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ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดบัปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1) 
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ  มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา  2562 

 

รายการ สถานที่/ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ป ี เวลา 
ดำวนโ์หลดระเบียบกำรสมัคร http://regservice.buu.ac.th 1 – 15 ธ.ค. 2561 - 
รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต http://regservice.buu.ac.th 1 – 15 ธ.ค. 2561 - 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 
ธนำคำรกรุงไทย และไปรษณียท์ุกสำขำ 
ทั่วประเทศ 

1 – 15 ธ.ค. 2561 
ตำมเวลำเปิดท ำกำรของ
ธนำคำรและไปรษณีย ์

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ 
ข้อมูลกำรช ำระเงินคำ่สมัคร 

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

หลังจำกช ำระเงิน 
3 วันท ำกำร 

- 

ส่งใบสมัครและหลักฐำนประกอบ 
กำรสมัครพร้อมแฟ้มผลงำน  
(ให้เข้าเล่มสันกาวหรือตดิเทป 
แลคซีนขนาด A4 เท่านั้น  
ผลงานจ านวนไม่เกิน 10 หน้า) 

- ส่งทางไปรษณีย์ กองทะเบียนและประมวลผล
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ  เลขที่ 169   
ต.แสนสุข อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20131 
- ส่งด้วยตนเอง  ณ งำนรับเข้ำศึกษำ 
กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ ชั้น 1 

1 – 15 ธ.ค. 2561 

ถือวันประทับตรำ
ไปรษณีย์วนัที่   
15 ธ.ค.61 

เป็นวันสุดท้ำย 
ของกำรรับสมัคร 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
สัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย 

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

17 ม.ค. 2562 16.00 น. 

สอบสัมภำษณ์และตรวจรำ่งกำย มหำวิทยำลยับูรพำ จังหวัดชลบรุี 20 ม.ค. 2562 09.00 น. 
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบ
สัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย 

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

25 ม.ค. 2562 16.00 น. 

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House www.mytcas.com 30-31 ม.ค. 2562 - 

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

5 ก.พ. 2562 16.00 น. 

รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ http://smartreg.buu.ac.th 11 ก.พ. 2562 - 
หมายเหตุ     1.  ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือก อำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้ 
      2.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 500 บำท 
                 3.  วงเล็บมุมซอง  “โครงกำรนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษท่ัวประเทศ” 

“เอกสารภายในเล่มผลงาน ให้เย็บรูปเล่มอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยเรียงล าดับดังต่อไปนี้” 
  ล าดับที่ 1 (หน้าปก)     ใบสมัครที่พิมพ์ทำงอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรปูถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว  

ล าดับที่ 2         ใบแสดงผลกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 5 ภำคเรียน 
ล าดับที่ 3         ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน   

  ล าดับที่ 4         ผลงำน เช่น เกียรติบัตร รูปถำ่ย เป็นต้น จ านวนไม่เกิน 10 หนา้  
แฟ้มสะสมผลงานต้องจัดท าเป็นเล่มรายงาน (เข้าเล่มสันกาวหรือติดเทปแลคซีน) ขนาด A4 เท่านั้น  ไม่รับแฟ้มสะสมผลงาน
ที่เป็นแฟ้มพลาสติกและเข้าเล่มแบบกระดูกงู  โดยให้น ำใบสมัครทีต่ิดรูปถ่ำยแล้วท ำเป็นหน้ำปก และเอกสารในล าดับท่ี 2-4  
ต้องเป็นฉบับส าเนาเท่านั้น   

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัตด้ิานใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
1. ด้ำนกีฬำ  ผู้สมคัรต้องได้รับรำงวัลในระดับจงัหวัด  เขต  ภำค  ประเทศหรือนำนำชำติ 
2. ด้ำนศิลปะ  ผู้สมคัรต้องได้รับรำงวัลในระดับโรงเรียน  อ ำเภอ  จังหวัด  เขต  ภำค ประเทศหรือนำนำชำติ 
3. ด้ำนดนตร-ีขับร้อง   ผู้สมคัรต้องได้ร่วมแสดง ประกวดหรือไดร้ับรำงวลัในระดับเขต ภำค ประเทศหรือนำนำชำติ 
4. ด้ำนนำฏศิลป ์  ผู้สมคัรต้องได้ร่วมแสดง ประกวดหรือไดร้ับรำงวลัในระดับเขต ภำค ประเทศหรือนำนำชำติ 
5. ด้ำนวิชำกำร  ผู้สมคัรต้องได้รับรำงวัลในระดับประเทศ  หรือนำนำชำติ 

**สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-102643 และ 038-102721 

http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
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ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  2352  /2561 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบท่ี 1)  
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษท่ัวประเทศ  มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา  2562 

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

ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559 เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 
มหำวิทยำลัยบูรพำจะด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 1)   
โครงกำรนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษทั่วประเทศ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร 
1.1  ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  
1.2  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนใดด้ำนหนึ่ง คือ  ด้ำนวิชำกำร  ด้ำนกีฬำ  ด้ำนดนตรี-ขับร้อง   

ด้ำนนำฏศิลป์ หรือด้ำนศิลปะ  ที่สร้ำงชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับตนเอง  ในระดับโรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด เขต  
ภำค ประเทศ หรือ นำนำชำติ 

1.3  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษำชั้นปีที่  4 - 6  (5  ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  2.00 
1.4  เป็นผู้ยึดมั่นในกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
1.5  มีควำมประพฤติเรียบร้อย 
1.6  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

  1.7  มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำก ำหนด 
 

2.  คุณสมบัติเฉพาะด้าน 
ด้านกีฬา 
1.  เป็นผู้มีประวัติควำมสำมำรถในด้ำนกีฬำดีเด่นมำแล้วไม่เกิน  3  ปี  และมีใบรับรอง 

ควำมสำมำรถในทำงกีฬำจำก 
1.1  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรอื 

   1.2  สมำคมกีฬำแห่งประเทศไทย / กำรกีฬำแห่งประเทศไทย หรือ 
   1.3  คณะกรรมกำรโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์  หรือ 
   1.4  ใบรับรองเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำนำนำชำติ  ซึ่งเจ้ำภำพออกให้ 

2.  เกณฑ์ขั้นต่ ำ 
2.1  เป็นนักกีฬำตัวแทนเหรียญทองระดับจังหวัด  ในกำรแข่งขันกีฬำเขตกำรศึกษำ  

กีฬำเยำวชนแห่งชำติ  กีฬำแห่งชำติ  กีฬำที่สมำคมกีฬำแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด  หรือ 
   2.2  กีฬำที่คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  มหำวิทยำลัยบูรพำเป็นผู้จัด  โดยประธำน 
และคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันรับรองว่ำ ผู้สมัครมีควำมสำมำรถสูงในกีฬำที่ลงแข่งขัน 
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ด้านศิลปะ 
1.  เป็นผู้มีประวัติควำมสำมำรถในด้ำนศิลปะ 
2.  เป็นผู้ได้รับรำงวัลหรือเกียรติบัตรทำงศิลปะ ขณะศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

และมัธยมศึกษำตอนปลำย  โดยพิจำรณำตำมอันดับควำมส ำคัญดังนี้ 
2.1  ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดและแสดงทำงศิลปะระดับนำนำชำติ  และได้รับ 

