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ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  (TCAS รอบที่ 1) 
โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ”   

มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา  2562 

 

หมายเหตุ -  ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 
-  ผู้สมัครต้องก ำลังศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  โรงเรียนสำธิต “พิบูลบ ำเพ็ญ” 
   มหำวิทยำลัยบูรพำเท่ำนั้น 
-  องค์ประกอบในกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ 

1.  ผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6   (5 ภำคเรียน) 
2.  ผลกำรเรียนเฉลี่ยตำมกลุ่มสำระ  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 - 6  (5 ภำคเรียน) 

  -  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร  500  บำท  

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

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

1 – 15 ธ.ค. 2561 - 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 
ธนำคำรกรุงไทย และที่ท ำกำรไปรษณีย์
ทุกสำขำทั่วประเทศ 

1 – 16 ธ.ค. 2561 
ตำมเวลำเปิดท ำกำร
ของธนำคำรและ

ไปรษณีย ์
ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ 
ข้อมูลกำรช ำระเงินคำ่สมัคร 

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

หลังจำกช ำระเงิน 3 วัน
ท ำกำร 

- 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
สัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย 

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

15 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 - 

http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
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ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  2466  /2561 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  (TCAS รอบท่ี 1) 
โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ”   

มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีการศึกษา  2562 
-------------------------------------- 

  

ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559 เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 
มหำวิทยำลัยบูรพำจะด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 1)   
โครงกำรโควตำพิเศษโรงเรียนสำธิต “พิบูลบ ำเพ็ญ” ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
1.1  เป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ในโรงเรียนสำธิต “พิบูลบ ำเพ็ญ” 

มหำวิทยำลัยบูรพำ 
1.2  มีผลกำรเรียนดี  โดยจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4–6 (5  ภำคเรียน)  

ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
1.3  มีสัญชำติไทย  และมีควำมประพฤติเรียบร้อย 
1.4  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
1.5  มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำก ำหนด 

 

2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมัคร 
(คณะ/สำขำวิชำที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพำะ  แสดงว่ำไม่มีกำรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะเพ่ิมเติม) 
2.1 คณะพยาบาลศาสตร์ 

  1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.1 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
1.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 

  2. ผู้สมัครเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์จะต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อ
ร้ำยแรง  ไม่มีควำมพิกำรทำงด้ำนร่ำงกำย  จิตใจ  ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ   
เพ่ือประโยชน์ในกำรเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์  ซึ่งมีกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติที่ต้องฝึก 
ให้กำรพยำบำลแก่ผู้รับบริกำร  ดังต่อไปนี้ 

     2.1 มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
     2.2 มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง  ได้แก่ โรคจิต (psychosis)  โรคประสำทรุนแรง (severe 

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

     2.3  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย  ที่จะมีผลต่อผู้รับบริกำรหรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำร 
อย่ำงถำวรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
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     2.4 โรคไม่ติดต่อ  หรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  ดังต่อไปนี้ 
2.4.1  โรคลมชักท่ียังไม่สำมำรถควบคุมได้  ทั้งนี้โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย 

3  ปี  โดยมีกำรรับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ  ถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้ 
2.4.2  โรคหัวใจระดับรุนแรง  และมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะ 

อย่ำงถำวร  และเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพเวชกรรม 
2.4.3  โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรงและมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะ 

อย่ำงถำวร 
2.4.4  ภำวะไตวำยเรื้อรัง 
2.4.5  โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 

     2.5 ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง 
     2.6 หูหนวกหรือหูตึง  (threshold  ของกำรได้ยินสูงกว่ำ  40  dB)  จำกควำมผิดปกติ 

ทำงประสำทและกำรได้ยิน  (sensorincural  hearing  loss)  ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีขึ้น 
    2.7 ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ  โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

2.7.1  สำยตำต่ ำกว่ำ  6/12  ทั้ง  2  ข้ำง 
2.7.2  สำยตำข้ำงใดข้ำงหนึ่งต่ ำกว่ำ  6/24   
2.7.3  ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิติ 

     2.8 โรคหรือควำมพิกำรอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้ 
ทั้งนี้ผลกำรพิจำรณำกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมกำร 

สอบสัมภำษณ์  โดยคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้ 
เงื่อนไข  นักเรียนที่เข้ำโครงกำรจะต้องมีบุคลิกภำพท่ีเหมำะสม  ในกำรประกอบวิชำชีพพยำบำล 

โดยต้องไม่ขัดกับกำรเป็นผู้น ำหรือแบบอย่ำงที่ดีด้ำนสุขภำพ 
 
2.2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.2.1  สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น 
 -  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 – 6  (5  ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.50 
 -  มีผลคะแนนสอบวัดระดับ  N3  ขึ้นไป และมีผลกำรเรียนภำษำอังกฤษอยู่ในระดับดี 

2.2.2  สำขำวิชำภำษำไทย   
- มีทักษะด้ำนภำษำและมีควำมสำมำรถใช้ภำษำนอกเหนือจำกภำษำไทยได้มำกกว่ำ 1 ภำษำ 
2.2.3  สำขำวิชำภำษำอังกฤษ  และสำขำวิชำภำษำฝรั่งเศสเพ่ือกำรสื่อสำร 

 -  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 – 6 (5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 
 -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยภำษำต่ำงประเทศ (5  ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00  

2.2.4 สำขำวิชำศำสนำและปรัชญำ 
-  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
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2.3  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต  
-  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 

 
2.4  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  9  หน่วยกิต  
 
2.5  คณะวิทยาศาสตร์ 

2.5.1 สำขำวิชำคณิตศำสตร์  สำขำวิชำสถิติ  สำขำวิชำชีวเคมี  สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ  
สำขำวิชำฟิสิกส์  สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์  และสำขำวิชำวำริชศำสตร์   

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

2.5.2  สำขำวิชำเคมี  สำขำวิชำจุลชีววิทยำ สำขำวิชำชีววทิยำ และสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีอำหำร 

-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 
-  ผู้สมัครเข้ำศึกษำในสำขำวิชำจุลชีววิทยำ จะต้องไม่มีลักษณะพิกำรทำงร่ำงกำย/จิตใจ 

อันจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
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2.6  คณะวิทยาการสารสนเทศ 
2.6.1 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 
 -  มีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงคณิตศำสตร์และภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น 
ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในกำรคิดวิเครำะห์แก้ปัญหำอย่ำงเป็นล ำดับขั้นตอน 

