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ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561
รายการ
ดำวน์โหลดระเบียบกำรสมัคร
รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ
วัน / เดือน / ปี
เวลา
http://regservice.buu.ac.th
2 – 24 ต.ค. 2560
http://regservice.buu.ac.th
2 – 24 ต.ค. 2560
ธนำคำรกรุงไทย และไปรษณียท์ ุกสำขำ
ตำมเวลำเปิดทำกำร
วิธีกำรชำระเงินค่ำสมัคร
2 – 25 ต.ค. 2560
ทั่วประเทศ
ของธนำคำร
ตรวจสอบสถำนะกำรชำระเงิน
- http://regservice.buu.ac.th
หลังจำกชำระเงิน 3 วัน
ค่ำสมัคร
- http://e-admission.buu.ac.th
ทำกำร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์ อบ
- http://regservice.buu.ac.th
22 พ.ย. 2560
16.00 น.
สัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
- http://e-admission.buu.ac.th
สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี
2-3 ธ.ค. 2560
09.00 น.
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
www.cupt.net
15 – 19 ธ.ค. 2560
- http://regservice.buu.ac.th
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
22 ธ.ค. 2560
16.00 น.
- http://e-admission.buu.ac.th
รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำ http://smartreg.buu.ac.th
26 – 27 ธ.ค. 2560
-

หมายเหตุ

- ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้
- ผู้สมัครต้องกำลังศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนสำธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
มหำวิทยำลัยบูรพำเท่ำนั้น
- องค์ประกอบในกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ
1. ผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 (4 ภำคเรียน)
2. ผลกำรเรียนเฉลี่ยตำมกลุ่มสำระ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 (4 ภำคเรียน)
- ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 500 บำท

-สำเนำประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 0662 /2560
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2561
ในปีกำรศึกษำ 2561 มหำวิทยำลัยบูรพำมีนโยบำยที่จะรับนักเรียนที่มีผลกำรเรียนดีเข้ำศึกษำ
ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ และเพื่อให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559 เรื่อง
กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 มหำวิทยำลัยบูรพำจึงประกำศกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับ
ปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 1) โครงกำรโควตำพิเศษโรงเรียนสำธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ประจำปีกำรศึกษำ 2561
โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในโรงเรียนสำธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
มหำวิทยำลัยบูรพำ
1.2 มีผลกำรเรียนดี โดยจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4–6 (4 ภำคเรียน)
ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
1.3 มีสัญชำติไทย และมีควำมประพฤติเรียบร้อย
1.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
1.5 มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำกำหนด
2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คาแนะนาก่อนการตัดสินใจสมัคร
(คณะ/สำขำวิชำที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพำะ แสดงว่ำไม่มีกำรกำหนดคุณสมบัติเฉพำะเพิ่มเติม)
2.1 คณะเภสัชศาสตร์
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX (4 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 3.80
- เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง และสำมำรถรับรองต่อ
มหำวิทยำลัยบูรพำ ได้ว่ำ จะตั้งใจและอุตสำหะศึกษำเล่ำเรียนเต็มควำมสำมำรถ ปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับ
ของมหำวิทยำลัยบูรพำและของคณะเภสัชศำสตร์ (พร้อมกับของสภำเภสัชกรรม) รวมถึงมติและหลักเกณฑ์
กำหนดที่มีอยู่แล้วและที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประกำร
- ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรค/ควำมผิดปกติสำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อกำรศึกษำสำขำเภสัชศำสตร์ หรือกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม

-2- ต้องไม่เป็น/ไม่มีโรค อำกำรของโรค และ/หรือควำมพิกำร ซึ่งคณะเภสัชศำสตร์
โดยคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบคัดเลือก คณะเภสัชศำสตร์ พิจำรณำว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและ
กำรประกอบวิชำชีพทำงเภสัชกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต้องไม่เป็น/ไม่มีโรค อำกำรของโรค ดังต่อไปนี้
(1) ควำมพิกำรทำงร่ำงกำยและ/หรือทำงจิตใจ ตลอดจนกำรมีพฤติกรรมเสี่ยง ที่เป็นอุปสรรค
ต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพทำงเภสัชกรรม
(2) ตำบอดสี ที่มีระดับควำมรุนแรงมำกกว่ำ Mild Degree of Color Blindness เป็นต้นไป
รวมถึงกรณีกำรพิกำรทำงสำยตำเกินระดับที่กำหนด
(3) โรค/อำกำรอื่นในระยะรุนแรง หรือเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่ง ที่คณะกรรมกำรสภำเภสัชกรรม
และ/หรือ คณะกรรมกำรประจำคณะเภสัชศำสตร์ เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม
2.2 คณะพยาบาลศาสตร์
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (4 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
- มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่ำ 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่ำ 40 กิโลกรัม
- ผู้สมัครเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์จะต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็น
โรคติดต่อร้ำยแรง ไม่มีควำมพิกำรทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบ
วิชำชีพ เพื่อประโยชน์ในกำรเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์ ซึ่งมีกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติที่
ต้องฝึกให้กำรพยำบำลแก่ผู้รับบริกำร ดังต่อไปนี้
1. มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
2. มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสำทรุนแรง (severe
neurosis) หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน โดยเฉพำะ antisocial personality หรือ borderline
personality รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ
กำรพยำบำลและผดุงครรภ์
3. โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริกำรหรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำร
อย่ำงถำวรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
4. โรคไม่ติดต่อ หรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้
4.1 โรคลมชักที่ยังไม่สำมำรถควบคุมได้ ทั้งนี้โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย
3 ปี โดยมีกำรรับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้
4.2 โรคหัวใจระดับรุนแรง และมีภำวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะ
อย่ำงถำวร และเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพเวชกรรม
4.3 โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรงและมีภำวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะ
อย่ำงถำวร
4.4 ภำวะไตวำยเรื้อรัง
4.5 โรคติดสำรเสพติดให้โทษ
5. ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง

-36. ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
6.1 สำยตำต่ำกว่ำ 6/12 ทั้ง 2 ข้ำง
6.2 สำยตำข้ำงใดข้ำงหนึ่งต่ำกว่ำ 6/24
6.3 ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิติ
7. หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของกำรได้ยินสูงกว่ำ 40 dB) จำกควำมผิดปกติทำงประสำท
และกำรได้ยิน (sensorincural hearing loss) ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีขึ้น
8. โรคหรือควำมพิกำรอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้
ทั้งนี้ผลกำรพิจำรณำกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ โดยคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรค
ตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้
2.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.3.1 สำขำวิชำภำษำจีน
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนอังกฤษ-คณิต
และแผนกำรเรียนอังกฤษ-สังคม
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (4 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
- มีผลคะแนนสอบวัดระดับ HSK ระดับ 3 ขึ้นไป
2.3.2 สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนอังกฤษ-คณิต
และแผนกำรเรียนอังกฤษ-สังคม
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (4 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
- มีผลคะแนนสอบวัดระดับ N4 ขึ้นไป
2.3.3 สำขำวิชำภำษำเกำหลี และสำขำวิชำภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรสื่อสำร
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (4 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
2.3.4 สำขำวิชำภำษำไทย
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (4 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
- มีทักษะด้ำนภำษำและมีควำมสำมำรถใช้ภำษำนอกเหนือจำกภำษำไทยได้มำกกว่ำ 1 ภำษำ
2.3.5 สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- มีผลกำรเรียนในกลุ่มสำระวิชำภำษำอังกฤษตลอด 4 ภำคเรียน ไม่ต่ำกว่ำ 3.00

-42.4 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
และแผนกำรเรียนศิลป์-คำนวณ
- เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำวิชำกำรภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ซึ่งมีกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎี
และภำคปฏิบัติ รวมทั้งกำรออกพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลในภำคสนำม ผู้สมัครเข้ำศึกษำในคณะภูมิสำรสนเทศ
ศำสตร์ ต้องมีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง สมบูรณ์ และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือมีควำมพิกำรอันเป็น
อุปสรรคต่อกำรศึกษำดังต่อไปนี้
1. มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
2. โรคติดต่อที่มีผลต่อนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรในมหำวิทยำลัยบูรพำ หรือโรคที่ส่งผลให้เกิด
กำรพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
3. โรคไม่ติดต่อที่ส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
3.1 โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในภำคปฏิบัติ
3.2 โรคควำมดันโลหิตรุนแรงจนส่งผลให้เกิดควำมผิดปกติต่อร่ำงกำยจนไม่สำมำรถดำเนิน
กำรศึกษำได้ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ
3.3 โรคติดสำรเสพติดให้โทษ
3.4 ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง
3.5 ภำวะไตวำยเรื้อรัง
3.6 โรคลมชักที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี โดยมีกำร
รับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
4. มีปัญหำด้ำนจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสำท หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน รวมถึง
ปัญหำจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
5. หูหนวกหรือหูตึง จำกควำมผิดปกติทำงประสำทและกำรได้ยิน
2.5 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
2.6 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
และแผนกำรเรียนศิลป์-คำนวณ หรือแผนกำรเรียนอื่นที่มีจำนวนหน่วยกิตวิชำคณิตศำสตร์
ไม่ต่ำกว่ำ 9 หน่วยกิต

-52.7 คณะวิทยาศาสตร์
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ ในโปรแกรม
เน้นควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (Science and Mathematic Program : SAM)
หรือโครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน โดยกำรกำกับดูแลของมหำวิทยำลัย
(โครงกำร วมว.)
- ผู้สมัครเข้ำศึกษำในสำขำวิชำเคมี สำขำวิชำชีววิทยำ และสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีอำหำร จะต้องไม่เป็นผู้มีตำบอดสี
- มีผลกำรเรียนในกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ไม่ต่ำกว่ำ 3.00 หรือผ่ำนกำร
เข้ำร่วมอบรมค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร ค่ำย 1 จำกศูนย์ สอวน. ทุกศูนย์ทั่วประเทศหรือเคยได้รับรำงวัลจำกกำร
ประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำค หรือระดับประเทศ
2.8 คณะวิทยาการสารสนเทศ
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
หรือแผนกำรเรียนที่เกี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์ หรือคณิตศำสตร์ และจะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระ
ต่ำง ๆ ดังนี้
* กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์ (เช่น ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยำ) ไม่ต่ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
* กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
* กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ ไม่ต่ำกว่ำ 9 หน่วยกิต
2.9 คณะวิศวกรรมศาสตร์
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (4 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 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

-62.10 คณะศิลปกรรมศาสตร์
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- มีผลงำนทำงศิลปกรรม ดนตรีหรือกำรแสดงที่ได้รับรำงวัลหรือยกย่องจำกสถำบัน หรือ
จำกหน่วยงำนที่น่ำเชื่อถือ
- ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในวิชำชีพทำงศิลปกรรมศำสตร์ ดังต่อไปนี้
1. ตำบอดสีชนิดรุนแรง
2. โรคเรื้อน
3. โรคจิตต่ำง ๆ
4. วัณโรคในระยะอันตรำย
5. กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง (ระยะที่ 2)
6. โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ
2.11. คณะโลจิสติกส์
2.11.1 สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมพำณิชยนำวี สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์
และสำขำวิชำกำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำรจัดกำรโลจิสติกส์
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
หรือแผนกำรเรียนศิลป์-คำนวณ
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (4 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
2.11.2 สำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ (หลักสูตร 5 ปี) ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (4 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
1. ผู้สมัครต้องเป็นเพศชำย สูงไม่ต่ำกว่ำ 160 เซนติเมตร
2. กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
3. สำยตำปกติและตำไม่บอดสี
- ไม่ใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์ ไม่ต่ำกว่ำ 0.1 (20/200)
- สวมแว่น ไม่ต่ำกว่ำ 0.5 (20/40)
- ต้องมองเห็นสีชัดเจนครบทั้ง 4 สี คือ สีแดง สีเหลือง สีเขียว และสีน้ำเงิน
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงและโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชำชีพ ดังต่อไปนี้
- โรคหัวใจ
- โรคอ้วน (น้ำหนักและส่วนสูง อัตรำเฉลี่ยต่ำกว่ำ 30)
- โรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจเรื้อรัง (ไม่มีไซนัส/หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน)
- โรคเบำหวำน (ไม่ใช้อินซูลินบำบัดรักษำ)
- กระดูก-กล้ำมเนื้อ (ไม่มีกำรอักเสบของข้อ หรือปวดหลังอย่ำงรุนแรง)
- ลมบ้ำหมู
- โรคไต
- HIV
- โรคมะเร็ง
- โรคติดเชื้อที่ผิวหนัง

