
 
 
 

ปฏิทินการรับสมัครโครงการรับตรงส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์ (TCAS รอบท่ี 5) 
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีการศึกษา  2561   

 
 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ป ี  เวลา 
ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมคัร - http://regservice.buu.ac.th 4 – 10  ก.ค.  2561  
สมัครทาง  Internet - http://regservice.buu.ac.th 4 – 10  ก.ค.  2561 - 

การช าระเงิน 
ธนาคารกรุงไทย  และที่ท าการไปรษณีย์ไทย  
ทุกสาขาทั่วประเทศ 

4 – 11  ก.ค.  2561 - 

ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร 
และข้อมูลการช าระเงิน 

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

หลังจากช าระเงิน 
3  วันท าการ 

ตามเวลาเปดิท าการ 
ของธนาคารและ 

ที่ท าการไปรษณียไ์ทย 

ขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลการสมัครจาก  
website http://regservice.buu.ac.th 
แล้ว  FAX  ไปที่เบอร์ 0-3810-2721 

4 – 11  ก.ค.  2561 - 

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

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

19  ก.ค. 2561 16.00 น  เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย มหาวิทยาลยับูรพา  บางแสน  ชลบุรี 21  ก.ค. 2561 09.00 - 16.00  น. 

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

23  ก.ค. 2561 16.00 น  เป็นต้นไป 

การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา - http://smartreg.buu.ac.th 26  ก.ค. 2561 - 
 

หมายเหตุ     ปฏิทนิการคัดเลอืกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
 



- ส าเนา - 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  117/2561 

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกโครงการรับตรงส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น 
ที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์ (TCAS รอบที่ 5)  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา   

ประจ าปีการศึกษา  2561   
------------------------------------ 

 

ในปีการศึกษา  2561  มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับนกัเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยับูรพา  ที่ 0539/2559  เร่ือง  การศึกษาระดับปรญิญาตรี  พ.ศ. 2559 
ข้อ 5  มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 5) 
โครงการรับตรงส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรสีาขาอื่นทีม่ิใช่สาขาเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีการศึกษา  2561  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร   
1.  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขา  ที่มิใช่สาขาเภสชัศาสตร์ 

 2.  เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธปิไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 3.  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง  และสามารถรับรองต่อมหาวิทยาลัยบูรพาไดว้่า 
จะตั้งใจและอุตสาหะศึกษาเลา่เรียนเต็มความสามารถ  ปฏิบัตติามระเบียบข้อบังคบัของมหาวิทยาลัยบูรพา 
และของคณะเภสัชศาสตร์  (พรอ้มกับของสภาเภสัชกรรม)  รวมถึงมติและหลักเกณฑ์ก าหนดทีม่ีอยู่แล้วหรือที่จะมี 
ต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
 4.  เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง  โรคที่สังคมรังเกียจ  หรือโรค/ความผิดปกตสิ าคัญ  ทีจ่ะเปน็อุปสรรค 
ต่อการศึกษาสาขาเภสชัศาสตร์  หรือการประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 
 5.  ต้องไม่เป็น/ไม่มโีรค  อาการของโรค  และ/หรือความพิการ  ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์  โดยคณะกรรมการ 
ด าเนินการคัดเลือก  คณะเภสัชศาสตร์พิจารณาว่าเปน็อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวชิาชพีทางเภสัชกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่เป็น/ไม่มีโรค  อาการของโรค  ดังต่อไปนี้ 
     5.1  ความพิการทางร่างกายและ/หรือทางจิตใจ  ตลอดจนมพีฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
และการประกอบวชิาชีพทางเภสัชกรรม 
     5.2  ตาบอดสี  ที่มีระดับความรุนแรงมากกว่า  MildDegree of Color Blindness  เป็นต้นไป 
รวมถึงกรณีการพิการทางสายตาเกินระดับที่ก าหนด 
     5.3  โรค/อาการอ่ืนในระยะรุนแรง  หรือเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง  ที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม 
และ/หรือ คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ เห็นว่าเปน็อุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
 6.  ต้องไม่เปน็/ไม่มีโรค อาการของโรค และ/หรือความพิการ ซึ่งคณะเภสัชศาสตร ์ 
โดยคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก คณะเภสัชศาสตร ์พิจารณาวา่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ  
การประกอบวิชาชีพทางเภสชักรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่เป็น/ไม่มีโรค อาการของโรค ดังต่อไปนี ้ 

    6.1  ความพิการทางรา่งกายและ/หรือทางจิตใจ  ตลอดจนการมีพฤติกรรมเสี่ยง ที่เป็นอุปสรรคต่อ 
การศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม  