รำงวัลระดับใดระดับหนึ่ง 
   2.2  ส่งผลงำนร่วมประกวดและแสดงศิลปะระดับประเทศ  และได้รับรำงวัล 
ระดับใดระดับหนึ่ง 
   2.3  ส่งผลงำนร่วมประกวดและแสดงศิลปะระดับเขตกำรศึกษำ  และได้รับรำงวัล 
ระดับใดระดับหนึ่ง 
   2.4  ส่งผลงำนร่วมประกวดและแสดงศิลปะโดยทั่ว ๆ ไปนอกเหนือจำกข้อ 
2.1 - 2.3  และได้รับรำงวัลระดับใดระดับหนึ่ง 

ด้านดนตร-ีขับร้อง 
1.  เป็นนักดนตรีไทย  สำกล  หรือนักขับร้องเพลงไทยและสำกล 
2.  มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติเครื่องดนตรีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งได้อย่ำงดีเยี่ยม  แต่ถ้ำเป็น 

เครื่องก ำกับจังหวะ  จะต้องสำมำรถปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทด ำเนินท ำนองได้อย่ำงน้อยหนึ่งชนิด   
หรือมีควำมสำมำรถด้ำนขับร้องเพลงไทยหรือสำกลเป็นอย่ำงดี 

3.  ร่วมแสดงหรือร่วมประกวดในกำรบรรเลงหรือในกำรขับร้องเพลงไทยและสำกลระดับ 
เขต  ภำค  ประเทศ  หรือต่ำงประเทศ  อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  โดยต้องน ำหลักฐำนแสดงควำมสำมำรถพิเศษ 
มำแสดงด้วย  เช่น  ใบประกำศเกียรติคุณ  รำงวัล  หนังสือรับรอง  หนังสือเชิญหรือหลักฐำนอ่ืน ๆ  

4.  เป็นผู้ที่เคยได้รับรำงวัลหรือประกำศเกียรติคุณด้ำนดนตรี-ขับร้อง  ระดับชำติ  และ 
นำนำชำติ  และต้องน ำหลักฐำนมำแสดงด้วย 
  ด้านนาฏศิลป์ 

ผู้สมัครในโครงกำรควำมสำมำรถพิเศษด้ำนนำฏศิลป์  จะต้องมีควำมประพฤติเรียบร้อย  
มีทัศนคติที่ดีต่อนำฏศิลป์ไทย  เมื่อได้เข้ำศึกษำต้องพร้อมที่จะเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนนำฏศิลป์ไทยอย่ำงต่อเนื่อง  
และมีคุณสมบัติอ่ืน  ดังนี้ 

1.  เป็นนักแสดงนำฏศิลป์ไทยทุกสำขำ 
2.  มีควำมสำมำรถและเคยร่วมกิจกรรมด้ำนนำฏศิลป์ไทยในโรงเรียน  หรือได้รับเชิญไป 

ร่วมแสดงกับหน่วยงำนอื่นได้อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
3.  เป็นผู้ที่เคยได้รับรำงวัลหรือประกำศเกียรติคุณด้ำนนำฏศิลป์ไทย  และต้องน ำหลักฐำน 

มำแสดงด้วย 
ด้านวิชาการ 
1.  นักเรียนที่ได้รับรำงวัลทำงวิชำกำร  สำขำใดสำขำหนึ่งในระดับชำติ  หรือ  นำนำชำติ 
2.  เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษในกำรออกแบบ  หรือพัฒนำนวัตกรรมด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

จนได้รับกำรยอมรับและมีหลักฐำนที่ได้รับกำรยอมรับในระดับชำติหรือนำนำชำติ 
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3.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมัคร 
(คณะ/สำขำวิชำที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพำะ  แสดงว่ำไม่มีกำรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะเพ่ิมเติม) 

3.1  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3.1.1  สำขำวิชำจิตวิทยำ กลุ่มจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร   
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ  หรือด้ำนศิลปะ  หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง   

หรือด้ำนนำฏศิลป์  หรือด้ำนวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต  
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5  ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  3.00 
3.1.2  สำขำวิชำภำษำเกำหลี 
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฎศิลป์  

หรือด้ำนวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง โดยเฉพำะผู้ที่เคยได้รับรำงวัลประกวดควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำและ
วัฒนธรรมเกำหลีในระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ หรือ เคยผ่ำนกำรอบรมภำษำและวัฒนธรรมเกำหลี 
ทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ หรือสอบผ่ำนภำษำเกำหลีในระดับดีมำก 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5  ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  3.00 
3.1.3  สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น 
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

โดยเฉพำะผู้ที่เคยได้รับรำงวัลประกวดควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำญี่ปุ่น 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5  ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  3.50 
-  ผ่ำนกำรสอบวัดระดับภำษำญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป และผลกำรเรียนภำษำอังกฤษอยู่ในระดับดี 
3.1.4  สำขำวิชำภำษำไทย   
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

โดยเฉพำะผู้ที่เคยได้รับรำงวัลประกวดควำมสำมำรถทำงภำษำไทย ทั้งทำงด้ำนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน หรือ
กำรเขียน หรือมีผลกำรเรียนวิชำภำษำไทยอยู่ในระดับดีมำก และภำษำอังกฤษอยู่ในระดับดี 

3.1.5  สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรสื่อสำร 
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะ  หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง  หรือด้ำนนำฏศิลป์   

หรือด้ำนวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  โดยเฉพำะผู้ที่ได้รับรำงวัลประกวดควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำฝรั่งเศส 
หรือผ่ำนกำรสอบวัดระดับภำษำฝรั่งเศส  (DELF)  ระดับ A2  หรือมีผลกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษอยู่ในระดับ 
ดีมำก  และผลกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศอ่ืนอีก 1 ภำษำในระดับดี 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5  ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  3.00 
3.1.6  สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะ  หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง  หรือด้ำนนำฏศิลป์   

หรือด้ำนวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  โดยเฉพำะผู้ที่ได้รับรำงวัลประกวดควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำอังกฤษ  
หรือได้รับกำรสอบผ่ำนภำษำอังกฤษ  โดยมีผลกำรเรียนระดับดีมำก  และผลกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศอ่ืน ๆ  
ในระดับดี 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5  ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  3.00  และมีผลกำรเรียน 
ในกลุ่มสำระวิชำภำษำต่ำงประเทศ  ตลอด  5  ภำคเรียน  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 
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3.2  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ  หรือด้ำนศิลปะ  หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง  หรือ 

ด้ำนนำฏศิลป์  หรือด้ำนวิชำกำรด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต  
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5  ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  2.50 
-  เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีที่ 2 ได้แก่  กลุ่มภูมิศำสตร์  และกลุ่มภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 

เพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำวิชำกำรภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ซึ่งมีกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ 
รวมทั้งกำรออกพ้ืนที่เพ่ือส ำรวจข้อมูลในภำคสนำม ผู้สมัครเข้ำศึกษำในคณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ต้องมี
สุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง สมบูรณ์ และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือมีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรค 
ต่อกำรศึกษำดังต่อไปนี้ 
 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 

 
3.3  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ  หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์   
หรือวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

-  มีควำมสนใจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  กำรเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  หำกได้รับรำงวัล 
ในโครงกำรหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนดังกล่ำวข้ำงต้น  ให้น ำมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์ 
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3.4  คณะวิทยาศาสตร์ 
3.4.1  สำขำวิชำคณิตศำสตร์  สำขำวิชำสถิติ  สำขำวิชำชีวเคมี  สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ 

และสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร 
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ  หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์   

หรือวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  ผู้สมัครเข้ำศึกษำในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร ต้องมีผลกำรเรียน 

ในกลุ่มสำระคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 2.75 และต้องไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 
3.4.2  สำขำวิชำฟิสิกส์  และ สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์ 
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิชำกำร หรือผ่ำนอบรมค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร  สำขำฟิสิกส์   