2.6.2 สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หนว่ยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 

 -  มีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงคณิตศำสตร์และภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น 
ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในกำรคิดวิเครำะห์แก้ปัญหำอย่ำงเป็นล ำดับขั้นตอน และต้องมีควำม
พร้อมที่จะเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (กำรปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรจริงเป็นระยะเวลำประมำณ  
4 เดือน) 

 
2.7  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 – 6  (5  ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00   
-  ผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครเข้ำศึกษำได้ใน 6 สำขำวิชำ ดังนี้   

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

-  ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สำมำรถศึกษำได้  และไม่ปรำกฏอำกำร 
ของโรค  ดังต่อไปนี้  

-  โรคเรื้อน 
-  วัณโรคในระยะอันตรำย 
-  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
-  กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2) 
-  โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
-  โรคจิตต่ำง ๆ 
-  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
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2.8  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
   -  ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปนี้ 
      *  ตำบอดสี             *  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
    *  โรคเรื้อน        *  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 

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

เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์  วำงแผน นิเทศ ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
อนำมัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในสถำนประกอบกำรและชุมชน กำรประเมินผลงำน กำรวิจัย  และพัฒนำงำนทำงด้ำน
อนำมัยสิ่งแวดล้อม  และด้ำนสำธำรณสุขที่เก่ียวข้อง 
 
2.9  คณะดนตรีและการแสดง 
 -  ผู้สมัครต้องส่งคลิปวิดีโอควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรีหรือศิลปะกำรแสดง โดยท ำเป็น CD  
แนบมำพร้อมกับแฟ้มสะสมผลงำน โดยส่งมำยัง คณะดนตรีและกำรแสดง มหำวิทยำลัยบูรพำ  
ต ำบลแสนสุข อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โดยวงเล็บมุมซองว่ำ “โครงกำรโควตำพิเศษโรงเรียนสำธิต
พิบูลบ ำเพ็ญ” 

-  โดยมีวิชำเอก ดังต่อไปนี้ 
  2.9.1 สาขาวิชาดนตรี 
   2.9.1.1  วิชาเอกดนตรีไทย  ประกอบด้วย 
   -  กลุ่มปี่พำทย์   -  กลุ่มเครื่องสำย 
   -  กลุ่มขับร้องเพลงไทย 
   2.9.1.2  วิชาเอกดนตรีสากล  ประกอบด้วย 
   -  กลุ่มวิชำปฏิบัติดนตรีตะวันตก  -  กลุ่มวิชำกำรประพันธ์เพลง 
   -  กลุ่มวิชำดนตรีแจ๊ส   -  กลุ่มวิชำดนตรีสมัยนิยม 
   -  กลุ่มวิชำกำรขับร้องลูกทุ่ง  -  กลุ่มวิชำเทคโนโลยีทำงดนตรี 
  2.9.2 สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
   2.9.2.1  วิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากับลีลา  ประกอบด้วย 
   -  กลุ่มนำฏศิลป์ไทย 
   -  กลุ่มนำฏศิลป์ร่วมสมัย 
   2.9.2.2  วิชาเอกศิลปะการละคร  ประกอบด้วย 
   -  กลุ่มวิชำทักษะกำรแสดง 
   -  กลุ่มวิชำกำรก ำกับและกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดง 
   -  กลุ่มวิชำละครเพื่อกำรเรียนรู้ 
   -  กลุ่มวิชำกำรเขียนบท 
   -  กลุ่มวิชำศิลปะกำรละครศึกษำ 
   -  กลุ่มวิชำกำรออกแบบเครื่องแต่งกำย 
   -  กลุ่มวิชำกำรออกแบบฉำกและแสง 
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2.10  คณะศึกษาศาสตร์ 
1) หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 5 ปี 
1.1)  สำขำวิชำภำษำจีน  (หลักสูตร  5  ปี) 
-  ต้องผ่ำนกำรเรียนภำษำจีน มีควำมรู้ สำมำรถฟัง-พูด อ่ำน-เขียนภำษำจีน เทียบเท่ำ HSK  

ระดับ 2 ขึ้นไป ซึ่งผู้เข้ำศึกษำจะต้องเรียนรำยวิชำในประเทศไทย ในปีที่ 1-2  โดยปีที่ 3-4 จะต้องเดินทำง 
ไปศึกษำ ณ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน เป็นเวลำประมำณ 2 ปี ด้วยทุนของตนเอง และในปีที่ 5  
จะต้องเดินทำงกลับมำประเทศไทยเพ่ือฝึกปฏิบัติกำรสอนเป็นเวลำ 1 ปี 
 -  โดยจะต้องเลือกมหำวิทยำลัยที่จะไปศึกษำ  ณ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน  คือ  Beijing 
Union University เมืองปักกิ่ง  โดยมีค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งหมด 2 ปี เป็นเงินประมำณ  600,000 บำท   
และ Yunnan Minzu University เป็นเงินประมำณ  400,000  บำท  (ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยน 
และกำรใช้จ่ำยของนิสิตแต่ละคน) 
 -  กำรได้รับปริญญำทั้ง 2 มหำวิทยำลัยนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของมหำวิทยำลัยนั้น ๆ  ก ำหนด 

2) หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี 
2.1) สำขำวิชำคณิตศำสตร์ สำขำวิชำเคมี สำขำวิชำชีววิทยำ และสำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตร 4 ปี) * 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
2.2) สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี) * 
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

3) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี 
3.1)  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ (หลักสูตร 4ปี) 
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

หมายเหตุ  * อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรจาก 5 ปี เป็น 4 ปี ก าลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 

 

2.11  คณะโลจิสติกส์ 
2.11.1 สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมพำณิชยนำวี  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์   

และสำขำวิชำกำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 – 6  (5  ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00   
2.11.2 สำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ  (หลักสูตร  5  ปี)  ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำ 

ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
-  ผู้สมัครต้องเป็นเพศชำย  สูงไม่ต่ ำกว่ำ  160  เซนติเมตร   
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 – 6  (5  ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00   
-  สำยตำปกติและตำไม่บอดสี 