    6.2  ตาบอดส ีที่มีระดับความรุนแรงมากกว่า  Mild Degree of Color Blindness เป็นตน้ไป  
รวมถึงกรณีการพิการทางสายตาเกินระดับที่ก าหนด  
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    6.3  โรค/อาการอ่ืนในระยะรุนแรง หรือเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง ที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม  
และ/หรือ คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร ์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
 7.  การท าสัญญาชดใช้ทนุ 
     7.1  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ต้องท าสัญญาเป็นนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ท าสัญญา 
ชดใช้ทุนฯ ตามความต้องการแต่ละปีของรัฐ พร้อมกับการท าสัญญาค้ าประกันโดยบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง 
ตามกฎหมาย พร้อมด้วยหลักทรัพย์ค้ าประกันหรือโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาชดใช้ทุนฯ 
      การท าสัญญาเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์คู่สัญญาเพื่อปฏิบัติราชการชดใช้ทุนฯ เป็นไปตาม 
มติเห็นชอบก าหนดโดยคณะรัฐมนตรี  ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเงื่อนไขเป็นระยะ ๆ  โดยมีประกาศในวันที่ 
ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
     หลักทรัพย์และหรือการค้ าประกันตามสัญญาชดใช้ทุนฯดังกล่าวจะสิ้นสุดหรือคืนให้ เมื่อ 
  (1)  นิสิตเภสัชศาสตร์ผู้ท าสัญญาชดใช้ทุนได้ปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร  
ตามความต้องการแต่ละปีของรัฐ  จนครบก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือ 
  (2)  นิสิตเภสัชศาสตร์ผู้ท าสัญญาชดใช้ทุนมีจ านวนเกินความต้องการใช้ในแต่ละปีของรัฐ  
ก็จะเป็นอิสระจากพันธะสัญญาที่คณะรัฐมนตรีก าหนดไว้   
     อนึ่ง  หากปรากฏว่านิสิตเภสัชศาสตร์รายใดละทิ้งการศึกษากลางคนั  โดยนัยก าหนด 
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการท าสัญญาชดใช้ทนุฯ  นสิิตเภสัชศาสตร์รายนัน้จักต้องช าระเงินค่าปรับฐานผิดสัญญาฯ 
ตามจ านวนปีที่ศึกษา  โดยก าหนดค่าปรบั รายละ ปลีะ 66,666 บาท (หกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) 
     7.2  หากผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกไม่รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
และท าสัญญาชดใชทุ้น  จะถือว่าผู้นัน้สละสทิธิ์การเข้าเป็นนิสิตเว้นแต่คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา  
จักพิจารณาเปน็รายกรณีเฉพาะหน่วยงาน/องค์กรที่มีพันธะสัญญาความร่วมมือด้วยกัน 
 8.  ค่าบ ารุงและคา่ธรรมเนียมการเข้าศึกษาแบบเหมาจา่ยรายภาคเรียน 

    8.1  ภาคต้นและภาคปลาย   ภาคเรียนละ  75,000  บาท   
    8.2  ภาคฤดูร้อน  40,000  บาท 
 

2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมัคร  และการเตรียมตัวในการสอบ 
(1)  ผู้สมัครต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายในการสมัคร 
(2)  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาในสาขาวิชาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมถึง 

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ที่มิใช่หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ  จากสถาบนัอุดมศึกษาทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
อุดมศึกษา หรือ ก.พ. รับรอง  หรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในสถาบันอุดมศึกษา  โดยให้ 
แนบเอกสารประกอบ (ปริญญาบัตรและใบระเบยีนแสดงผลการศึกษา) 
 (3)  ส าหรับผูท้ี่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสดุท้ายในสถาบนัอุดมศึกษา นัน้  จะต้องมีใบรบัรอง 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  และต้องน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษา หรือหนังสือรับรองฉบับจริง มาแสดง 
ในวันสอบสัมภาษณ์  หากไม่สามารถน าหลักฐานการส าเร็จการศึกษาฉบับจริงมาแสดงได้  คณะเภสัชศาสตร์จะถือว่า 
การคัดเลือกนั้นเป็นโมฆะและถกูตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

3.  รหัสสาขา ช่ือสาขา และจ านวนที่รับ 
 

รหัสสาขา สาขาวิชา ชื่อปริญญา จ านวนรับ 
01932420111 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  ภ.บ. 2 
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4. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา  
4.1  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนท าการสมัคร  
4.2  กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ 

http://e-admission.buu.ac.th  ตั้งแต่วันที ่ 4 – 10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  
4.3  น าใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปชาระเงินทีธ่นาคารกรุงไทย  หรือที่ท าการไปรษณีย ์ 

ทุกสาขาทั่วประเทศ  ระหว่างวนัที่  4 – 11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
4.4  การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใดเป็นเท็จ   