ค่ำยที่  1  จำกศูนย์  สอวน. ทั่วประเทศ  หรือมีผลกำรเรียนในกลุ่มสำระคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
ไม่น้อยกว่ำ 3.00 

-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
3.4.3  สำขำวิชำเคมี  สำขำวิชำจุลชีววิทยำ สำขำวิชำชีววทิยำ และ สำขำวิชำวำริชศำสตร์   
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิชำกำร  หรือผ่ำนอบรมค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร  สำขำเคมี  

หรือสำขำชีววิทยำ หรือสำขำฟิสิกส์  ค่ำยที่  1  จำกศูนย์  สอวน. ทั่วประเทศ หรือมีผลกำรเรียนในกลุ่มสำระ
คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ 3.00 

-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  ผู้สมัครเข้ำศึกษำในสำขำวิชำเคมี  และสำขำวิชำชีววิทยำ  จะต้องไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 
-  ผู้สมัครเข้ำศึกษำในสำขำวิชำจุลชีววิทยำ จะต้องไม่เป็นผู้มีตำบอดสี และ/หรือลักษณะ 

พิกำรทำงร่ำงกำย/จิตใจอันจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 

3.5  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  ผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครเข้ำศึกษำได้ใน 6 สำขำวิชำ ดังนี้   
1. สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 

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

โดยคณะวิศวกรรมศำสตร์คัดเลือกนักเรียนเข้ำศึกษำในโครงกำรนักเรียนที่มีควำมสำมำรถ 
พิเศษทั่วประเทศ  ในประเภทต่ำง ๆ  5  ด้ำน  ได้แก่ 
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1.  ความสามารถพิเศษด้านกีฬา  เป็นนักกีฬำระดับเขต  (เป็นตัวแทนเขตเข้ำร่วมแข่งขัน 
กีฬำแห่งชำติ  หรือกีฬำเยำวชนแห่งชำติ)  หรือเป็นนักกีฬำระดับชำติขึ้นไป  และมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม  
(GPAX)  5  ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 

2.  ความสามารถพิเศษด้านศิลปะและวัฒนธรรม  เคยเข้ำร่วมและได้รับรำงวัลจำกกำร 
แข่งขันกิจกรรมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมในระดับประเทศขึ้นไป  และมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX)   
5  ภำคเรียนไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 

3.  ความสามารถพิเศษด้านดนตรี-ขับร้อง หรือด้านนาฏศิลป์  เคยเข้ำร่วมและได้รับ 
รำงวัลจำกกำรแข่งขันกิจกรรมด้ำนดนตรี  หรือขับร้อง  หรือนำฏศิลป์ในระดับประเทศขึ้นไป  และมีผล 
กำรเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX)  5  ภำคเรียนไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 

4.  ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ เคยเข้ำร่วมและได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันทำง 
วิชำกำรในระดับประเทศขึ้นไป  และมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX)  5  ภำคเรียนไม่ต่ ำกว่ำ  3.50 

5.  ผ่านการอบรม สอวน. ค่าย 2  เป็นผู้ที่เคยผ่ำนกำรอบรมในโครงกำรมูลนิธิส่งเสริม 
โอลิมปิกวิชำกำรและพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์ศึกษำในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้ำพ่ีนำงเธอ
เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำกรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ (สอวน.) ค่ำยที่ 2 จำกศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ   
และมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX)  5  ภำคเรยีนไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 

-  ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สำมำรถศึกษำได้  และไม่ปรำกฏอำกำร 
ของโรค  ดังต่อไปนี้  

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

 
3.6  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

  3.6.1  สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน 
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิชำกำร  หรือกีฬำ  หรือดนตรี-ขับร้อง   
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  มีระดับผลกำรเรียนในรำยวิชำต่อไปนี้  วิชำภำษำอังกฤษ  วิชำคณิตศำสตร์   

วิชำชีววิทยำ  วิชำเคมี  และวิชำสังคมศึกษำ  ในทุกภำคกำรศึกษำต้องไม่ต่ ำกว่ำ  3.50   
-   ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปนี้ 

      *  โรคเรื้อน        *  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
        *  โรคพิษสุรำเรื้อรัง         *  โรคจิตต่ำง ๆ  และโรคออทิสติก 
       *  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
        *  กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2) 
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เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ  เช่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
เทศบำล  โรงพยำบำล  สถำนีอนำมัย  หรือปฏิบัติงำนในมูลนิธิ/องค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์และภำรกิจใน
ด้ำนกำรจัดกำรสุขภำพและสิ่งแวดล้อมชุมชน  โดยอำจรับผิดชอบหน้ำที่ดังนี้  คือ  ที่ปรึกษำในหน่วยงำนต่ำง 
ๆ  ทำงด้ำนสุขภำพ  ผู้ประเมินสภำวะสุขภำพชุมชน  นักวิจัยทำงด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อม  และเจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 

3.6.2  สำขำวิชำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย   
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิชำกำร  หรือกีฬำ  หรือดนตรี-ขับร้อง   
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-   ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปนี้ 

      *  ตำบอดสี     *  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
      *  โรคเรื้อน        *  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 

        *  โรคพิษสุรำเรื้อรัง         *  โรคจิตต่ำง ๆ  และโรคออทิสติก 
       *  กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2) 

สำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรส่งเสริม  ป้องกัน  ตรวจควำมปลอดภัยในสถำน 
ประกอบกำร  เพ่ือสืบค้นปัญหำและอันตรำยตลอดจนประเมิน  แก้ไขควบคุมปัญหำที่เกิดจำกกำรท ำงำน 

3.6.3  สำขำวิชำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ   
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิชำกำร  หรือกีฬำ  หรือดนตรี-ขับร้อง   
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-   ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปนี้ 

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

สำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ปัญหำสุขภำพ  พฤติกรรมสุขภำพ  กระบวนกำร 
ปลูกฝัง  และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรวำงแผนและด ำเนินกำรสุขศึกษำ  กำรประเมินผลงำน  กำรวิจัย
พัฒนำงำนด้ำนสุขศึกษำ  และสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้อง 

3.6.4  สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม   
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิชำกำร  หรือกีฬำ  หรือดนตรี-ขับร้อง   
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-   ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปนี้ 

      *  ตำบอดสี     *  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
      *  โรคเรื้อน        *  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 

        *  โรคพิษสุรำเรื้อรัง         *  โรคจิตต่ำง ๆ  และโรคออทิสติก 
       *  กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2) 
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-  สำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์  วำงแผน  นิเทศ  ด ำเนินกำรแก้ไข 
ปัญหำอนำมัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในสถำนประกอบกำรและชุมชน  กำรประเมินผลงำน  กำรวิจัย  และพัฒนำงำน
ทำงด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม  และด้ำนสำธำรณสุขที่เก่ียวข้อง 
 

3.7  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะ   
-  ผู้สมัครต้องมีผลงำนทำงศิลปกรรมที่ได้รับรำงวัล 

  -  ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในวิชำชีพทำงศิลปกรรมศำสตร์ ดังต่อไปนี้ 
1.  ตำบอดสีชนิดรุนแรง 
2.  โรคเรื้อน 
3.  โรคจิตต่ำง ๆ 
4.  วัณโรคในระยะอันตรำย 
5.  กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2) 
6.  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 

   7.  โรคหรือคนพิกำรประเภทอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้  ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำย
เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  ทั้งนี้  คณะศิลปกรรมศำสตร์อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำย
เพ่ิมเติมได้ 
 