(1)  ไม่ใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์  ไม่ต่ ำกว่ำ  0.1  (20/200) 
  (2)  สวมแว่น  ไม่ต่ ำกว่ำ  0.5  (20/40) 
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  (3)  ต้องมองเห็นสีชัดเจนครบทั้ง  4  สี  คือ  สีแดง  สีเหลือง  สีเขียว  และสีน้ ำเงิน 
-  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงและโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชำชีพ  ดังต่อไปนี้ 

(1)  โรคหัวใจ     
(2)  โรคอ้วน  (น้ ำหนักและส่วนสูง  อัตรำเฉลี่ยต่ ำกว่ำ  30) 

  (3)  โรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจเรื้อรัง  (ไม่มีไซนัส/หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน) 
  (4)  โรคเบำหวำน  (ไม่ใช้อินซูลินบ ำบัดรักษำ) 
  (5)  กระดูก-กล้ำมเนื้อ  (ไม่มีกำรอักเสบของข้อ  หรือปวดหลังอย่ำงรุนแรง) 
  (6)  ลมบ้ำหมู   

(7)  โรคไต   
(8)  HIV   
(9)  โรคมะเร็ง 
(10)  โรคติดเชื้อที่ผิวหนัง  
(11)  โรคกำมโรค  
(12)  วัณโรค  
(13)  โรคติดยำเสพติด 

  (14)  โรคฟันชนิดเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหำต่อกำรเค้ียวและกำรย่อยอำหำร 
  (15)  โรคลมชัก  ไม่มีประวัติเจ็บป่วยเฉียบพลัน 
  (16)  โรคติดเชื้อในกระเพำะอำหำรและล ำไส้ (ผลปกติจำกรำยงำนกำรตรวจทำงพยำธิวิทยำ) 
  (17)  โรคควำมดันโลหิตสูง 
  (18)  โรคหรือควำมพิกำรใด ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้  แต่คณะกรรมกำรแพทย์เห็นว่ำไม่สมควรรับ 
   -  สำมำรถว่ำยน้ ำได้เป็นอย่ำงดีและมีสุขภำพแข็งแรง  โดยจะต้องผ่ำนกำรทดสอบในวันสอบ
สัมภำษณ์  ดังนี้ 
  (1) ว่ำยน้ ำระยะทำง  100  เมตร  (ไม่จับเวลำ หำกไม่ผ่ำนถือว่ำตกสัมภำษณ์ ให้เตรียม
กำงเกงว่ำยน้ ำมำในวันสอบสัมภำษณ์ด้วย) 
  (2) วิ่งระยะทำง  1,000  เมตร  (ในระยะเวลำที่ก ำหนด) 
  (3) ทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยตำมที่คณะโลจิสติกส์ก ำหนด  ดังนี้ 
  -  ดันพื้น  50  ครั้ง  -  ซิทอัพ 
  -  กระโดดหลบสิ่งกีดขวำง  -  ดึงข้อรำวเดี่ยว  10  ครั้ง  (ให้เตรียมชุดกีฬำมำด้วย) 

หมายเหตุ   ส ำหรับสำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ  ซึ่งระบุว่ำรับเฉพำะเพศชำยนั้นเนื่องจำกในหลักสูตร 
สำขำวิชำนี้จะต้องมีกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงทะเลกับเรือสินค้ำเดินทะเลระหว่ำงประเทศของบริษัทเอกชนเป็น
เวลำ  1  ปี  ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีบริษัทเจ้ำของเรือรำยใดรับผู้หญิงข้ึนไปท ำงำนบนเรือ  ดังนั้น  หำกนิสิตไม่
สำมำรถหำเรือฝึกได้  ก็จะไม่สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ 
 ส่วนในกรณีท่ีจ ำกัดควำมสูงนั้น   เพรำะมีเครื่องมือบำงอย่ำงบนสะพำนเดินเรือติดตั้งในต ำแหน่งที่สูง   
ซึ่งผู้ที่จะใช้เครื่องมือเหล่ำนั้น  ต้องมีควำมสูงในระดับหนึ่งที่พอจะใช้เครื่องมือเหล่ำนั้นได้สะดวก  และมี 
ประสิทธิภำพ  นอกจำกนี้บนสะพำนเดินเรือผู้ปฏิบัติงำนจะต้องมีควำมสูงเพียงพอที่จะมองผ่ำนกระจกออกไป 
ด้ำนนอกเพ่ือให้สำมำรถมีทัศนวิสัยที่มองเห็นได้กว้ำงไกล  หำกมีควำมสูงไม่เพียงพอก็จะเป็นอุปสรรคต่อ 
กำรปฏิบัติงำน   
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 ในส่วนที่ก ำหนดว่ำรับเฉพำะผู้ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์นั้น  เนื่องจำกเป็นหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  มีรำยวิชำเรียนที่ต้องอำศัยกำรค ำนวณทำง
คณิตศำสตร์  กำรวิเครำะห์ทำงฟิสิกส์  และควำมรู้ทำงเคมี  ผู้ที่จะเข้ำศึกษำจึงจ ำเป็นต้องมีพ้ืนฐำนดังกล่ำวมำ
ก่อน  จึงจะสำมำรถเข้ำศึกษำได้ 
 เกณฑ์กำรพิจำรณำกำรตรวจร่ำงกำยขึ้นอยู่กับควำมเห็นของแพทย์ผู้ตรวจเป็นเด็ดขำด  ถ้ำแพทย์
ผู้ตรวจพิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่สำมำรถปฏิบัติงำนบนเรือสินค้ำเดินทะเลระหว่ำงประเทศได้ตำมปกติ  ถือว่ำไม่
ผ่ำนเกณฑ์  ทั้งนี้แพทย์ผู้ตรวจจะใช้ข้อมูลจำกกำรเอ็กซเรย์  ข้อมูลจำกกำรตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ  ข้อมูลจำก
กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร หรือข้อมูลจำกกำรตรวจอื่น ๆ  ของโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ  
ประกอบกำรพิจำรณำเท่ำนั้น  จะไม่รับพิจำรณำผลกำรตรวจร่ำงกำยที่ผู้สมัครได้รับกำรตรวจโรค  หรือได้รับ
ใบรับรองกำรตรวจโรคจำกท่ีอ่ืน ๆ  โดยเด็ดขำด  ทั้งนี้ผู้ตรวจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจ
ร่ำงกำยทั้งหมด  ไม่ว่ำจะผ่ำนเกณฑ์หรือไม่ก็ตำม 
 เกณฑ์คะแนนกำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำยเป็นไปตำมประกำศคณะโลจิสติกส์  เรื่อง   
แนวปฏิบัติกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำต่อสำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ 
 