มหาวิทยาลยับูรพาจะถือว่าทุจรติและไมไ่ด้รับการพิจารณาคัดเลือก  
หมายเหตุ  ในกรณีที่มีการช าระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการช าระเงิน 

คร้ังสุดท้าย เป็นส าคัญ 
 

5.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
 1.  การพิจารณาคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ 
  (1)  GPAX  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ร้อยละ 50 

(2)  GPAX  ระดับปริญญาตรี    ร้อยละ 50 
  (3)  สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย    ผ่าน/ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสนิการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัตทิั่วไป  
   และคุณสมบตัิเฉพาะสาขาตามที่สาขาวชิาก าหนด 

2.  มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลอืกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  โดยใช้รูปแบบ  ดังนี้ 
    2.1  ประมวลผลคะแนนจาก GPAX ให้เป็นคะแนนรวม  100  เปอร์เซ็นต์ 

     2.2  เรียงล าดับผู้สมัครในแต่ละสาขาวชิา  จากผู้ทีไ่ด้คะแนนสูงสดุไปต่ าสุด 
 3.  ในวันสอบสัมภาษณ์  มหาวทิยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หากตรวจสอบแล้วพบว่าคุณสมบัติ 
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการเข้ารับ 
การสอบสัมภาษณ ์
 4.  การประกาศรายชื่อผู้ทีผ่่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  มหาวิทยาลัยจะพจิารณา 
ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์  และประกาศรายชื่อผู้ทีผ่่านการคัดเลือกเข้าศึกษา  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัย 
ขอสงวนสิทธิไ์ม่จ าเป็นที่จะรับผูส้มัครเข้าศึกษาตามจ านวนรับทีไ่ด้ประกาศไว้  หากผลการคัดเลอืกไม่ผ่านเกณฑ์ 
ตามที่คณะก าหนดไว้  และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

6.  ค่าใช้จ่ายในการสมัครและการชาระค่าสมัคร  
ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก  จ านวน  500  บาท  
หมายเหตุ  -  ในกรณีที่มีการช าระเงินค่าสมัครหลายครั้ง  มหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการช าระเงิน  

      คร้ังสุดท้ายเปน็ส าคัญ  
   -  มหาวิทยาลยับูรพา  จะไมค่ืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

7.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  
มหาวิทยาลยับูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกายทางเว็บไซต์  

http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th  วันที่  19  กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
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8.  การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  
มหาวิทยาลยับูรพา  ก าหนดให้มีการสอบสัมภาษณ ์ ในวันที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  

ตามสถานที ่ที่ปรากฏในทา้ยประกาศ พร้อมหลักฐาน ดังนี ้ 
(1)  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว  
(2)  ใบแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  
(3)  ใบใบแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาตรี สาขาอ่ืนที่มิใช ่
      สาขาเภสัชศาสตร ์
(4)  สาเนาบัตรประจาตวัประชาชน ที่รับรองสาเนาถูกต้อง  
(5)  สาเนาทะเบยีนบ้าน ที่รับรองสาเนาถูกต้อง  
(6)  สาเนาหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกลุที่รับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)  

 

9.  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
มหาวิทยาลยับูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีผา่นการสอบสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ทางเว็บไซต ์ 

http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th  ในวันที ่ 23  กรกฎาคม พ.ศ. 2561   
เวลา  16.00 น.  เป็นต้นไป  
 

10. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา  
10.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลยับูรพาในขั้นสุดทา้ยถือว่าเป็น ผู้มีสิทธิ ์

รายงานตัวยืนยันสทิธิ์เพื่อเข้าศึกษา  และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวชิาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามทีป่รากฏ 
ในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา  

10.2  ผู้รายงานตัวยนืยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบรูพาแล้วถือว่า  มีศักดิ์และมีสิทธิ์ เป็นนสิิตของ 
มหาวิทยาลยับูรพาโดยสมบูรณ ์ 
 10.3  ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ (10.2) หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ  
ยังไม่ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6  ถอืว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

11.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา  
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา  ในวันที่  26  กรกฎาคม  

พ.ศ. 2561  ทางเว็บไซต ์ http://smartreg.buu.ac.th  และปฏบิัติตามข้อก าหนดทีป่รากฏ  
ในท้ายประกาศผูผ้่านการคัดเลอืกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบรูพาต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 25  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
 

    (ลงชื่อ)                  วิมลรัตน์  จตุรานนท์ 
                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์  จตุรานนท์) 
         รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ปฏิบัติการแทน 
                  ผู้ปฏิบัติหนา้ที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
        ส าเนาถูกต้อง 
      นฤมล  เหมือนใจ 
(นางสาวนฤมล  เหมือนใจ) 
     นักวิชาการศึกษา 