3.8  คณะดนตรีและการแสดง 
 -  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรี-ขับร้อง  หรือนำฏศิลป์  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

และต้องมีผลงำนทำงดนตรีและกำรแสดง  ที่ได้รับรำงวัลหรือยกย่องจำกสถำบันหรือหน่วยงำนที่น่ำเชื่อถือ 
-  ผู้สมัครต้องส่งคลิปวิดีโอควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรีหรือศิลปะกำรแสดง  

โดยท ำเป็น CD แนบมำพร้อมกับแฟ้มสะสมผลงำน 
-  มีสำขำวิชำให้เลือกสมัครได้ ดังนี้ 

  3.8.1  สาขาวิชาดนตรี 
   3.8.1.1  วิชาเอกดนตรีไทย  ประกอบด้วย 
   -  กลุ่มปี่พำทย์ 
   -  กลุ่มเครื่องสำย 
   -  กลุ่มขับร้องเพลงไทย 
   3.8.1.2  วิชาเอกดนตรีสากล  ประกอบด้วย 
   -  กลุ่มวิชำปฏิบัติดนตรีตะวันตก 
   -  กลุ่มวิชำกำรประพันธ์เพลง 
   -  กลุ่มวิชำดนตรีแจ๊ส 
   -  กลุ่มวิชำดนตรีสมัยนิยม 
   -  กลุ่มวิชำกำรขับร้องลูกทุ่ง 
   -  กลุ่มวิชำเทคโนโลยีทำงดนตรี
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  3.8.2 สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
   3.8.2.1  วิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากับลีลา  ประกอบด้วย 
   -  กลุ่มนำฏศิลป์ไทย 
   -  กลุ่มนำฏศิลป์ร่วมสมัย 
   3.8.2.2  วิชาเอกศิลปะการละคร  ประกอบด้วย 
   -  กลุ่มวิชำทักษะกำรแสดง 
   -  กลุ่มวิชำกำรก ำกับและกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดง 
   -  กลุ่มวิชำละครเพื่อกำรเรียนรู้ 
   -  กลุ่มวิชำกำรเขียนบท 
   -  กลุ่มวิชำศิลปะกำรละครศึกษำ 
   -  กลุ่มวิชำกำรออกแบบเครื่องแต่งกำย 
   -  กลุ่มวิชำกำรออกแบบฉำกและแสง 

 

3.9  คณะศึกษาศาสตร์ 
1) หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 5 ปี 
1.1)  สำขำวิชำภำษำจีน  (หลักสูตร  5  ปี) 

-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิชำกำร และต้องมีผลงำนหรือรำงวัลในระดับชำติขึ้นไปเท่ำนั้น 
-  ต้องผ่ำนกำรเรียนภำษำจีน มีควำมรู้ สำมำรถฟัง-พูด อ่ำน-เขียนภำษำจีน เทียบเท่ำ HSK  

ระดับ 2 ขึ้นไป ซึ่งผู้เข้ำศึกษำจะต้องเรียนรำยวิชำในประเทศไทย ในปีที่ 1-2  โดยปีที่ 3-4 จะต้องเดินทำงไป
ศึกษำ ณ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน เป็นเวลำประมำณ 2 ปี ด้วยทุนของตนเอง และในปีที่ 5 จะต้อง
เดินทำงกลับมำประเทศไทยเพ่ือฝึกปฏิบัติกำรสอนเป็นเวลำ 1 ปี 
  -  โดยจะต้องเลือกมหำวิทยำลัยที่จะไปศึกษำ  ณ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน  คือ  
Beijing Union University เมืองปักก่ิง  โดยมีค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งหมด 2 ปี เป็นเงินประมำณ  600,000 บำท  
และ Yunnan Minzu University เป็นเงินประมำณ  400,000  บำท  (ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนและ
กำรใช้จ่ำยของนิสิตแต่ละคน) 
  -  กำรได้รับปริญญำทั้ง 2 มหำวิทยำลัยนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของมหำวิทยำลัยนั้น ๆ  ก ำหนด 

2) หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี 
2.1) สำขำวิชำคณิตศำสตร์  สำขำวิชำเคมี สำขำวิชำชีววิทยำ และสำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตร  4  ปี)* 

-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิชำกำร และต้องมีผลงำนหรือรำงวัลในระดับชำติขึ้นไปเท่ำนั้น 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 

    -  มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ยสะสม  5  ภำคเรียน  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
2.2) สำขำวิชำพลศึกษำ  (หลักสูตร 4 ปี) * 
   -  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ  และต้องมีผลงำนหรือรำงวัลในระดับชำติขึ้นไปเท่ำนั้น 
  -  มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ยสะสม  5  ภำคเรียน  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
2.3) สำขำวิชำศิลปศึกษำ (หลักสูตร 4 ปี) * 
    -  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะ  และต้องมีผลงำนหรือรำงวัลในระดับชำติขึ้นไปเท่ำนั้น 

-  มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ยสะสม  5  ภำคเรียน  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
-  มีกำรสอบปฏิบัติวำดเส้น โดยผู้สมัครต้องเตรียมกระดำษ ดินสอด ำ EE และอุปกรณ์ในกำร 

สอบปฏิบัติวำดเส้น
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2.4) สำขำวิชำดนตรีศึกษำ (หลักสูตร 4 ปี) * 

-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรี-ขับร้อง  ด้ำนนำฏศิลป์  และด้ำนวิชำกำร   
ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง และต้องมีผลงำนหรือรำงวัลในระดับชำติขึ้นไปเท่ำนั้น 

    -  มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ยสะสม  5  ภำคเรียน  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
2.5) สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี) * 
    -  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ  ด้ำนศิลปะ  ด้ำนดนตรี-ขับร้อง  ด้ำนนำฏศิลป์   

และด้ำนวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง และต้องมีผลงำนหรือรำงวัลในระดับชำติขึ้นไปเท่ำนั้น 
    -  มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ยสะสม  5  ภำคเรียน  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
3) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี 
3.1)  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ (หลักสูตร 4ปี) 
    -  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ  ด้ำนศิลปะ  ด้ำนดนตรี-ขับร้อง  ด้ำนนำฏศิลป์   

และด้ำนวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง และต้องมีผลงำนหรือรำงวัลในระดับชำติขึ้นไปเท่ำนั้น 
    -  มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ยสะสม  5  ภำคเรียน  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 

หมายเหตุ  * อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรจาก 5 ปี เป็น 4 ปี ก าลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 

3.10  คณะโลจิสติกส์   
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ  หรือดนตรี-ขับร้อง  หรือวิชำกำร  

ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับประเทศขึ้นไป  
    -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 

และมีผลกำรเรียนคณิตศำสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX (5 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 

 

3.11  วิทยาลัยนานาชาติ  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร   
3.11.1  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชำกำรตลำด   

กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ  กลุ่มวิชำกำรเงิน  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์   
และสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ หลักสูตรนำนำชำติ   

- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ  ด้ำนศิลปะ  ด้ำนดนตรี-ขับร้อง  ด้ำนนำฏศิลป์   
และด้ำนวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

-  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำย 

เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
3.11.2  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  สำขำวิชำกำรติดต่อสื่อสำร กลุ่มวิชำทักษะ 

กำรติดต่อสื่อสำรเพ่ือพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และกลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ หลักสูตรนำนำชำติ  
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ  ด้ำนศิลปะ  ด้ำนดนตรี-ขับร้อง  ด้ำนนำฏศิลป์   

และด้ำนวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
-  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   