2.12 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

2.12.1 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
   -  มีเจตคติท่ีดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
   -  มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกก ำลังกำย 

อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
    -  สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกก ำลังกำยโดยใช้หลักทำงวิทยำศำสตร์ 

2.12.2 สำขำวิชำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ 
   -  มีเจตคติท่ีดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
   -  มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกก ำลังกำย 

อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
   -  สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกก ำลังกำยโดยใช้หลักทำงวิทยำศำสตร์ 
2.12.3 สำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ 
   -  มีเจตคติท่ีดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
   -  เป็นผู้มีบุคลิกที่เหมำะสมกับอำชีพผู้สื่อข่ำวกีฬำในสื่อแขนงต่ำงๆ 
   -  เป็นผู้มีควำมสนใจข่ำวสำรในวงกำรกีฬำจำกสื่อมวลชนทำงกำรกีฬำ 
 

2.13  วิทยาลัยนานาชาติ  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร   
2.13.1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชำกำรตลำด  กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ 

ระหว่ำงประเทศ  กลุ่มวิชำกำรเงิน  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์  และสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำร 
และกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ หลักสูตรนำนำชำติ   

-  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง  
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หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำย 
เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

2.13.2  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  สำขำวิชำกำรติดต่อสื่อสำร กลุ่มวิชำทักษะ 
กำรติดต่อสื่อสำรเพ่ือพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และกลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ หลักสูตรนำนำชำติ  

-  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำย 

เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
2.13.3 หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต (ศป.บ.)  สำขำวิชำนิเทศศิลป์และกำรออกแบบ   

หลักสูตรนำนำชำติ  
-  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
-  มีพ้ืนควำมรู้ด้ำนศิลปะ และมีแนวคิดด้ำนกำรออกแบบ กำรคิดสร้ำงสรรค์ 

  -  ผู้สมัครต้องน าแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงผลงานทางด้านศิลปะมาแสดงในวันสอบ
สัมภาษณ์ 

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

2.14.1 สำขำวิชำชีวเวชศำสตร์   
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง  ปรำศจำกโรค  ควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

และไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 
-  มีควำมประพฤติเรียบร้อย  มีใจรักในกำรท ำวิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีควำมรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน 
2.14.2 สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด 
-  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. ตำบอดสีมำกกว่ำ 2 สี ทั้งสองข้ำง 
5. เป็นโรคระยะติดต่อหรือปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจของสังคม  

หมายเหตุ ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียนภำคต้น  
และภำคปลำย ภำคเรียนละ 35,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ฝึกภำคปฏิบัติงำนทำงกำยภำพบ ำบัด) 20,000 บำท 
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2.14.3 สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์   
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์  แข็งแรง มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีวินัย จิตอำสำ และคุณธรรม

จริยธรรมอันดีงำม 
   -  ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
หมายเหตุ  ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียนภำคต้น 

และภำคปลำย  ภำคเรียนละ  30,000  บำท 
2.14.4 สำขำวิชำพยำธิวิทยำกำยวิภำค 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์  แข็งแรง   
-  ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี  หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
หมายเหตุ  ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียนภำคต้น 

และภำคปลำย  ภำคเรียนละ  35,000  บำท 
2.14.5 สำขำวิชำโภชนบ ำบัดและกำรก ำหนดอำหำร   
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง  ปรำศจำกโรค  ควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

และไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 
-  มีควำมประพฤติเรียบร้อย  มีใจรักในกำรรักษำและให้กำรดูแลผู้ป่วย  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   

มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ 
หมายเหต ุ ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียนภำคต้น 

และภำคปลำย  ภำคเรียนละ  35,000  บำท 
 
 

2.15  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 
2.15.1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  
   -  เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีที่  2  ได้แก่  กลุ่มวิชำกำรตลำด และกลุ่มวิชำกำรเงิน 
   -  บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกกลุ่มวิชำกำรตลำด  และกลุ่มวิชำกำรเงิน  คณะวิทยำศำสตร์ 

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

แนวทางการประกอบอาชีพ 
  กลุม่วิชำกำรตลำด  พนักงำนขำย  นักวำงแผนกำรตลำด  นักโฆษณำหรือประชำสัมพันธ์  นักวิจัย
ตลำด  นักบริหำรผลิตภัณฑ์  นักบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ  ผู้ประกอบกำรธุรกิจ  เป็นต้น 

  กลุ่มวิชำกำรเงิน  เจ้ำหน้ำที่ด้ำนสินเชื่อ  กำรลงทุน  วิเครำะห์หลักทรัพย์  กำรวำงแผน 
และจัดกำรกำรเงิน  กำรประกันภัย  กำรเงินระหว่ำงประเทศ  วำณิชธนกิจ  กำรบริหำรควำมเสี่ยง  วิเครำะห์
ควำมเป็นไปได้ของโครงกำรลงทุน  ผู้ประกอบกำรธุรกิจ  เป็นต้น    
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นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฎิบัติงานในสถาน
ประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ  และผ่าน 
การคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

2.15.2  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  5  หน่วยกิต 
   -  บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ 

เป็นนักสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กำรที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติในด้ำน 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์กำรท ำงำนด้ำนโปรแกรม  กำรสื่อสำรข้อมูล   
และกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ตลอดจนเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและท ำงำนร่วมกัน 
กับผู้อ่ืนได้  เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำองค์กำรและประเทศ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ  นักวิเครำะห์และออกแบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  นักพัฒนำระบบ  ผู้ดูแลเครือข่ำย  นักพัฒนำเว็บไซต์  และนักวิชำชีพเทคโนโลยีสำรสนเทศใน
สถำนประกอบกำร 

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

2.15.3  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช) 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
   -  บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช)  คณะวิทยำศำสตร์ 

และศิลปศำสตร์  เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนวิชำกำร  มีควำมสำมำรถด้ำนปฏิบัติและกำรวิจัย  สำมำรถพัฒนำ
ประยุกต์ใช้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนพืชอย่ำงมีประสิทธิภำพ  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 

2.15.4  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน   
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
   -  ศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้ำนของไทย   

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 
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นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
(ปฎิบัติงานในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข 
ของคณะฯ  และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

