก GPAX และ GPA กลุ่มสำระให้เป็นคะแนนรวม  100% 

   3.2  เรียงล ำดับผู้สมัครในแต่ละสำขำวิชำ  จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ ำสุด 
  3.3  คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยตำมจ ำนวนรับ  โดยพิจำรณำ 

จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นล ำดับแรก  จนถึงผู้ที่ได้คะแนนในล ำดับสุดท้ำยของจ ำนวนรับแต่ละสำขำวิชำ   
(ผู้ที่มีคะแนนต่ ากว่าล าดับสุดท้ายของจ านวนรับ  จะถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
และตรวจร่างกาย) 

      4.  ในวันสอบสัมภำษณ์  มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ 
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ 
ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต 

มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำจำกผลกำรเรียนเฉลี่ยและผลกำรเรียนเฉลี่ยตำมกลุ่มสำระ   
และคุณสมบัติเฉพำะสำขำที่คณะ/วิทยำลัยได้ก ำหนดไว้   ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ  มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็น 
ที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ไดป้ระกำศไว้  หำกผลกำรสอบคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่ 
คณะ/วิทยำลัยได้ก ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ  ถือเป็นอันสิ้นสุด 
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5.  ค่าใช้จ่ายในการสมัครและการช าระค่าสมัคร 
ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครคัดเลือก จ ำนวน  500  บำท  
 

หมายเหต ุ  - ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใชใ้บสมัครท่ีมีกำรช ำระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 
 

6.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

รหัสสาขา 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 
01933020101 สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ กลุ่มภูมิศำสตร์ วท.บ. 20 10 20 10 20 20 3 

01933020201 
สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์   
กลุ่มภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 

วท.บ. 20 10 20 10 20 20 3 

2. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
01921020501 หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ร.บ. 20 20 - - 20 40 2 
01921020301 หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต น.บ. 10 30 15 - 30 15 3 
3. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
01922020801 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต บช.บ. 20 15 20 10 10 25 5 
01922020601 กลุ่มวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 5 
01922020101 กลุ่มวิชำกำรจัดกำร บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 5 
01922020701 กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 5 
01922020201 กลุ่มวิชำกำรตลำด บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 5 
01922020301 กลุ่มวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ  บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 5 
01922020501 กลุ่มวิชำกำรเงิน บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 5 
01922020401 กลุ่มวิชำกำรจัดกำรกำรโรงแรม บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 5 
4. คณะวิทยาศาสตร์ 
01903020101 สำขำวิชำคณิตศำสตร์ วท.บ. 20 - 50 20 - 10 10 
01903020201 สำขำวิชำเคมี วท.บ. 20 - 10 60 - 10 10 
01903020301 สำขำวิชำจุลชีววิทยำ วท.บ. 20 10 20 40 - 10 2 
01903020401 สำขำวิชำชีวเคมี วท.บ. 20 10 20 40 - 10 5 
01903020501 สำขำวิชำชีววิทยำ วท.บ. 20 10 20 40 - 10 10 

 



-18- 
 

 

6.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา ชื่อปริญญา 
GPAX 

 

GPA กลุ่มสาระ  
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4. คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
01903020601 สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ วท.บ. 10 10 20 30 10 20 10 
01903020701 สำขำวิชำฟิสิกส์ วท.บ. 10 - 35 35 - 20 10 
01903020801 สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์ วท.บ. 10 - 35 35 - 20 10 
01903020901 สำขำวิชำวำริชศำสตร์ วท.บ. 20 20 20 30 - 10 5 
01903021001 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร วท.บ. 15 10 30 35 - 10 5 
01903021101 สำขำวิชำสถิต ิ วท.บ. 20 - 40 30 - 10 10 
5. คณะวิทยาการสารสนเทศ 
01934020201 สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ วท.บ. 20 5 30 20 5 20 1 
01934020301 สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ วท.บ. 20 15 15 20 15 15 1 
01934020101 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ วท.บ. 20 5 30 15 5 25 1 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
01905020901 สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 7 
01905020101 สำขำวิชำวิศวกรรมเคม ี วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 4 
01905020201 สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 4 
01905020301 สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 4 
01905020401 สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 7 
01905020701 สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 4 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
01907020101 สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน ส.บ. 20 20 20 20 - 20 5 
8. วิทยาลัยนานาชาติ (เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร) 
01919020501 สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ กลุ่มวิชำกำรเงิน บธ.บ. 20 10 15 10 15 30 1 
01919020701 สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ กลุ่มวิชำกำรตลำด บธ.บ. 20 10 15 10 15 30 1 

01919020601 
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ กลุ่มวิชำกำรจัดกำร
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ 

บธ.บ. 20 10 15 10 15 30 1 

01919020201 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์        บธ.บ. 20 10 15 10 15 30 1 

01919020101 
สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำรและ 
กำรท่องเที่ยวนำนำชำติ  

บธ.บ. 20 10 15 10 15 30 1 
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6.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

รหสัสาขา คณะ/สาขาวิชา 
ชื่อ

ปริญญา 
GPAX 

 

GPA กลุ่มสาระ  
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8. วิทยาลัยนานาชาติ (เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร) (ต่อ) 

01919020801 
สำขำวิชำกำรติดต่อสื่อสำร กลุ่มวิชำทักษะ 
กำรติดต่อสื่อสำรเพ่ือพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

ศศ.บ. 20 10 15 10 15 30 1 

01919020301 
สำขำวิชำกำรติดต่อสื่อสำร กลุ่มวิชำกำร
ติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ 