-7- โรคฟันชนิดเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหำต่อกำรเคี้ยวและกำรย่อยอำหำร
- วัณโรค
- โรคติดยำเสพติด
- โรคกำมโรค
- โรคลมชัก ไม่มีประวัติเจ็บป่วยเฉียบพลัน
- โรคติดเชื้อในกระเพำะอำหำรและลำไส้ (ผลปกติจำกรำยงำนกำรตรวจทำงพยำธิวิทยำ)
- โรคควำมดันโลหิตสูง
- โรคหรือควำมพิกำรใด ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ แต่คณะกรรมกำรแพทย์เห็นว่ำไม่สมควรรับ
5. สำมำรถว่ำยน้ำได้เป็นอย่ำงดีและมีสุขภำพแข็งแรง โดยจะต้องผ่ำนกำรทดสอบในวันสอบ
สัมภำษณ์ ดังนี้
5.1 ว่ำยน้ำระยะทำง 100 เมตร (ไม่จับเวลำ หำกไม่ผ่ำนถือว่ำตกสัมภำษณ์ ให้เตรียมกำงเกง
ว่ำยน้ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ด้วย)
5.2 วิ่งระยะทำง 1,000 เมตร (ในระยะเวลำที่กำหนด)
5.3 ทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยตำมที่คณะโลจิสติกส์กำหนด ดังนี้
- ดันพื้น 50 ครั้ง
- ซิทอัพ
- กระโดดหลบสิ่งกีดขวำง
- ดึงข้อรำวเดี่ยว 10 ครั้ง (ให้เตรียมชุดกีฬำมำด้วย)
หมายเหตุ สำหรับสำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ ซึ่งระบุว่ำรับเฉพำะเพศชำยนั้นเนื่องจำกในหลักสูตร
สำขำวิชำนี้จะต้องมีกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงทะเลกับเรือสินค้ำเดินทะเลระหว่ำงประเทศของบริษัทเอกชนเป็น
เวลำ 1 ปี ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีบริษัทเจ้ำของเรือรำยใดรับผู้หญิงขึ้นไปทำงำนบนเรือ ดังนั้น หำกนิสิต
ไม่สำมำรถหำเรือฝึกได้ ก็จะไม่สำมำรถสำเร็จกำรศึกษำได้
ส่วนในกรณีที่จำกัดควำมสูงนั้น เพรำะมีเครื่องมือบำงอย่ำงบนสะพำนเดินเรือติดตั้งในตำแหน่ง
ที่สูง ซึ่งผู้ที่จะใช้เครื่องมือเหล่ำนั้น ต้องมีควำมสูงในระดับหนึ่งที่พอจะใช้เครื่องมือเหล่ำนั้นได้สะดวก และมี
ประสิทธิภำพ นอกจำกนี้บนสะพำนเดินเรือผู้ปฏิบัติงำนจะต้องมีควำมสูงเพียงพอที่จะมองผ่ำนกระจกออกไป
ด้ำนนอกเพื่อให้สำมำรถมีทัศนวิสัยที่มองเห็นได้กว้ำงไกล หำกมีควำมสูงไม่เพียงพอก็จะเป็นอุปสรรคต่อ
กำรปฏิบัติงำน
ในส่วนที่กำหนดว่ำรับเฉพำะผู้กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์นั้น เนื่องจำกเป็นหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต มีรำยวิชำเรียนที่ต้องอำศัยกำรคำนวณทำง
คณิตศำสตร์ กำรวิเครำะห์ทำงฟิสิกส์ และควำมรู้ทำงเคมี ผู้ที่จะเข้ำศึกษำจึงจำเป็นต้องมีพื้นฐำนดังกล่ำว
มำก่อน จึงจะสำมำรถเข้ำศึกษำได้
เกณฑ์กำรพิจำรณำกำรตรวจร่ำงกำยขึ้นอยู่กับควำมเห็นของแพทย์ผู้ตรวจเป็นเด็ดขำด ถ้ำแพทย์
ผู้ตรวจพิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่สำมำรถปฏิบัติงำนบนเรือสินค้ำเดินทะเลระหว่ำงประเทศได้ตำมปกติ ถือว่ำไม่
ผ่ำนเกณฑ์ ทั้งนี้แพทย์ผู้ตรวจจะใช้ข้อมูลจำกกำรเอ็กซเรย์ ข้อมูลจำกกำรตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ ข้อมูลจำก
กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร หรือข้อมูลจำกกำรตรวจอื่น ๆ ของโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ
ประกอบกำรพิจำรณำเท่ำนั้น จะไม่รับพิจำรณำผลกำรตรวจร่ำงกำยที่ผู้สมัครได้รับกำรตรวจโรค หรือได้รับ
ใบรับรองกำรตรวจโรคจำกที่อื่น ๆ โดยเด็ดขำด ทั้งนี้ผู้ตรวจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจ
ร่ำงกำยทั้งหมด ไม่ว่ำจะผ่ำนเกณฑ์หรือไม่ก็ตำม
เกณฑ์คะแนนกำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำยเป็นไปตำมประกำศคณะโลจิสติกส์ เรื่อง
แนวปฏิบัติกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำต่อสำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ

-82.12 วิทยาลัยนานาชาติ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
2.12.1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หลักสูตรนำนำชำติ
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ยสะสม 4 ภำคเรียน ไม่ต่ำกว่ำ 2.80
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
- ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำสำมำรถเลือกกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่งใน 3 กลุ่มวิชำดังนี้
1. กลุ่มวิชำกำรตลำด
2. กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ
3. กลุ่มวิชำกำรเงิน
2.12.2 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์
และสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ หลักสูตรนำนำชำติ
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ยสะสม 4 ภำคเรียน ไม่ต่ำกว่ำ 2.80
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
2.12.3 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สำขำวิชำกำรติดต่อสื่อสำร
หลักสูตรนำนำชำติ
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ยสะสม 4 ภำคเรียน ไม่ต่ำกว่ำ 2.80
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
- ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำสำมำรถเลือกกลุ่มวิชำใดวิชำหนึ่งใน 2 กลุ่มวิชำดังนี้
1. กลุ่มวิชำทักษะกำรติดต่อสื่อสำรเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
2. กลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจำนวน 490,000 บำท โดยแบ่งจ่ำย
เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
2.12.4 หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สำขำวิชำนิเทศศิลป์และกำรออกแบบ
หลักสูตรนำนำชำติ
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ยสะสม 4 ภำคเรียน ไม่ต่ำกว่ำ 2.80
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
- มีพื้นควำมรู้ด้ำนศิลปะ และมีแนวคิดด้ำนกำรออกแบบ กำรคิดสร้ำงสรรค์
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจำนวน 850,000 บำท พร้อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ประกอบกำรเรียน โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
ในปีที่ 3 และปีที่ 4 มีทุนกำรศึกษำสำหรับผู้ที่เรียนดี

-92.13 คณะสหเวชศาสตร์
2.13.1 สำขำวิชำชีวเวชศำสตร์
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
- มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง ปรำศจำกโรค ควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
และไม่เป็นผู้มีตำบอดสี
- มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีใจรักในกำรทำวิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีควำมรับผิดชอบ ขยัน อดทน
2.13.2 สำขำวิชำกำยภำพบำบัด
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
- มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์ แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือมีควำมพิกำร
อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพกำยภำพบำบัด ดังต่อไปนี้
1. มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพกำยภำพบำบัด
2. โรคติดสำรเสพติดให้โทษ
3. มีปัญหำด้ำนจิตเวชขั้นรุนแรง
4. ตำบอดสี
5. เป็นโรคระยะติดต่อหรือปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจของสังคม
หมายเหตุ ค่ำบำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียนภำคต้น
และภำคปลำย ภำคเรียนละ 35,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ฝึกภำคปฏิบัติงำนทำงกำยภำพบำบัด) 20,000 บำท
2.13.3 สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
- มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์ แข็งแรง
- ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
หมายเหตุ ค่ำบำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียนภำคต้น
และภำคปลำย ภำคเรียนละ 30,000 บำท
2.13.4 สำขำวิชำพยำธิวิทยำกำยวิภำค
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
- มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์ แข็งแรง
- ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
หมายเหตุ ค่ำบำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียนภำคต้น
และภำคปลำย ภำคเรียนละ 35,000 บำท
2.13.5 สำขำวิชำโภชนบำบัดและกำรกำหนดอำหำร
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
- มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง ปรำศจำกโรค ควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
และไม่เป็นผู้มีตำบอดสี
- มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีใจรักในกำรรักษำและให้กำรดูแลผู้ป่วย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีควำมรับผิดชอบ ขยัน อดทน
หมายเหตุ ค่ำบำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียนภำคต้น
และภำคปลำย ภำคเรียนละ 35,000 บำท

-102.14 คณะศึกษาศาสตร์
2.14.1 สำขำวิชำคณิตศำสตร์ สำขำวิชำเคมี สำขำวิชำชีววิทยำ และสำขำวิชำฟิสิกส์
(หลักสูตร 5 ปี)
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
2.14.2 สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย และสำขำวิชำภำษำจีน (หลักสูตร 5 ปี)
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- ผู้ที่ประสงค์เลือกสมัครในสำขำวิชำภำษำจีน จะต้องเรียนแผนภำษำจีนในระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำยเท่ำนั้น และจะต้องศึกษำที่ประเทศไทยในปีที่ 1 - 2 โดยปีที่ 3 - 4 จะต้องเดินทำง
ไปศึกษำ ณ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ด้วยทุนของตนเอง และในปีที่ 5 จะต้องเดินทำงกลับ
ประเทศไทยเพื่อฝึกปฏิบัติกำรสอน
- ผู้ที่ประสงค์เลือกสมัครในสำขำวิชำภำษำจีน นิสิตจะต้องเลือกมหำวิทยำลัยที่จะไปศึกษำ
เป็นเวลำ 2 ปี (ชั้นปีที่ 3 - 4) ณ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน คือ Beijing Union University เมือง
ปักกิ่ง โดยมีค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งหมด 2 ปี เป็นเงินประมำณ 600,000 บำท และ Yunnan Minzu University
เป็นเงินประมำณ 400,000 บำท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนและกำรใช้จ่ำยของนิสิตแต่ละคน)
- กำรได้รับปริญญำทั้ง 2 มหำวิทยำลัยนั้น (เฉพำะสำขำวิชำภำษำจีน) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของมหำวิทยำลัยนั้น ๆ กำหนด
2.14.3 สำขำวิชำศิลปศึกษำ และสำขำวิชำดนตรีศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี)
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- ต้องมีพื้นฐำนเฉพำะด้ำนในสำขำวิชำที่สมัคร
2.15 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2.15.1 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกกำลังกำยและกีฬำ
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
- มีเจตคติที่ดีในด้ำนกำรออกกำลังกำยและกีฬำ
- มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกกำลังกำย
อย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกกำลังกำยโดยใช้หลักทำงวิทยำศำสตร์
2.15.2 สำขำวิชำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- มีเจตคติที่ดีในด้ำนกำรออกกำลังกำยและกีฬำ
- มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกกำลังกำย
อย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกกำลังกำยโดยใช้หลักทำงวิทยำศำสตร์
2.15.3 สำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- มีเจตคติที่ดีในด้ำนกำรออกกำลังกำยและกีฬำ
- เป็นผู้มีบุคลิกที่เหมำะสมกับอำชีพผู้สื่อข่ำวกีฬำในสื่อแขนงต่ำงๆ
- เป็นผู้มีควำมสนใจข่ำวสำรในวงกำรกีฬำจำกสื่อมวลชนทำงกำรกีฬำ