2.15.5  สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  
ศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสิทธิภำพทำงด้ำนธุรกิจ รวมถึงกำรเข้ำใจวัฒนธรรม 

ที่หลำกหลำย  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงสรรค์งำนอำชีพ 
 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 

 
2.16  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี 

-  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 และกำรประกอบอำชีพที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำน้ ำ 
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2.17  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุร ี
2.17.1 สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ 
   -  ต้องไม่เป็นผูต้ำบอดส ี

    -  สำขำวชิำนี้ศึกษำดำ้นศิลปกรรมศำสตร์  โดยเน้นทำงดำ้นกำรออกแบบเครื่องประดับ   
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์  กระบวนกำรผลิตเครื่องประดบั  อัญมณีศำสตร์เบื้องต้น  และกำรตลำดอัญมณี 
และเครื่องประดับ 

2.17.2 สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
   -  ต้องไม่เป็นผูต้ำบอดส ี
   -  สำขำวชิำนี้ศึกษำดำ้นธุรกิจและกำรตลำด  โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ   

อัญมณีศำสตร์  กำรออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น  และกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ 
2.17.3 สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ   
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  ต้องไม่เป็นผูต้ำบอดส ี
-  สำขำวชิำนี้ศึกษำทำงดำ้นวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี  โดยเน้นควำมรู้ดำ้นอัญมณีศำสตร์ เทคโนโลย ี

กำรผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ  กำรออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ 2Dและ 3D 
 แนวทางในการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชพีในหนว่ยงำนภำครัฐและเอกชน  ในต ำแหน่งนักอัญ
มณีศำสตร์  นักออกแบบเครื่องประดับ  เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยควบคุมกำรผลิต  ฝำ่ยตรวจวิเครำะห์อัญมณี  ฝ่ำยจัดซื้อ  ฝำ่ย
กำรตลำด  และประกอบอำชีพอิสระ  เช่น  เจ้ำของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  เปน็ต้น 
 

2.18  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 
2.18.1 สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  และสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และ 

กำรค้ำชำยแดน   
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
2.18.2 สำขำวิชำกำรจัดกำรทรพัยำกรมนุษย์ สำขำวชิำกำรบรหิำรทั่วไป  

และสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
-  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

 

2.19  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 
2.19.1 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์  (กลุ่มวิชำพืชศำสตร์) 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
  สำขำวชิำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตพืช ประกอบด้วย เทคโนโลยีชวีภำพพืช  

สรีรวิทยำของพืช  กำรปรับปรุงพันธุ์พืช  เทคโนโลยีเมล็ดพนัธุ์พชื  หลักกำรผลิตพชื  เทคโนโลยกีำรขยำยพันธุ์พชื  
เช่น  กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  เทคโนโลยีกำรปลูกพชืไร้ดนิ  พืชพลังงำนและเทคโนโลยีดำ้นพลังงำนชวีมวล  กำรผลิต
พืชเครื่องเทศและสมุนไพร  กำรจัดกำรดินและปุ๋ย  เทคโนโลยกีำรจัดกำรวัชพืช  โรคและแมลงศัตรูพืช  และ
อุตสำหกรรมที่เก่ียวกับกำรผลิตพืช  เป็นตน้  รวมถึงกำรประยุกต์ใช้ และกำรวิจัยทำงดำ้นพืชศำสตร์  น ำไปสู่กำรสร้ำง
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนำกำรผลิตพืชและศึกษำในด้ำนกำรประเมนิคุณภำพผลผลิตก่อนเก็บเก่ียว  ดัชนีกำรเก็บเก่ียว   
กำรรักษำคุณภำพ  คุณค่ำของโภชนำกำร  ระบบกำรจัดกำรหลงักำรเก็บเก่ียว  กำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ  กำร
ออกแบบบรรจุภัณฑ์  กำรเก็บรักษำ  กำรขนส่ง  และกำรน ำเทคโนโลยีที่เหมำะสมและทนัสมัยมำใช้  เพื่อลดกำร
สูญเสียหลังกำรเก็บเก่ียว  กำรเพิ่มมูลค่ำของผลิตผลเกษตร  รวมทั้งกำรจัดกำรผลติผลสดเพื่อสง่ออกและควำม
ปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบมำตรฐำนและควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบมำตรฐำนของประเทศผู้
น ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร 
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2.19.2 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์  (กลุ่มวิชำสัตวศำสตร์) 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
สำขำวชิำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสตัว์เศรษฐกิจที่ส ำคัญ   

ประกอบด้วย  กำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพนัธุ์สตัว์  เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์   
โภชนศำสตร์สัตว์และเทคโนโลยอีำหำรสัตว์  พืชอำหำรสัตว์  กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสตัว์  เทคโนโลยีน้ ำนม  
กำรฟักไข่และกำรจัดกำรโรงฟัก  เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม  กำรรักษำเบื้องตน้และกำรป้องกันโรคในสัตว์  
ธุรกิจปศุสัตว์และมำตรฐำนฟำรม์และผลิตภัณฑ์สัตว์  เป็นตน้  รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ  และกำรวิจัย
ทำงสัตวศำสตร์เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงดำ้นวิทยำศำสตร์และวทิยำศำสตร์
ประยุกต์ ในสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทัง้ในและต่ำงประเทศ  รับรำชกำรนส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องกับกำรเกษตร  
อำจำรย์หรือนักวิจัย  ประกอบธรุกิจทำงด้ำนเกษตร  เช่น  ฟำรม์  สวน  ไร่  โรงงำน  ฯลฯ  หรือท ำงำนในภำคเอกชน
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจกำรเกษตร 

2.19.3 สำขำวิชำพัฒนำผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรมเกษตร 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 

 สำขำวชิำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำผลติภัณฑอุ์ตสำหกรรมเกษตร  ประกอบด้วยเทคโนโลยี
อุตสำหกรรมเกษตรเบื้องต้น  หลักเศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเกษตร  กำรวิจัยตลำดในอุตสำหกรรม
เกษตร  กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร  กำรพัฒนำผลิตภัณฑ ์ กำรควบคุมคุณภำพในอุตสำหกรรมเกษตร   
กำรประกันคุณภำพและกฎหมำยในอุตสำหกรรมเกษตร  สถิติและกำรวำงแผนกำรทดลอง  นวตักรรมในอุตสำหกรรม
เกษตร  กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร  หลักวิศวกรรมแปรรูปอำหำร  กำรเสริมทักษะและ
จรรยำบรรณส ำหรับวชิำชีพวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์  รวมถึงกำรศึกษำด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร  เช่น   
จุลชีววิทยำอำหำร  เคมีอำหำร  หัวข้อคัดสรรอุตสำหกรรมเกษตร  เทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์  เทคโนโลยีผลติภัณฑ์นม
และเครื่องดื่ม  เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์ประมง  เทคโนโลยีผักและผลไม้  เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก  เทคโนโลย ี
กำรหมัก  เทคโนโลยีแป้งและน้ ำตำล  และในดำ้นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพและควำมงำม  เช่น อำหำรเพื่อ
สุขภำพ  เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ  สำรสกัดสมนุไพรและกำรทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพ  หัวข้อคัดสรรทำงกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ  นวัตกรรมผลิตภัณฑส์ุขภำพและควำมงำม  เครื่องส ำอำงเวชส ำอำง  และพิษวิทยำของ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชำต ิ
 แนวทางการประกอบอาชีพ ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงดำ้นกำรวิจัยและพฒันำ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทัง้ในและตำ่งประเทศ  สำมำรถท ำงำนไดท้ั้งใน
หน่วยงำนรำชกำร  หน่วยงำนเอกชน  โดยท ำงำนในต ำแหน่งทีเ่ก่ียวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับ
อำหำร  ก่ึงอำหำร  และไม่ใช่อำหำร  ตลอดจนผลติภัณฑ์สมนุไพรเพื่อสุขภำพและควำมงำม  นอกจำกนี้ยังสำมำรถ
ท ำงำนในต ำแหน่งอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง  เช่น  ฝ่ำยกำรผลิต  ฝำ่ยกำรควบคุมและประกันคุณภำพ  กำรตลำด  เปน็ต้น 
และประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมเกษตร 
 
2.20  โครงการจัดตั้ง  “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”  วิทยาเขตสระแก้ว 
 2.20.1 สำขำวิชำกำรจัดกำร (กลุ่มกำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป  กลุ่มกำรตลำด  และกลุ่มธุรกิจ 
ระหว่ำงประเทศ)   

-  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกวำ่  10  หน่วยกิต 
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3.  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 
 3.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมคัรในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 

3.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที ่1 – 15 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

3.3  น ำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปช ำระเงินทีธ่นำคำรกรุงไทย  และที่ท ำกำรไปรษณีย์  
ทุกสำขำทั่วประเทศ ระหว่ำงวันที่ 1 – 16 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

3.4  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใด 
เป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไมไ่ด้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 3.5 หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสทิธิ์เคลียริ่งเฮำส์ และผำ่นกำรคัดเลือกในรอบถัดไป 
มหำวิทยำลยัจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเปน็โมฆะ 

 

4.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
4.1  ผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6   (5 ภำคเรียน) 
4.2  ผลกำรเรียนเฉลี่ยตำมกลุ่มสำระ  ตั้งแตช่ั้นมัธยมศึกษำปทีี่  4 - 6  (5 ภำคเรียน) 

หมายเหตุ     1.  มหำวิทยำลยัจะพิจำรณำตัดสนิกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัต ิ
เฉพำะสำขำตำมทีส่ำขำวิชำก ำหนด 

       2.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มผีลคะแนนครบทุกวิชำ 
ที่ก ำหนดเท่ำนั้น  ผู้สมัครที่ไม่มผีลคะแนนตำมที่กลุ่มวิชำหรือสำขำวิชำก ำหนด  จะไมส่ำมำรถสมัครคัดเลือกได้  หำก
ท ำกำรสมัคร  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำกำรสมัครนั้นเปน็โมฆะ และมหำวิทยำลยับูรพำจะไม่พิจำรณำคัดเลือกให้ 

    3.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะคดัเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  โดยวธิีกำรดังนี้ 
              3.1  ประมวลผลคะแนนจำก GPAX และ GPA กลุ่มสำระให้เป็นคะแนนรวม  100% 

   3.2  เรียงล ำดับผู้สมัครในแต่ละสำขำวิชำ  จำกผูท้ี่ได้คะแนนสงูสุดไปต่ ำสุด 
  3.3  คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจรำ่งกำย โดยพจิำรณำจำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 

เป็นล ำดับแรก  จนถึงผูท้ี่ได้คะแนนในล ำดบัสุดทำ้ยของจ ำนวนรบัแต่ละสำขำวชิำ 
      4.  ในวันสอบสัมภำษณ์  มหำวิทยำลยัจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ 

ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ 
ในกำรรับเข้ำเป็นนสิิต 

ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผำ่นกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และกำรประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธิ์เข้ำศึกษำ  
มหำวิทยำลยับูรพำขอสงวนสทิธิ์ไม่จ ำเปน็ 
ที่จะรับผูส้มัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ไดป้ระกำศไว้  หำกผลกำรสอบคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที ่
คณะ/วิทยำลัยได้ก ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ  ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 5.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
  5.2 ผู้สมัครน ำใบสมัครไปช ำระเงิน ธนำคำรกรุงไทย และทีท่ ำกำรไปรษณียท์ุกสำขำทั่วประเทศ 
ในเวลำท ำกำรของธนำคำรและที่ท ำกำรไปรษณีย์ ระหวำ่งวันที ่ระหว่ำงวันที่ 1 – 16 ธันวำคม พ.ศ. 2561  
  5.3 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินที่เว็บไซต ์
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วนัท ำกำร 
หมายเหตุ   - ในกรณีที่มีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวทิยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 
                 คร้ังสุดท้ำยเปน็ส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลยับูรพำ จะไมค่ืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น

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


-16- 
 

6.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา 
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1.  คณะพยาบาลศาสตร์ 
01901030111 หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ พย.บ. 20 10 20 30 - 20 3 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
01902030801 สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น ภำคปกติ ศศ.บ. 10 10 10 10 10 20 2 
01902030901 สำขำวิชำภำษำไทย ภำคปกติ ศศ.บ. 20 50 - - 15 15 5 

01902031001 
สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรสื่อสำร 
ภำคปกติ 