ศศ.บ. 20 10 15 10 15 30 1 

01919020401 สำขำวิชำนิเทศศิลป์และกำรออกแบบ ศป.บ. 20 10 15 10 15 30 1 
9. คณะสหเวชศาสตร์ 
01931020101 สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด วท.บ. 15 - 15 50 - 20 1 
10. คณะศึกษาศาสตร์ 
01904020601 สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กศ.บ. 20 15 15 15 20 15 3 
01904020602 สำขำวชิำเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ (ภำคพิเศษ) กศ.บ. 20 15 15 15 20 15 5 
11. คณะดนตรีและการแสดง 
01935020101 สำขำวิชำดนตรี วิชำเอกดนตรีไทย ศป.บ. 20 20 10 10 20 20 2 
01935020201 สำขำวิชำดนตรี วิชำเอกดนตรีสำกล ศป.บ. 20 20 10 10 20 20 5 

01935020301 
สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง วิชำเอกนำฏศิลป ์
และกำรก ำกับลลีำ 

ศป.บ. 20 20 10 10 20 20 2 

01935020401 
สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง วิชำเอกศิลปะ 
กำรละคร 

ศป.บ. 20 20 10 10 20 20 2 

12. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

01916020201 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำย
และกีฬำ 

วท.บ. 20 15 15 20 15 15 2 

01916020101 สำขำวิชำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ ศศ.บ. 20 20 15 10 20 15 1 
01916020301 สำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ ศศ.บ. 20 20 15 10 20 15 1 
13. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 
01911020101 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. 15 10 30 - 10 35 2 
01911020401 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ วท.บ. 20 5 30 10 5 30 3 
01911020301 สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร วท.บ. 20 5 10 30 5 30 3 
01911020201 สำขำวิชำกำรจดักำรโลจสิติกส์และกำรค้ำชำยแดน บธ.บ. 20 10 30 - 10 30 1 
01911020501 สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ ศศ.บ. 10 30 - - 10 50 1 
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6.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา 
ชื่อ

ปริญญา 
GPAX 

 

GPA กลุ่มสาระ  

จ า
นว

นร
ับ 

ภำ
ษำ

ไท
ย 

คณ
ิตศ

ำส
ตร

์ 

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษำ

ฯ 

ภำ
ษำ

ต่ำ
งป

ระ
เท

ศ 

14. คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี         
01908020101 สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล วท.บ. 20 10 20 30 - 20 5 
15. คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 
01925020301 สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ วท.บ. 20 10 20 30 - 20 10 
01925020201 สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ บธ.บ. 20 20 20 - 20 20 10 
01925020101 สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ ศป.บ. 20 30 - - 30 20 10 
16. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 
01927020501 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 20 15 20 15 15 15 1 

01927020301 
สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และกำรค้ำ
ชำยแดน บธ.บ. 20 15 20 15 15 15 2 

01927020201 
สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

วท.บ. 20 15 15 20 15 15 1 

01927020401 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป รป.บ. 20 15 15 15 20 15 1 
01927020101 สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ บธ.บ. 20 15 20 15 15 15 1 
17. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 
01928020101 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ กลุ่มวิชำพืชศำสตร์ วท.บ. 20 20 20 20 10 10 2 
01928020201 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ กลุม่วิชำสัตวศำสตร ์ วท.บ. 20 20 20 20 10 10 2 
01928020301 สำขำวชิำพฒันำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร วท.บ. 20 20 20 20 10 10 2 
18. โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”  วิทยาเขตสระแก้ว 

01936020101 
สำขำวิชำกำรจัดกำร กลุ่มวิชำกำรจัดกำร
ธุรกิจทั่วไป 

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 1 

01936020301 
สำขำวิชำกำรจัดกำร กลุ่มวิชำธุรกิจระหว่ำง
ประเทศ 

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 1 

01936020201 สำขำวิชำกำรจัดกำร กลุ่มวิชำกำรตลำด บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 1 
รวม 268 
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7.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ในวันที่  22 

พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560  ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  หรือ http://e-admission.buu.ac.th  
เวลำ  16.00 น. เป็นต้นไป 
 
8.  การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  ในวันที่  2-3 ธันวำคม  
พ.ศ. 2560  ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป  ตำมสถำนที่ที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ  พร้อมหลักฐำน ดังนี้ 

(1) ใบสมัครโครงกำรรับนิสิตเข้ำศึกษำตำมข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร   
ปีกำรศึกษำ  2561  ที่ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตำด ำ  เป็นภำพสีหรือขำวด ำและ 
ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน  6  เดือน  ขนำด  1  นิ้ว   

(2)  เอกสำรที่ต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย มีดังต่อไปนี้ 
-  ใบแสดงผลกำรเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 - 6  (4 ภำคเรียน) 
-  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
-  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สมัครที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
-  ส ำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  (ถ้ำมี) 

 

9.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
 ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำต้องท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House วันที่ 15-19 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
ทำงเว็บไซต์  http://a.cupt.net 
 
10.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในวันที่  22 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
11.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

11.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในข้ันสุดท้ำยถือว่ำเป็น 
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

11.2  ผู้รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำแล้วถือว่ำ  มีศักดิ์และมีสิทธิ์ 
เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำโดยสมบูรณ์ 

11.3  ผู้ที่เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำตำมข้อ  (11.2)  หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศ   
ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
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12.  การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษา 

ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำ  ในวันที่  26-27 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560  ทางเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำย
ประกำศผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  26  กันยำยน  พ.ศ.  2560 
 
 

          (ลงชื่อ)            ไชยวิทย์  ธนไพศำล 
          (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ไชยวิทย์  ธนไพศำล) 
                        รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 
                        ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
             ส ำเนำถูกต้อง 
          พรจันทร์  โพธินำค 
    (นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
           นักวิชำกำรศึกษำ 
 
 
 

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