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

- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะ   
-  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
-  มีพ้ืนควำมรู้ด้ำนศิลปะ และมีแนวคิดด้ำนกำรออกแบบ กำรคิดสร้ำงสรรค์ 

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 850,000  บำท พร้อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ประกอบกำรเรียน โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนดในปีที่ 3  
และปีท่ี 4  มีทุนกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่เรียนดี 

 
3.12  คณะสหเวชศาสตร์ 
 3.12.1  สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด 

-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ  ด้ำนศิลปะ  ด้ำนดนตรี-ขับร้อง  ด้ำนนำฏศิลป์   
และด้ำนวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
- มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์ แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือมีควำมพิกำร  

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

และภำคปลำย ภำคเรียนละ 35,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ฝึกภำคปฏิบัติงำนทำงกำยภำพบ ำบัด) 20,000 บำท 
3.12.2   สำขำวิชำพยำธิวิทยำกำยวิภำค 
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ  ด้ำนศิลปะ  ด้ำนดนตรี-ขับร้อง  ด้ำนนำฏศิลป์   

และด้ำนวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์  แข็งแรง   
-  ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี  หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
หมายเหตุ  ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียนภำคต้น 

และภำคปลำย  ภำคเรียนละ  35,000  บำท 
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3.13  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 
3.13.1  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  
-  มีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์  

หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
-  เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีที่  2  ได้แก่  กลุ่มวิชำกำรตลำด และกลุ่มวิชำกำรเงิน 
-  บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกกลุ่มวิชำกำรตลำด  และกลุ่มวิชำกำรเงิน  คณะวิทยำศำสตร์ 

และศิลปศำสตร์  จะเป็นผู้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของศำสตร์พ้ืนฐำนด้ำนบริหำรธุรกิจที่จ ำเป็น  
และสำระส ำคัญของศำสตร์ในกลุ่มสำขำวิชำที่นิสิตเลือกเรียน  มีควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
และผลกระทบอย่ำงเท่ำทัน  มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้และประสบกำรณ์   
เพ่ือให้เกิดแนวทำงในกำรบริหำรธุรกิจใหม่ ๆ  มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
   กลุ่มวิชำกำรตลำด  พนักงำนขำย  นักวำงแผนกำรตลำด  นักโฆษณำหรือประชำสัมพันธ์  นักวิจัย
ตลำด  นักบริหำรผลิตภัณฑ์  นักบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ  ผู้ประกอบกำรธุรกิจ  เป็นต้น 

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

นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฎิบัติงานในสถาน
ประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ  และผ่าน
การคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

3.13.2  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
-  มีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์  

หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
    -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  5  หน่วยกิต 
    -  บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นนักสนับสนุนกำรใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กำรที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์กำรท ำงำนด้ำนโปรแกรม  กำรสื่อสำรข้อมูล  และกำรบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  ตลอดจนเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและท ำงำนร่วมกันกับ 
ผู้อื่นได้  เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำองค์กำรและประเทศ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ  นักวิเครำะห์และออกแบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  นักพัฒนำระบบ  ผู้ดูแลเครือข่ำย  นักพัฒนำเว็บไซต์  และนักวิชำชีพเทคโนโลยีสำรสนเทศใน
สถำนประกอบกำร 

นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฎิบัติงานในสถาน
ประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ  และผ่าน
การคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
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3.13.3  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช) 
-  มีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์  

หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช)  เป็นผู้มีควำมรู้ 

ด้ำนวิชำกำร  มีควำมสำมำรถด้ำนปฏิบัติและกำรวิจัย  สำมำรถพัฒนำประยุกต์ใช้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำน
พืชอย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพ่ือพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  รับรำชกำรในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนกำรเกษตร  นักวิจัยและ
เจ้ำหน้ำที่ในองค์กรภำครัฐและเอกชน  ประกอบธุรกิจทำงด้ำนกำรเกษตร  หรือเป็นพนักงำนบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจกำรเกษตร  เป็นต้น  นอกจำกนี้ยังสำมำรถศึกษำต่อในระดับปริญญำโท  และเอก  สำขำวิทยำศำสตร์
ประยุกต์ในสถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ 

นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช) มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฎิบัติงาน
ในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ  
และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

3.13.4  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน   
-  มีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์  

หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
  -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 

-  ศึกษำเก่ียวกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้ำนของไทย   
รวมทั้งกลุ่มประเทศอำเซียน  และเอเชียตะวันออก  เป็นหลักสูตรที่จัดท ำขึ้นภำยใต้กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ สำขำโลจิสติกส์ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ   

 ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์  เช่น  หน้ำที่ที่เก่ียวข้องกับกำรผลิต  กำรควบคุมวัตถุดิบ   
กำรจัดซื้อ  กำรจัดกำรคลังสินค้ำ  กำรขนส่ง  กำรกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ   

 ด้ำนกำรจัดกำรกำรค้ำชำยแดนหรือกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  เช่น  หน้ำที่ที่เก่ียวข้อง 
กับกำรส่งออก  กำรน ำเข้ำ  กำรจัดซื้อหรือจัดหำต่ำงประเทศ  กำรขำยต่ำงประเทศ  กำรตลำดต่ำงประเทศ  
กำรประสำนงำนต่ำงประเทศ  ในองค์กำรทั้งภำครัฐและเอกชน  และกำรประกอบธุรกิจส่วนตัว 

นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
(ปฎิบัติงานในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข
ของคณะฯ  และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
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3.13.5  สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  
-  มีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์  

หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
ศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสิทธิภำพทำงด้ำนธุรกิจ รวมถึงกำรเข้ำใจ 

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

นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  
(ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ)  เป็นเวลา  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4  ถ้านิสิตผ่านการคัดเลือก 
ให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

 

3.14  คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ   หรือศิลปะ  หรือดนตรี-ขับร้อง  หรือนำฏศิลป์   

หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชำ  
ซึ่งนิสิตเลือกกลุ่มวิชำเรียนในชั้นปีที่ 3-4 ดังนี้ 

1. กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นกลุ่มวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกับ 
กำรจัดกำร และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล เน้นศึกษำกำรเปลี่ยนแปลง และกำรฟ้ืนฟูคุณภำพแหล่งน้ ำ 
ตะกอนดิน และระบบนิเวศในทะเลที่ส ำคัญ เช่น แนวปะกำรัง แหล่งหญ้ำทะเล ป่ำชำยเลน กำรใช้เทคโนโลยี
ภูมิสำรสนเทศส ำหรับกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล และกำรศึกษำปัญหำเร่งด่วนของประเทศ  
เช่น กำรกัดเซำะชำยฝั่ง กำรจัดกำรทรัพยำกรประมง มลภำวะทำงทะเล และขยะทะเล ฯลฯ และกำรฝึก
ทักษะกำรปฏิบัติกำรใต้น้ ำ (SCUBA) 

2. กลุ่มเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นกลุ่มวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต
สิ่งมีชีวิตในทะเล กำรจัดกำรฟำร์มทะเล เทคโนโลยีกำรเพำะขยำยพันธุ์สัตว์และพืชทะเล เทคโนโลยีกำรตรวจ
และวินิจฉัยโรคสัตว์น้ ำ กำรจัดกำรสุขภำพสัตว์น้ ำ และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภำพส ำหรับพัฒนำกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำให้มีประสิทธิภำพและยั่งยืน 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนรำชกำร สถำนประกอบกำรเอกชน 
และองค์กรพัฒนำเอกชน ในต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ นักวิจัย หรือนักวิชำกำร ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรทำง
ทะเล  กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงทะเล กำรจัดกำรประมง  กำรจัดกำรฟำร์มสัตว์น้ ำ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
กำรส่งเสริมวิชำกำรผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ กำรตรวจ
วิเครำะห์คุณภำพวัตถุดิบอำหำร และผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล และกำรประกอบอำชีพที่เก่ียวข้องกับกำรด ำน้ ำ  
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3.15  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 
3.15.1  สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ   
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์ 

หรือวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง   
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  ไม่เป็นผู้ที่มีตำบอดสี  
สำขำวิชำนี้ศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  โดยเน้นควำมรู้ด้ำนอัญมณีศำสตร์ 

เทคโนโลยีกำรผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ  กำรออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ  2D  
และ  3D 

3.15.2  สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ   
-  มีควำมสำมำรถพิเศษ  ด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ  หรือดนตรี-ขับร้อง  หรือนำฏศิลป์  

หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่งและต้องไม่เป็นผู้ที่มีตำบอดสี 
สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนธุรกิจและกำรตลำด  โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ   

อัญมณีศำสตร์  กำรออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น  และกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ 
3.15.3  สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ   
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะ  โดยต้องมีผลงำนด้ำนศิลปะ  
-  ไม่เป็นผู้ที่มีตำบอดสี 
สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนศิลปกรรมศำสตร์  โดยเน้นทำงด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับ   

กำรออกแบบผลิตภัณฑ์  กระบวนกำรผลิตเครื่องประดับ  อัญมณีศำสตร์เบื้องต้น  และกำรตลำดอัญมณี 
และเครื่องประดับ 
 แนวทางในการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  ในต ำแหน่ง
นักอัญมณีศำสตร์  นักออกแบบเครื่องประดับ  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควบคุมกำรผลิต  ฝ่ำยตรวจวิเครำะห์อัญมณี  
ฝ่ำยจัดซื้อ  ฝ่ำยกำรตลำด  และประกอบอำชีพอิสระ  เช่น  เจ้ำของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  เป็นต้น 
 
 

3.16  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 
 3.16.1  สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  และสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์

และกำรค้ำชำยแดน   
   -  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี - ขับร้อง หรือนำฎศิลป์  
หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

  -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
3.16.2  สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป  และสำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

และสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี - ขับร้อง หรือนำฏศิลป์ หรือวิชำกำร 

ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
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3.17  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 
 3.17.1  สำขำวิชำเกษตรศำสตร์  (กลุ่มวิชำพืชศำสตร์) 

-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี - ขับร้อง หรือนำฏศิลป์ หรือวิชำกำร 
ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 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  รวมทั้งกำรจัดกำรผลิตผลสดเพื่อส่งออกและควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบมำตรฐำน
และควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบมำตรฐำนของประเทศผู้น ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร 

 3.17.2  สำขำวิชำเกษตรศำสตร์  (กลุ่มวิชำสัตวศำสตร์) 
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี - ขับร้อง หรือนำฏศิลป์ หรือวิชำกำร 

ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจท่ีส ำคัญ   
ประกอบด้วย  กำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำรม์ปศุสัตว์ เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธ์ุสัตว์  เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์  
โภชนศำสตร์สัตว์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์  พืชอำหำรสัตว์  กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสัตว์  เทคโนโลยี
น้ ำนม  กำรฟักไข่และกำรจัดกำรโรงฟัก  เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม  กำรรักษำเบื้องต้นและกำร
ป้องกันโรคในสัตว์  ธุรกิจปศุสัตว์และมำตรฐำนฟำร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์  เป็นต้น  รวมถึงกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีต่ำง ๆ  และกำรวิจัยทำงสัตวศำสตร์เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์
ประยุกต์ ในสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ  รับรำชกำรนส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรเกษตร  อำจำรย์หรือนกัวิจัย  ประกอบธุรกิจทำงด้ำนเกษตร  เช่น  ฟำร์ม  สวน  ไร่  โรงงำน  ฯลฯ  หรือ
ท ำงำนในภำคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจกำรเกษตร 
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 3.17.3  สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร 
  -  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี - ขับร้อง หรือนำฏศิลป์  
หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
  สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  
ประกอบด้วยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตรเบ้ืองต้น  หลักเศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเกษตร  กำร
วิจัยตลำดในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร  กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  กำรควบคุมคุณภำพใน
อุตสำหกรรมเกษตร  กำรประกันคุณภำพและกฎหมำยในอุตสำหกรรมเกษตร  สถิติและกำรวำงแผนกำรทดลอง  
นวัตกรรมในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร  หลักวิศวกรรมแปรรูป
อำหำร  กำรเสริมทักษะและจรรยำบรรณส ำหรับวิชำชีพวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์  รวมถึงกำรศึกษำด้ำนพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อำหำร  เช่น  จุลชีววิทยำอำหำร  เคมีอำหำร  หัวข้อคัดสรรอุตสำหกรรมเกษตร  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง  เทคโนโลยีผักและผลไม้  เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 
และสัตว์ปีก  เทคโนโลยีกำรหมัก  เทคโนโลยีแป้งและน้ ำตำล  และในด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพและ
ควำมงำม  เช่น อำหำรเพื่อสุขภำพ  เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ  สำรสกัดสมุนไพรและกำรทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพ  
หัวข้อคัดสรรทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภำพและควำมงำม  เครื่องส ำอำงเวช
ส ำอำง  และพิษวิทยำของผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ  สำมำรถท ำงำนได้ท้ังใน
หน่วยงำนรำชกำร  หน่วยงำนเอกชน  โดยท ำงำนในต ำแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ท่ี
เกี่ยวกับอำหำร  กึ่งอำหำร  และไม่ใช่อำหำร  ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพและควำมงำม  นอกจำกนี้
ยังสำมำรถท ำงำนในต ำแหน่งอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ฝ่ำยกำรผลิต  ฝ่ำยกำรควบคุมและประกันคุณภำพ  
กำรตลำด  เป็นต้น และประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมเกษตร 
 

3.18  โครงการจัดตั้ง  “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”  วิทยาเขตสระแก้ว 
สำขำวิชำกำรจัดกำร (กลุ่มกำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป  กลุ่มกำรตลำด  และกลุ่มธุรกิจ 

ระหว่ำงประเทศ)   
  -  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ  หรือดนตรี-ขับร้อง  หรือนำฏศิลป์   
หรือวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

-  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
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4.  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 
4.1  การสมัครทางอินเตอร์เน็ตต้องด าเนินการทุกขั้นตอน ดังนี้ 

4.1.1  ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 
4.1.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  

http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 1 – 15 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
4.1.3  น ำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปช ำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทย  และที่ท ำกำรไปรษณีย์  

ทุกสำขำทั่วประเทศ ระหว่ำงวันที่ 1 – 15 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
4.1.4  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใด 

เป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
  4.1.5 หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบถัดไป 
มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ 

4.2  การส่งใบสมัครและแฟ้มผลงาน 
  -  ส่งทางไปรษณีย์  จ่ำหน้ำซองมำยัง  กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา  
เลขที่  169  ต.แสนสุข  อ.เมือง จ.ชลบุรี  20131 วงเล็บมุมซองขวาด้านล่าง “โครงการนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทั่วประเทศ”  ส่งใบสมัครต้ังแต่วันท่ี  1 – 15 ธันวำคม พ.ศ. 2561 มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือวันประทับตรำ
ไปรษณีย์วันท่ี  15 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เป็นวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร  (เอกสำรส ำคัญควรส่งแบบลงทะเบียนหรือ
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ) 
  -  ส่งด้วยตนเอง  ณ  งำนรับเข้ำศึกษำ  กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ   
ชั้น 1 ระหว่ำงวันท่ี  1-15 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 08.30-16.30 น. 