ศศ.บ. 20 20 20 20 - 20 
2 

01902031101 สำขำวิชำภำษำอังกฤษ ภำคปกติ ศศ.บ. 20 20 20 20 - 20 1 
01902031102 สำขำวิชำภำษำอังกฤษ ภำคพิเศษ ศศ.บ. 20 20 20 20 - 20 1 
01902031201 สำขำวิชำศำสนำและปรัชญำ  ภำคปกติ ศศ.บ. 20 30 - - 30 20 1 
3. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
01933030361 สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์  ภำคปกติ วท.บ. 20 10 20 10 20 20 2 
4. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

01922030161 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรจัดกำร 
ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 5 

01922030261 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรตลำด 
ภำคปกต ิ บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 5 

01922030361 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศ ภำคปกต ิ บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 5 

01922030461 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรจัดกำร
กำรโรงแรม ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 5 

01922030561 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรเงิน 
ภำคปกต ิ บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 5 

01922030661 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรจัดกำร
กำรท่องเที่ยว ภำคปกต ิ บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 5 

01922030761 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์ ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 5 

01922030861 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภำคปกติ บช.บ. 20 15 20 10 10 25 5 
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5. คณะวิทยาศาสตร์ 
01903030111 สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ภำคปกติ วท.บ. 20 - 50 20 - 10 10 
01903030211 สำขำวิชำเคมี ภำคปกติ วท.บ. 10 - 30 30 - 30 10 
01903030311 สำขำวิชำจุลชีววิทยำ ภำคปกติ วท.บ. 10 10 30 30 10 10 3 
01903030411 สำขำวิชำชีวเคมี  ภำคปกติ วท.บ. 20 10 20 40 - 10 5 
01903030511 สำขำวิชำชีววิทยำ  ภำคปกติ วท.บ. 10 10 20 40 - 20 10 
01903030611 สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ  ภำคปกติ วท.บ. 20 - 20 60 - - 5 
01903030711 สำขำวิชำฟิสิกส์  ภำคปกติ วท.บ. 10 5 30 45 - 10 5 
01903030811 สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์  ภำคปกติ วท.บ. 10 5 30 45 - 10 5 
01903030911 สำขำวิชำวำริชศำสตร์  ภำคปกติ วท.บ. 20 20 20 20 10 10 5 

01903031011 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร 
ภำคปกติ 

วท.บ. 10 10 30 40 - 10 5 

01903031111 สำขำวิชำสถิติ  ภำคปกติ วท.บ. 20 - 50 20 - 10 10 
6. คณะวิทยาการสารสนเทศ 
01934030161 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำคปกติ วท.บ. 20 5 30 15 5 25 2 
01934030311 สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภำคปกติ วท.บ. 20 15 15 20 15 15 1 
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
01905030111 สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  ภำคปกติ วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 2 
01905030211 สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล  ภำคปกติ วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 2 
01905030311 สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ  ภำคปกติ วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 2 
01905030411 สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ ภำคปกติ วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 5 
01905030711 สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ  ภำคปกติ วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 3 
01905030911 สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร  ภำคปกติ วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 2 
8. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
01907030411 สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม  ภำคปกติ วท.บ. 20 20 20 20 - 20 5 
9. คณะดนตรีและการแสดง 
01935030101 สำขำวิชำดนตรี วิชำเอกดนตรีไทย ภำคปกติ ศป.บ. 20 30 - - 30 20 2 
01935030201 สำขำวิชำดนตรี วิชำเอกดนตรีสำกล ภำคปกติ ศป.บ. 20 30 - - 30 20 3 

01935030301 
สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง วิชำเอกนำฏศิลป์
และกำรก ำกับลีลำ ภำคปกติ 

ศป.บ. 20 30 - - 30 20 2 

01935030401 
สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง วิชำเอกศิลปะกำร
ละคร ภำคปกติ 

ศป.บ. 20 30 - - 30 20 2 
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10. คณะศึกษาศาสตร์   
หลักสูตรผลิตครู (หลักสูตร 5 ปี) 
01904030901 สำขำวชิำภำษำจนี (หลักสูตร 5 ปี) ภำคปกติ กศ.บ. 20 15 15 15 15 20 1 
หลกัสูตรผลิตครู (หลักสูตร 4 ปี) 

01904030101 
สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี) 
ภำคปกติ * 

กศ.บ. 20 15 15 15 15 20 1 

01904030211 
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)  
ภำคปกติ * 

กศ.บ. 20 10 20 20 10 20 1 

01904030311 สำขำวิชำเคมี (หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกติ* กศ.บ. 20 10 20 20 10 20 1 
01904030411 สำขำวชิำชีววิทยำ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกต*ิ กศ.บ. 20 10 20 20 10 20 1 
01904030811 สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ* กศ.บ. 20 10 20 20 10 20 1 
หลักสูตร 4 ปี 

01904030601 สำขำวชิำเทคโนโลยีกำรศึกษำ (หลักสูตร 4 ปี)  
ภำคปกต ิ กศ.บ. 20 15 15 15 15 20 5 

11. คณะโลจิสติกส์ 

01923030161 
สำขำวิชำกำรค้ำระหว่ำงประเทศและ 
กำรจัดกำรโลจิสติกส์ ภำคปกติ 

บธ.บ. 10 - 40 30 - 20 2 

01923030261 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์  ภำคปกติ วท.บ. 10 - 40 30 - 20 2 

01923030361 
สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
พำณิชยนำวี  ภำคปกติ 

วท.บ. 10 - 40 30 - 20 2 

01923030411 
สำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ (หลักสูตร 5 ปี) 
ภำคปกติ 

วท.บ. 10 - 30 30 - 30 3 

12. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

01916030101 
สำขำวิชำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ  
ภำคปกติ 

ศศ.บ. 20 20 20 20 - 20 5 

01916030211 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำย
และกำรกีฬำ ภำคปกติ 

วท.บ. 20 10 20 30 - 20 5 

01916030301 สำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ ภำคปกติ ศศ.บ. 20 25 15 15 - 25 2 
 

หมายเหตุ  * อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรจาก 5 ปี เป็น 4 ปี ก าลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
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6.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา 
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ปริญญา 
GPAX 
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13. วิทยาลัยนานาชาติ (เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร) 

01919030101 สำขำวชิำกำรจัดกำรกำรบริกำรและ 
กำรท่องเที่ยวนำนำชำต ิ ภำคปกติ บธ.บ. 20 10 25 - 10 35 5 