-112.16 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
2.16.1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีที่ 3 ได้แก่ กลุ่มวิชำกำรตลำด และกลุ่มวิชำกำรเงิน
- บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำจำกกลุ่มวิชำกำรตลำด และกลุ่มวิชำกำรเงิน คณะวิทยำศำสตร์
และศิลปศำสตร์ จะเป็นผู้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระสำคัญของศำสตร์พื้นฐำนด้ำนบริหำรธุรกิจที่จำเป็น
และสำระสำคัญของศำสตร์ในกลุ่มสำขำวิชำที่นิสิตเลือกเรียน 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
2.16.2 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
- บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะวิทยำศำสตร์และ
ศิลปศำสตร์เป็นนักสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กำรที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติในด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์กำรทำงำนด้ำนโปรแกรม กำรสื่อสำรข้อมูล และ
กำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและทำงำนร่วมกันกับผู้อื่นได้
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำองค์กำรและประเทศ
แนวทางการประกอบอาชีพ นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ นักวิเครำะห์และออกแบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ นักพัฒนำระบบ ผู้ดูแลเครือข่ำย นักพัฒนำเว็บไซต์ และนักวิชำชีพเทคโนโลยี
สำรสนเทศในสถำนประกอบกำร
นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
(ปฎิบัติงานในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเงื่อนไขของคณะฯ และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
2.16.3 สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
- บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช) คณะวิทยำศำสตร์
และศิลปศำสตร์ เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนวิชำกำร มีควำมสำมำรถด้ำนปฏิบัติและกำรวิจัย สำมำรถพัฒนำ
ประยุกต์ใช้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนพืชอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน

-12แนวทางการประกอบอาชีพ รับรำชกำรในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนกำรเกษตร
นักวิจัยและเจ้ำหน้ำที่ในองค์กรภำครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจทำงด้ำนกำรเกษตร หรือเป็นพนักงำน
บริษัทที่ประกอบธุรกิจกำรเกษตร เป็นต้น นอกจำกนี้ยังสำมำรถศึกษำต่อในระดับปริญญำโท และเอก
สำขำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ในสถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ
2.16.4 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ หรือ
แผนกำรเรียนศิลป์-คำนวณ
- ศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ำนของไทย
รวมทั้งกลุ่มประเทศอำเซียน และเอเชียตะวันออก เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นภำยใต้กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ สำขำโลจิสติกส์
แนวทางการประกอบอาชีพ
- ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์ เช่น หน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต กำรควบคุมวัตถุดิบ
กำรจัดซื้อ กำรจัดกำรคลังสินค้ำ กำรขนส่ง กำรกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ
- ด้ำนกำรจัดกำรกำรค้ำชำยแดนหรือกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เช่น หน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรส่งออก กำรนำเข้ำ กำรจัดซื้อหรือจัดหำต่ำงประเทศ กำรขำยต่ำงประเทศ กำรตลำดต่ำงประเทศ
กำรประสำนงำนต่ำงประเทศ ในองค์กำรทั้งภำครัฐและเอกชน และกำรประกอบธุรกิจส่วนตัว
นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษา (ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตผ่านการคัดเลือก
ให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
2.16.5 สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- ศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสิทธิภำพทำงด้ำนธุรกิจ รวมถึงกำรเข้ำใจ
วัฒนธรรมที่หลำกหลำย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงสรรค์
งำนอำชีพ
แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพที่ในหน่วยงำนที่ต้องใช้ภำษำอังกฤษใน
งำนธุรกิจต่ำงๆ งำนแปล งำนในองค์กรระหว่ำงประเทศ
หมายเหตุ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ
เก็บค่ำบำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน ภำคต้นและภำคปลำย
ภำคเรียนละ 18,000 บำท
นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษา (ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตผ่านการคัดเลือก
ให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

-132.17 คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
- สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเลเป็นสำขำวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์และกำรจัดกำร
ทรัพยำกรทำงทะเล กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภำพในกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล และกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ำและพืชน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเล อย่ำงมีประสิทธิภำพ
แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพตำมหน่วยงำนรำชกำรและสถำนประกอบกำร
ในตำแหน่งนักวิทยำศำสตร์หรือนักวิชำกำร ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล กำรจัดกำรประมง
กำรจัดกำรฟำร์มสัตว์น้ำ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือเทคโนโลยีชีวภำพรวมทั้งอำชีพ เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม
กำรขำยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำ ผู้ควบคุมคุณภำพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล หรือเป็น
เจ้ำหน้ำที่ในองค์กรพัฒนำเอกชน
2.18 คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
2.18.1 สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำวิชำนี้ศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นควำมรู้ด้ำนอัญมณีศำสตร์
เทคโนโลยีกำรผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ กำรออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ 2D
และ 3D
2.18.2 สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนธุรกิจและกำรตลำด โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีศำสตร์ กำรออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น และกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ
2.18.3 สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ โดยเน้นทำงด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับ
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนกำรผลิตเครื่องประดับ อัญมณีศำสตร์เบื้องต้น และกำรตลำดอัญมณี
และเครื่องประดับ
2.19 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
2.19.1 สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ หรือ
แผนกำรเรียนศิลป์-คำนวณ
2.19.2 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ หรือ
แผนกำรเรียนศิลป์-คำนวณ และมีวิชำด้ำนคณิตศำสตร์อย่ำงน้อย 9 หน่วยกิต
2.19.3 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป และสำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน

-142.20 คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
2.20.1 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ (กลุ่มวิชำพืชศำสตร์)
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ หรือ
แผนกำรเรียนศิลป์-คำนวณ
- สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตพืช ประกอบด้วย
เทคโนโลยีชีวภำพพืช สรีรวิทยำของพืช กำรปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช หลักกำรผลิตพืช
เทคโนโลยีกำรขยำยพันธุ์พืช เช่น กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดิน พืชพลังงำนและ
เทคโนโลยีด้ำนพลังงำนชีวมวล กำรผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร กำรจัดกำรดินและปุ๋ย เทคโนโลยีกำร
จัดกำรวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืช และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวกับกำรผลิตพืช เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้
และกำรวิจัยทำงด้ำนพืชศำสตร์ นำไปสู่กำรสร้ำงเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำกำรผลิตพืชและศึกษำในด้ำนกำร
ประเมินคุณภำพผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยว ดัชนีกำรเก็บเกี่ยว กำรรักษำคุณภำพ คุณค่ำของโภชนำกำร ระบบ
กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง
และกำรนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมและทันสมัยมำใช้ เพื่อลดกำรสูญเสียหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรเพิ่มมูลค่ำของ
ผลิตผลเกษตร รวมทั้งกำรจัดกำรผลิตผลสดเพื่อส่งออกและควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบ
มำตรฐำนและควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบมำตรฐำนของประเทศผู้นำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร
2.20.2 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ (กลุ่มวิชำสัตวศำสตร์)
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ หรือ
แผนกำรเรียนศิลป์-คำนวณ
- สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ
ประกอบด้วย กำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์
โภชนศำสตร์สัตว์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์ พืชอำหำรสัตว์ กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสัตว์ เทคโนโลยี
น้ำนม กำรฟักไข่และกำรจัดกำรโรงฟัก เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม กำรรักษำเบื้องต้นและกำร
ป้องกันโรคในสัตว์ ธุรกิจปศุสัตว์และมำตรฐำนฟำร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีต่ำง ๆ และกำรวิจัยทำงสัตวศำสตร์เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์
แนวทางการประกอบอาชีพ
ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ในสถำบัน
หรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ รับรำชกำรนส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร อำจำรย์หรือ
นักวิจัย ประกอบธุรกิจทำงด้ำนเกษตร เช่น ฟำร์ม สวน ไร่ โรงงำน ฯลฯ หรือทำงำนในภำคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจกำรเกษตร
2.20.3 สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์ หรือ
แผนกำรเรียนศิลป์-คำนวณ หรือแผนกำรเรียนเทียบเท่ำแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
หรือศิลป์-คำนวณ โดยต้องผลกำรเรียนรำยวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ไม่ต่ำกว่ำ 9 หน่วยกิต
- สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร
ประกอบด้วยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตรเบื้องต้น หลักเศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเกษตร
กำรวิจัยตลำดในอุตสำหกรรมเกษตร กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรควบคุม

-15คุณภำพในอุตสำหกรรมเกษตร กำรประกันคุณภำพและกฎหมำยในอุตสำหกรรมเกษตร สถิติและกำรวำง
แผนกำรทดลอง นวัตกรรมในอุตสำหกรรมเกษตร กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร
หลักวิศวกรรมแปรรูปอำหำร กำรเสริมทักษะและจรรยำบรรณสำหรับวิชำชีพวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์
รวมถึงกำรศึกษำด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร เช่น จุลชีววิทยำอำหำร เคมีอำหำร หัวข้อคัดสรร
อุตสำหกรรมเกษตร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ประมง เทคโนโลยีผักและผลไม้ เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก เทคโนโลยีกำรหมัก เทคโนโลยีแป้งและ
น้ำตำล และในด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพและควำมงำม เช่น อำหำรเพื่อสุขภำพ เคมีผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติ สำรสกัดสมุนไพรและกำรทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพ หัวข้อคัดสรรทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภำพ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภำพและควำมงำม เครื่องสำอำงเวชสำอำง และพิษวิทยำของผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติ
แนวทางการประกอบอาชีพ
ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร
ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ สำมำรถทำงำนได้ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำน
เอกชน โดยทำงำนในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอำหำร กึ่งอำหำร และ
ไม่ใช่อำหำร ตลิดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพและควำมงำม นอกจำกนี้ยังสำมำรถทำงำนในตำแหน่ง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ำยกำรผลิต ฝ่ำยกำรควบคุมและประกันคุณภำพ กำรตลำด เป็นต้น และประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมเกษตร
2.21 โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” วิทยาเขตสระแก้ว
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ หรือ
แผนกำรเรียนศิลป์-คำนวณ

3. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
3.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนทำกำรสมัคร
3.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 2-24 ตุลาคม พ.ศ. 2560
3.3 นำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปชำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทย และที่ทำกำรไปรษณีย์
ทุกสำขำทั่วประเทศ ระหว่ำงวันที่ 2-25 ตุลำคม พ.ศ. 2560
3.4 กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง หำกข้อมูลใด
เป็นเท็จ มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
3.5 หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริงเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบถัดไป
มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
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4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
4.1 ผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 (4 ภำคเรียน)
4.2 ผลกำรเรียนเฉลี่ยตำมกลุ่มสำระ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 (4 ภำคเรียน)
หมายเหตุ 1. มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ
เฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำกำหนด
2. มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีผลคะแนนครบทุกวิชำ
ที่กำหนดเท่ำนั้น ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตำมที่กลุ่มวิชำหรือสำขำวิชำกำหนด จะไม่สำมำรถสมัครคัดเลือกได้
หำกทำกำรสมัคร มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำกำรสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหำวิทยำลัยบูรพำจะไม่พิจำรณำ
คัดเลือกให้
3. มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย โดยวิธีกำรดังนี้
3.1 ประมวลผลคะแนนจำก GPAX และ GPA กลุ่มสำระให้เป็นคะแนนรวม 100%
3.2 เรียงลำดับผู้สมัครในแต่ละสำขำวิชำ จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ำสุด
3.3 คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยตำมจำนวนรับ โดยพิจำรณำ
จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นลำดับแรก จนถึงผู้ที่ได้คะแนนในลำดับสุดท้ำยของจำนวนรับแต่ละสำขำวิชำ
(ผู้ที่มีคะแนนต่ากว่าลาดับสุดท้ายของจานวนรับ จะถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
และตรวจร่างกาย)
4. ในวันสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์
ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต
มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำจำกผลกำรเรียนเฉลี่ยและผลกำรเรียนเฉลี่ยตำมกลุ่มสำระ
และคุณสมบัติเฉพำะสำขำที่คณะ/วิทยำลัยได้กำหนดไว้ ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็น
ที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจำนวนรับที่ได้ประกำศไว้ หำกผลกำรสอบคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่
คณะ/วิทยำลัยได้กำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