4.3  เอกสารภายในรูปเล่มแฟ้มผลงาน ให้เย็บรูปเล่มอยู่ในเล่มเดียวกัน  ให้เรียงล าดับดังต่อไปนี้ 
  ล าดับที่ 1 (หน้าปก)  ใบสมัครที่พิมพ์ทำงอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว  

ล าดับที่ 2         ใบแสดงผลกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 5 ภำคเรียน 
ล าดับที่ 3         ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน   

  ล าดับที่ 4         ผลงำน เช่น เกียรติบัตร รูปถ่ำย เป็นต้น จ านวนไม่เกิน 10 หน้า  
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ  1.  แฟ้มสะสมผลงานต้องจัดท าเป็นเล่มรายงาน (เข้าเล่มสันกาวหรือติดเทปแลคซีน) ขนาด A4  
    เท่านั้น  ไม่รับแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นแฟ้มพลาสติกและเข้าเล่มแบบกระดูกงู 
2.  หำกผู้สมัครส่งหลักหลักฐำนกำรสมัครไม่ครบถ้วน  มหำวิทยำลัยจะไม่พิจำรณำคัดเลือก 

 

“มหาวิทยาลยับูรพาจะไมค่ืนใบสมัครและหลักฐานการสมัคร  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
หลักฐานส าคัญจึงควรใชฉ้บับส าเนาและลงชื่อก ากับเท่านั้น”

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
1. ด้ำนกีฬำ ผู้สมัครต้องได้รับรำงวัลในระดับจังหวัด  เขต  ภำค  ประเทศหรือนำนำชำติ 
2. ด้ำนศิลปะ ผู้สมัครต้องได้รับรำงวัลในระดับโรงเรียน  อ ำเภอ  จังหวัด  เขต  ภำค ประเทศหรือนำนำชำติ 
3. ด้ำนดนตรี-ขับร้อง  ผู้สมัครต้องได้ร่วมแสดง ประกวดหรือได้รับรำงวัลในระดับเขต ภำค ประเทศหรือนำนำชำติ 
4. ด้ำนนำฏศิลป์ ผู้สมัครต้องได้ร่วมแสดง ประกวดหรือได้รับรำงวัลในระดับเขต ภำค ประเทศหรือนำนำชำติ 
5. ด้ำนวิชำกำร ผู้สมัครต้องได้รับรำงวัลในระดับประเทศ  หรือนำนำชำติ 
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5.  เกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
5.1  ผลกำรเรียนเฉลี่ย  (GPAX)  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4-6  (5 ภำคเรียน)  
5.2  แฟ้มสะสมผลงำนด้ำนต่ำง ๆ  ที่มีหลักฐำนแสดงชัดเจนและมีคุณสมบัติเฉพำะ 

เป็นไปตำมที่คณะก ำหนด 
หมายเหตุ     1.  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ 
เฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำก ำหนด 

    2.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  โดยคัดเลือก 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย โดยพิจำรณำจำก GPAX และผลงำนด้ำนต่ำง ๆ  ที่มีหลักฐำนแสดง
ชัดเจนและมีคุณสมบัติเป็นไปตำมท่ีคณะก ำหนด 

      3.  ในวันสอบสัมภำษณ์  มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ 
ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต 

ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ 
เข้ำศึกษำ  มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ไดป้ระกำศไว้  
หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมทีค่ณะ/วิทยำลัย ไดก้ ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ  
ถือเป็นอันสิ้นสุด 

 
6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 6.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
  6.2 ผู้สมัครน ำใบสมัครไปช ำระเงิน ธนำคำรกรุงไทย และท่ีท ำกำรไปรษณีย์ทุกสำขำท่ัวประเทศ 
ในเวลำท ำกำรของธนำคำรและที่ท ำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ ระหว่ำงวันที่ 1 – 15 ธันวำคม พ.ศ. 2561  
  6.3 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินที่เว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร 
หมายเหตุ   - ในกรณีที่มีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://regservice.buu.ac.th/
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7.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 
รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา ชื่อปริญญา จ านวนรับ 
1.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

01902040311 
สำขำวิชำจิตวิทยำ กลุ่มจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร  
ภำคปกติ 

วท.บ. 5 

01902040601 สำขำวิชำภำษำเกำหลี  ภำคปกติ ศศ.บ. 10 
01902040701 สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น  ภำคปกติ ศศ.บ. 2 
01902040901 สำขำวิชำภำษำไทย  ภำคปกติ ศศ.บ. 15 
01902041001 สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรสื่อสำร  ภำคปกติ ศศ.บ. 3 
01902041101 สำขำวิชำภำษำอังกฤษ  ภำคปกติ ศศ.บ. 2 
01902041102 สำขำวิชำภำษำอังกฤษ  ภำคพิเศษ ศศ.บ. 2 
2.  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
01933040361 สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ภำคปกติ วท.บ. 10 
3.  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
01921040101 สำขำวิชำกำรบริหำรท้องถิ่น ภำคปกติ  รป.บ. 2 
01921040102 สำขำวิชำกำรบริหำรท้องถิ่น ภำคพิเศษ รป.บ. 1 
01921040201 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป ภำคปกติ  รป.บ. 2 
01921040202 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป ภำคพิเศษ รป.บ. 1 
01921040301 หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  น.บ. 5 
01921040302 หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคพิเศษ น.บ. 2 
01921040501 หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ  ร.บ. 2 
01921040502 หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ภำคพิเศษ ร.บ. 2 
4.  คณะวิทยาศาสตร์ 
01903040111 สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ภำคปกติ วท.บ. 10 
01903040211 สำขำวิชำเคมี ภำคปกติ วท.บ. 10 
01903040311 สำขำวิชำจุลชีววิทยำ ภำคปกติ วท.บ. 10 
01903040411 สำขำวิชำชีวเคมี  ภำคปกติ วท.บ. 5 
01903040511 สำขำวิชำชีววิทยำ  ภำคปกติ วท.บ. 10 
01903040611 สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ  ภำคปกติ วท.บ. 10 
01903040711 สำขำวิชำฟิสิกส์  ภำคปกติ วท.บ. 5 
01903040811 สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์  ภำคปกติ วท.บ. 5 
01903040911 สำขำวิชำวำริชศำสตร์  ภำคปกติ วท.บ. 5 
01903041011 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร ภำคปกติ วท.บ. 3 
01903041111 สำขำวิชำสถิติ  ภำคปกติ วท.บ. 10 
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7.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 
รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา ชื่อปริญญา จ านวนรับ 
5.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
01905040111 สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  ภำคปกติ วศ.บ. 4 
01905040211 สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล  ภำคปกติ วศ.บ. 4 
01905040311 สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ  ภำคปกติ วศ.บ. 2 
01905040411 สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ ภำคปกติ วศ.บ. 7 
01905040711 สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ  ภำคปกติ วศ.บ. 3 
01905040911 สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร  ภำคปกติ วศ.บ. 4 
6.  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
01907040111 สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน  ภำคปกติ ส.บ. 5 
01907040211 สำขำวิชำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย  ภำคปกติ วท.บ. 5 
01907040311 สำขำวิชำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ  ภำคปกติ วท.บ. 3 
01907040411 สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม  ภำคปกติ วท.บ. 5 
7.  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
01906040101 สำขำวิชำกรำฟิกอำร์ตและกรำฟิกมีเดีย  ภำคปกติ ศป.บ. 5 
01906040201 สำขำวิชำจิตรกรรม ภำคปกติ ศป.บ. 5 
01906040301 สำขำวิชำนิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กรำฟิก)  ภำคปกติ ศป.บ. 5 
01906040401 สำขำวิชำนิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย)  ภำคปกติ ศป.บ. 5 
01906040501 สำขำวิชำนิเทศศิลป์ (ออกแบบกรำฟิกและโฆษณำ)  ภำคปกติ ศป.บ. 5 
01906040601 สำขำวิชำออกแบบเซรำมิกส์  ภำคปกติ ศป.บ. 5 