01919030201 สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์  ภำคปกต ิ บธ.บ. 20 10 25 - 10 35 5 

01919030301 สำขำวชิำกำรติดต่อสื่อสำร กลุ่มวิชำ 
กำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ  ภำคปกต ิ

ศศ.บ. 20 10 25 - 10 35 2 

01919030401 สำขำวชิำนิเทศศิลป์และกำรออกแบบ   
ภำคปกต ิ ศป.บ. 20 10 25 - 10 35 1 

01919030501 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรเงิน  
ภำคปกต ิ บธ.บ. 20 10 25 - 10 35 5 

01919030601 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำ 
กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ  ภำคปกติ 

บธ.บ. 20 10 25 - 10 35 5 

01919030701 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำ 
กำรตลำด ภำคปกต ิ บธ.บ. 20 10 25 - 10 35 5 

01919030801 
สำขำวชิำกำรติดต่อสื่อสำร กลุ่มวิชำทักษะ 
กำรติดต่อสื่อสำรเพื่อพัฒนำทรพัยำกรมนุษย์  
ภำคปกต ิ

ศศ.บ. 20 10 25 - 10 35 2 

14.  คณะสหเวชศาสตร์ 
01931030111 สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด ภำคปกติ วท.บ. 15 10 10 40 5 20 5 
01931030211 สำขำวิชำชีวเวชศำสตร์  ภำคปกติ วท.บ. 20 10 10 30 10 20 5 
01931030311 สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์  ภำคปกติ วท.บ. 20 10 10 30 10 20 5 
01931030411 สำขำวิชำพยำธิวิทยำกำยวิภำค  ภำคปกติ วท.บ. 20 10 10 30 10 20 5 

01931030511 
สำขำวิชำโภชนบ ำบัดและกำรก ำหนดอำหำร 
ภำคปกติ 

วท.บ. 20 10 10 30 10 20 5 

15.  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 
01911030101 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต ภำคปกติ บธ.บ. 15 10 30 - 10 35 20 

01911030261 
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำ
ชำยแดน  ภำคปกติ 

บธ.บ. 15 10 30 - 10 35 20 

01911030361 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร  (ด้ำนพืช) 
ภำคปกติ 

วท.บ. 20 5 10 30 5 30 20 

01911030461 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ภำคปกติ วท.บ. 20 15 20 10 10 25 20 

01911030501 
สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
ทำงธุรกิจ  ภำคปกติ 

ศศ.บ. 10 30 - - 10 50 20 
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6.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา 
ชื่อ

ปริญญา 
GPAX 
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16. คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี 
01908030111 สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล  ภำคปกติ วท.บ. 20 - 25 30 - 25 3 
17.  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 
01925030101 สำขำวชิำกำรออกแบบเครื่องประดับ ภำคปกติ ศป.บ. 20 20 - - 40 20 10 

01925030201 สำขำวชิำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
ภำคปกต ิ บธ.บ. 20 20 20 - 20 20 10 

01925030311 สำขำวชิำอัญมณีและเครื่องประดับ ภำคปกติ วท.บ. 20 - 20 40 - 20 10 
18.  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 

01927030101 
สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  
ภำคปกติ 

บธ.บ. 20 15 15 10 15 25 5 

01927030261 
สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ภำคปกติ 

วท.บ. 10 18 18 18 18 18 2 

01927030361 
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำ
ชำยแดน ภำคปกติ 

บธ.บ. 20 16 16 16 16 16 10 

01927030401 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป ภำคปกติ รป.บ. 20 10 10 10 40 10 10 
01927030501 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภำคปกติ บธ.บ. 20 10 30 20 10 10 1 
19. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 

01928030161 
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ กลุ่มวิชำพืชศำสตร์  
ภำคปกติ 

วท.บ. 20 20 20 20 10 10 2 

01928030261 
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ กลุ่มวิชำสัตวศำสตร ์ 
ภำคปกติ 

วท.บ. 20 20 20 20 10 10 2 

01928030361 
สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
เกษตร  ภำคปกติ 

วท.บ. 20 20 20 20 10 10 2 

20.  โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” วิทยาเขตสระแก้ว 

01936030161 
สำขำวิชำกำรจัดกำร กลุ่มวิชำกำรจัดกำร
ธุรกิจทั่วไป ภำคปกติ 

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 15 

01936030261 
สำขำวิชำกำรจัดกำร กลุ่มวิชำกำรตลำด  
ภำคปกติ 

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 15 

01936030361 
สำขำวิชำกำรจัดกำร กลุ่มวิชำธุรกิจ 
ระหว่ำงประเทศ ภำคปกติ 

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 15 

รวม 462 
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7.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  

มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  
ในวันที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2562 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
8.  การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  ในวันที่ 20 มกรำคม 
พ.ศ. 2562  ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป  ตำมสถำนที่ที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ  พร้อมหลักฐำน ดังนี้ 

 (1) ใบสมัครโครงกำรรับนิสิตเข้ำศึกษำตำมข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร   
ปีกำรศึกษำ  2562  ที่ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตำด ำ  เป็นภำพสีหรือขำวด ำและ 
ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน  6  เดือน  ขนำด  1  นิ้ว   

(2)  เอกสำรที่ต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย มีดังต่อไปนี้ 
-  ใบแสดงผลกำรเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 - 6  (5 ภำคเรียน) 
-  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
-  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สมัครที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
-  ส ำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  (ถ้ำมี) 

 

9. 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 
 
10.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

10.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่ำงวันที่ 30-31 มกรำคม 
พ.ศ. 2562 ทำงเว็บไซต์  www.mytcas.com 
 10.2 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 
 
11.  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 
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12.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
12.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในข้ันสุดท้ำยถือว่ำเป็น 

ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

12.2  ผู้รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำแล้วถือว่ำ  มีศักดิ์และมีสิทธิ์ 
เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำโดยสมบูรณ์ 

12.3  ผู้ที่เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำตำมข้อ  (12.2)  หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศ   
ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
13.  การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษา 
  ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2562  ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ   
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป  
 
   ประกำศ ณ วันที่   12  พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 
 

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

      ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
 

             ส ำเนำถูกต้อง 
         พรจันทร์  โพธินำค 
    (นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
           นักวิชำกำรศึกษำ 

          
 