5. ค่าใช้จ่ายในการสมัครและการชาระค่าสมัคร
ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครคัดเลือก จำนวน 500 บำท
หมายเหตุ - ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
- มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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6. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา

สำขำวิชำภำษำจีน
สำขำวิชำภำษำญีป่ ุ่น
สำขำวิชำภำษำเกำหลี
สำขำวิชำภำษำไทย
สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรสื่อสำร

สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (ภำคพิเศษ)
4. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
01933030101 สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ กลุ่มภูมิศำสตร์
สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์
01933030201
กลุ่มภูมิสำรสนเทศศำสตร์
5. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
01921030501 หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต
6. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
01922030801 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
01922030601 กลุ่มวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
01922030101 กลุ่มวิชำกำรจัดกำร
01922030701 กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
01922030201 กลุ่มวิชำกำรตลำด
01922030301 กลุ่มวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ
01922030501 กลุ่มวิชำกำรเงิน
01922030401 กลุ่มวิชำกำรจัดกำรกำรโรงแรม

ภ.บ.

15

5

10 50

-

20

4

พย.บ.

20

10 20 30

-

20

3

ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
30
30
30
30

20
20
20
20
-

20
20
20
15
50
50
50

5
5
5
3
1
1
1

วท.บ.

20

10 20 10 20 20

3

วท.บ.

20

10 20 10 20 20

3

ร.บ.

20

20

-

-

20 40

1

บช.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.

20
20
20
20
20
20
20
20

15
15
15
15
15
15
15
15

20
20
20
20
20
20
20
20

10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10

5
5
5
5
5
5
5
5

20
20
20
15
-

วิทยำศำสตร์

จานวนรับ

01902030701
01902030801
01902030601
01902030901
01902031001
01902031101
01902031102

ภำษำต่ำงประเทศ

1. คณะเภสัชศาสตร์
01932030101 หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต
2. คณะพยาบาลศาสตร์
01901030101 หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อ
GPAX
ปริญญา

คณิตศำสตร์

คณะ/สาขาวิชา

ภำษำไทย

รหัสสาขา

สังคมศึกษำฯ

GPA กลุ่มสาระ

-

25
25
25
25
25
25
25
25
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6. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา

01906030401 สำขำวิชำนิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย)
01906030601 สำขำวิชำออกแบบเซรำมิกส์
01906030701 สำขำวิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภำษำ)

จานวนรับ

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

20
20
20
20
20
10
10
10
20
15
20

10
10
10
10
20
10
-

50
10
20
20
20
20
35
35
20
30
40

20 60 40 40 40 30 10
35 35 30 35 30 -

10
10
10
10
10
20
20
20
10
10
10

5
10
2
5
10
10
5
5
5
5
5

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

20
20
20

5
15
5

30
15
30

20
20
15

5
15
5

20
15
25

1
1
1

วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.

10
10
10
10
10
10

-

30
30
30
30
30
30

30
30
30
30
30
30

-

30
30
30
30
30
30

8
6
6
6
8
6

ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.

20
20
20
20
20
20
20

30
30
30
30
30
30
25

-

-

25
25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25
30

1
1
1
1
1
1
1

สังคมศึกษำฯ

GPAX

วิทยำศำสตร์

7. คณะวิทยาศาสตร์
01903030101 สำขำวิชำคณิตศำสตร์
01903030201 สำขำวิชำเคมี
01903030301 สำขำวิชำจุลชีววิทยำ
01903030401 สำขำวิชำชีวเคมี
01903030501 สำขำวิชำชีววิทยำ
01903030601 สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ
01903030701 สำขำวิชำฟิสิกส์
01903030801 สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์
01903030901 สำขำวิชำวำริชศำสตร์
01903031001 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร
01903031101 สำขำวิชำสถิติ
8. คณะวิทยาการสารสนเทศ
01934030201 สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
01934030301 สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์
01934030101 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์
01905030901 สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร
01905030101 สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี
01905030201 สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล
01905030301 สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
01905030401 สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ
01905030701 สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ
10. คณะศิลปกรรมศาสตร์
01906030201 สำขำวิชำจิตรกรรม
01906030101 สำขำวิชำกรำฟิกอำร์ต และกรำฟิกมีเดีย
01906030301 สำขำวิชำนิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กรำฟิก)
01906030501 สำขำวิชำนิเทศศิลป์ (ออกแบบกรำฟิกและโฆษณำ)

ชื่อ
ปริญญา

คณิตศำสตร์

คณะ/สาขาวิชา

ภำษำไทย

รหัสสาขา

ภำษำต่ำงประเทศ

GPA กลุ่มสาระ
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6. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
จานวนรับ

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

10
10
10

10 30 30
10 30 30
10 30 30

-

10
10
10

1
1
1

บธ.บ.

10

10 30 30

-

10

1

บธ.บ.
บธ.บ.

20
20

10 15 10 15 30
10 15 10 15 30

1
1

บธ.บ.

20

10 15 10 15 30

1

บธ.บ.

20

10 15 10 15 30

1

บธ.บ.

20

10 15 10 15 30

1

ศศ.บ.

20

10 15 10 15 30

1

ศศ.บ.

20

10 15 10 15 30

1

ศป.บ.

20

10 15 10 15 30

1

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

20
15
20
20
20

10
10
10
10

10
15
10
10
10

วิทยำศำสตร์

ภำษำต่ำงประเทศ

11. คณะโลจิสติกส์
01923030401 สำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ (5 ปี)
01923030201 สำขำวิชำจัดกำรโลจิสติกส์
01923030301 สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมพำณิชยนำวี
สำขำวิชำกำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำร
01923030101
จัดกำรโลจิสติกส์
12. วิทยาลัยนานาชาติ (เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร)
01919030501 สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ กลุ่มวิชำกำรเงิน
01919030701 สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ กลุ่มวิชำกำรตลำด
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ กลุ่มวิชำกำรจัดกำร
01919030601
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
01919030201 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์
สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำรและกำร
01919030101
ท่องเที่ยวนำนำชำติ
สำขำวิชำกำรติดต่อสื่อสำร กลุ่มวิชำทักษะ
01919030801
กำรติดต่อสื่อสำรเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
สำขำวิชำกำรติดต่อสื่อสำร กลุ่มวิชำกำร
01919030301
ติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ
01919030401 สำขำวิชำนิเทศศิลป์และกำรออกแบบ
13. คณะสหเวชศาสตร์
01931030201 สำขำวิชำชีวเวชศำสตร์
01931030101 สำขำวิชำกำยภำพบำบัด
01931030301 สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์
01931030401 สำขำวิชำพยำธิวิทยำกำยวิภำค
01931030501 สำขำวิชำโภชนบำบัดและกำรกำหนดอำหำร