01906040701 
สำขำวิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร 2 ภำษำ)   
ภำคปกติ 

ศป.บ. 5 

8.  คณะดนตรีและการแสดง 
01935040101 สำขำวิชำดนตรี  วิชำเอกดนตรีไทย  ภำคปกติ ศป.บ. 5 
01935040201 สำขำวิชำดนตรี  วิชำเอกดนตรีสำกล  ภำคปกติ ศป.บ. 15 

01935040301 
สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง  วิชำเอกนำฏศิลป์และกำรก ำกับลีลำ  
ภำคปกติ 

ศป.บ. 7 

01935040401 สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง  วิชำเอกศิลปะกำรละคร  ภำคปกติ ศป.บ. 10 
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7.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 
รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา ชื่อปริญญา จ านวนรับ 
9.  คณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรผลิตครู (หลักสูตร 5 ปี) 
01904040901 สำขำวิชำภำษำจีน (หลักสูตร 5 ปี)  ภำคปกติ * กศ.บ. 9 
หลักสูตรผลิตครู (หลักสูตร 4 ปี) 
01904040101 สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ * กศ.บ. 2 
01904040211 สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ * กศ.บ. 2 
01904040311 สำขำวิชำเคมี (หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกต ิ* กศ.บ. 2 
01904040411 สำขำวิชำชีววิทยำ (หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกติ * กศ.บ. 2 
01904040501 สำขำวิชำดนตรีศึกษำ (หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกติ * กศ.บ. 4 
01904040701 สำขำวิชำพลศึกษำ (หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกติ * กศ.บ. 2 
01904040811 สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกติ * กศ.บ. 2 
01904041001 สำขำวิชำศิลปศึกษำ (หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกติ * กศ.บ. 4 
หลักสูตร 4 ปี 
01904040601 สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ (หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกติ กศ.บ. 5 
10.  คณะโลจิสติกส์ 
01923040161 สำขำวิชำกำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำรจัดกำรโลจิสติกส์ บธ.บ. 1 
01923040261 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ วท.บ. 2 
01923040361 สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมพำณิชยนำวี วท.บ. 2 
11.  วิทยาลัยนานาชาติ (เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร) 

01919040101 
สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ  
ภำคปกติ 

บธ.บ. 1 

01919040201 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์  ภำคปกติ บธ.บ. 1 

01919040301 
สำขำวิชำกำรติดต่อสื่อสำร กลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ  
ภำคปกติ 

ศศ.บ. 1 

01919040401 สำขำวิชำนิเทศศิลป์และกำรออกแบบ  ภำคปกติ ศป.บ. 1 
01919040501 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรเงิน  ภำคปกติ บธ.บ. 1 

01919040601 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ 
ระหว่ำงประเทศ  ภำคปกติ 

บธ.บ. 1 

01919040701 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรตลำด ภำคปกติ บธ.บ. 1 

01919040801 
สำขำวิชำกำรติดต่อสื่อสำร กลุ่มวิชำทักษะกำรติดต่อสื่อสำร
เพ่ือพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  ภำคปกติ 

ศศ.บ. 1 

12.  คณะสหเวชศาสตร์ 
01931040111 สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด  ภำคปกติ วท.บ. 1 
01931040411 สำขำวิชำพยำธิวิทยำกำยวิภำค  ภำคปกติ วท.บ. 5 

 

หมายเหตุ  * อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรจาก 5 ปี เป็น 4 ปี ก าลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
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7.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 
รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา ชื่อปริญญา จ านวนรับ 
13.  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 
01911040101 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต ภำคปกติ บธ.บ. 20 
01911040261 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน  ภำคปกติ บธ.บ. 20 
01911040361 สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร  (ด้ำนพืช) ภำคปกติ วท.บ. 20 
01911040461 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ภำคปกติ วท.บ. 20 
01911040501 สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  ภำคปกติ ศศ.บ. 20 
14.  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี 
01908040111 สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล วท.บ. 15 
15.  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 
01925040101 สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ ภำคปกติ ศป.บ. 20 
01925040201 สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ภำคปกติ บธ.บ. 30 
01925040311 สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ ภำคปกติ วท.บ. 30 
16.  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 
01927040101 สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ภำคปกติ บธ.บ. 5 

01927040261 
สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
ภำคปกติ 

วท.บ. 2 

01927040361 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน ภำคปกติ บธ.บ. 10 
01927040401 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป ภำคปกติ รป.บ. 10 
01927040501 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภำคปกติ บธ.บ. 5 
17.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 
01928040161 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ กลุ่มวิชำพืชศำสตร์  ภำคปกติ วท.บ. 5 
01928040261 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ กลุ่มวิชำสัตวศำสตร ์ ภำคปกติ วท.บ. 5 
01928040361 สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  ภำคปกติ วท.บ. 3 
18.  โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” วิทยาเขตสระแก้ว 
01936040161 สำขำวิชำกำรจัดกำร กลุ่มกำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป ภำคปกติ บธ.บ. 15 
01936040261 สำขำวิชำกำรจัดกำร กลุ่มกำรตลำด  ภำคปกติ บธ.บ. 15 
01936040361 สำขำวิชำกำรจัดกำร กลุ่มธุรกิจระหว่ำงประเทศ ภำคปกติ บธ.บ. 15 

รวม 601 
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8.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  

ในวันที่ 17 มกรำคม พ.ศ. 2562 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 

9.  การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  ในวันที่ 20 มกรำคม 

พ.ศ. 2562  ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป  ตำมสถำนที่ที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ  พร้อมหลักฐำน ดังนี้ 
 (1)  บัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับจริง)  และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
 (2)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
 (3)  ส ำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  (ถ้ำมี) 

 

10. ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์  
 มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2562 
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 

11.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
11.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่ำงวันที่ 30-31 มกรำคม 

พ.ศ. 2562 ทำงเว็บไซต์  www.mytcas.com 
 11.2 หำกยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สำมำรถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ 
หำกประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ  
หำกได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ท ำกำรสละสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 2-3 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ.2562 ทำงเว็บไซต์  www.mytcas.com 
 

12.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่  5 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 

ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
13.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

13.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในข้ันสุดท้ำยถือว่ำเป็น 
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

13.2  ผู้รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำแล้วถือว่ำ  มีศักดิ์และมีสิทธิ์ 
เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำโดยสมบูรณ์ 

13.3  ผู้ที่เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำตำมข้อ  (12.2)  หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศ   
ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
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14.  การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษา 
  ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2562  ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ   
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป  
 

   ประกำศ ณ วันที่  1  พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 
 

ลงชื่อ            วิมลรัตน์ จตุรำนนท์ 
          (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วมิลรัตน์ จตุรำนนท์) 
                     รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 

      ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
 

             ส ำเนำถูกต้อง 
           พรจันทร์  โพธินำค 
    (นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
           นักวิชำกำรศึกษำ  

 
 

 