ชื่อ
GPAX
ปริญญา

คณิตศำสตร์

คณะ/สาขาวิชา

ภำษำไทย

รหัสสาขา

สังคมศึกษำฯ

GPA กลุ่มสาระ

30
50
30
30
30

10
10
10
10

20 5
20 3
20 4
20 10
20 5
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6. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์

สังคมศึกษำฯ

ภำษำต่ำงประเทศ

จานวนรับ

GPA กลุ่มสาระ

กศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.

20
20
20
20

15
15
15
15

20
20
20
20

20
20
20
20

10
10
10
10

15
15
15
15

1
2
2
2

กศ.บ.

20

20 15 15 15 15

2

กศ.บ.

20

20 15 15 15 15

1

กศ.บ.

20

20 15 15 15 15

4

กศ.บ.

20

20 15 15 15 15

5

วท.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

20
20
20

15
20
20

15
15
15

20
10
10

15 15
20 15
20 15

2
1
1

01911030201 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน
01911030501 สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ

บธ.บ.
วท.บ.
วท.บ.
บธ.บ.
ศศ.บ.

15
20
20
20
10

10
5
5
10
30

30
30
10
30
-

10
30
-

10
5
5
10
10

35
30
30
30
50

2
3
3
1
1

17. คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
01908030101 สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล

วท.บ.

20

10

20

30

-

20

2

รหัสสาขา

คณะ/สาขาวิชา

14. คณะศึกษาศาสตร์
01904030201 สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (5 ปี)
01904030301 สำขำวิชำเคมี (5 ปี)
01904030401 สำขำวิชำชีววิทยำ (5 ปี)
01904030801 สำขำวิชำฟิสิกส์ (5 ปี)
สำขำวิชำภำษำจีน (5 ปี) (รับเฉพำะผู้ที่มี
01904030901 พื้นฐำนภำษำจีนแล้วเท่ำนั้น เรียนในประเทศ
ไทยและประเทศจีน)
01904030101 สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย (5 ปี)
สำขำวิชำศิลปศึกษำ (รับเฉพำะผู้ที่มีพื้นฐำน
01904031001
ทำงด้ำนศิลปะ)
สำขำวิชำดนตรีศึกษำ (รับเฉพำะผู้ที่มีพื้นฐำน
01904030501
ทำงด้ำนดนตรีไทย)
15. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
01916030201 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกกำลังกำยและกีฬำ
01916030101 สำขำวิชำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ
01916030301 สำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ

16. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
01911030101 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต
01911030401 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
01911030301 สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร

ชื่อ
GPAX
ปริญญา
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6. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา

01927030301

สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำ
ชำยแดน

01927030201 สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
01927030401 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป
01927030101 สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์

จานวนรับ

วท.บ.
บธ.บ.
ศป.บ.

20
20
20

10
20
30

20
20
-

30 - 20
- 20 20
- 30 20

10
10
10

บธ.บ.

20

15

20

15 15 15

1

บธ.บ.

20

15

20

15 15 15

2

วท.บ.
รป.บ.
บธ.บ.

20
20
20

15
15
15

15
15
20

20 15 15
15 20 15
15 15 15

1
1
1

20
20
20

20
20
20

20 10 10
20 10 10
20 10 10

2
2
2

15
15
15

20
20
20

10 10 25
10 10 25
10 10 25

1
1
1
311

20. คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
01928030101 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ กลุ่มวิชำพืชศำสตร์
วท.บ. 20
01928030201 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ กลุ่มวิชำสัตวศำสตร์
วท.บ. 20
01928030301 สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร วท.บ.
20
21. โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” วิทยาเขตสระแก้ว
01936030101 สำขำวิชำกำรจัดกำร กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป บธ.บ.
20
01936030301 สำขำวิชำกำรจัดกำร กลุ่มวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ บธ.บ.
20
01936030201 สำขำวิชำกำรจัดกำร กลุ่มวิชำกำรตลำด
บธ.บ. 20
รวม

สังคมศึกษำฯ

GPAX

วิทยำศำสตร์

18. คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
01925030301 สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ
01925030201 สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
01925030101 สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ
19. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
01927030501 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ
ปริญญา

คณิตศำสตร์

คณะ/สาขาวิชา

ภำษำไทย

รหัสสาขา

ภำษำต่ำงประเทศ

GPA กลุ่มสาระ

-22-

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 กำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ในวันที่ 2-3 ธันวำคม
พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป ตำมสถำนที่ที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ พร้อมหลักฐำน ดังนี้
(1) ใบสมัครโครงกำรโควตำพิเศษโรงเรียนสำธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ปีกำรศึกษำ 2561
ที่ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตำดำ เป็นภำพสีหรือขำวดำและถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน
ขนำด 1 นิ้ว
(2) ใบแสดงผลกำรเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 (4 ภำคเรียน)
(3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่รับรองสำเนำถูกต้อง
(4) สำเนำทะเบียนบ้ำนที่รับรองสำเนำถูกต้อง
(5) สำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองสำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี)

9. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำต้องทำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ 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 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็น
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ
ตำมที่ปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ
11.2 ผู้รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำแล้วถือว่ำ มีศักดิ์และมีสิทธิ์
เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำโดยสมบูรณ์
11.3 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำตำมข้อ (11.2) หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศ
ยังไม่สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
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12. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำ ในวันที่ 26-27 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏในท้ำย
ประกำศผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 26 กันยำยน พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)
ไชยวิทย์ ธนไพศำล
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศำล)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ
สำเนำถูกต้อง
พรจันทร์ โพธินำค
(นำงสำวพรจันทร์ โพธินำค)
นักวิชำกำรศึกษำ

