
 

 

 

- สําเนา - 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา             

ที ่๑๑๖๓/๒๕๖๑ 

เรื่อง กําหนดการกูยืมเงินกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา  
 ลักษณะที่ ๒ เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เปนความตองการหลักซึ่ง

มีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) ประเภทผูกูรายเกา
มหาวิทยาลยับูรพา ผูกูรายใหม และผูกูยืมรายเกาทีเ่ปลี่ยนสถานศึกษา  

ภาคเรียนที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

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

ตามที่กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาไดเปดใหมีการกูยืมเงินผานระบบ e-studentloan 

เพื่อใหการดําเนินการเก่ียวกับการขอกูยืมเงินกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ลักษณะท่ี ๒ เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เปนความตองการหลักซึ่ง

มีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) ประเภทผูกูรายเกา

มหาวิทยาลัยบูรพา  ผูกูรายใหม และผูกูยืมรายเกาที่เปลี่ยนสถานศึกษา  เปนไปดวยความเรียบรอย 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ ของคําสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัย

บูรพา ที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที ่๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แตงตั้งรองอธิการบดี และขอ ๙ ของคําสั่งมหาวิทยาลัย

บูรพา ที่ ๑๙๗๔/๒๕๕๙ ลงวนัที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอํานาจใหรองอธิการบดีปฏิบัติการ

แทน ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๐๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

เรื่อง การมอบอํานาจใหรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต ปฏิบัติการแทน จึงขอใหนิสิตทีม่ีประสงคจะกูขอยืม

เงินกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาลักษณะท่ี ๒ เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาใน

สาขาวิชาที่เปนความตองการหลักซึ่งมคีวามชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเปนตอการพัฒนา

ประเทศ (กรอ.เดิม) ในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ดําเนินการดังตอไปนี้ 

ขอ ๑. คุณสมบัติ         

 ๑.๑ เปนผูที่มีอายุไมเกิน ๓๐ ป ในปการศึกษาที่ยื่นคําขอกูยืมเงินกองทุน 

 ๑.๒ เปนนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา      

 ๑.๓ เปนผูศึกษาอยูในหลักสูตร และสาขาวชิาที่เปนความตองการหลักและมีความชัดเจน

ของการผลิตกําลังคน ดังตอไปนี้ 

  ๑.๓.๑ นสิิตผูกูยืมรายเกามหาวิทยาลัยบูรพา ทีศ่ึกษาอยูในคณะ/สาขาวิชาเดิม ใน

ปการศึกษา ๒๕๖๐            

  ๑.๓.๒ นสิิตผูกูยืมรายใหม ที่ศกึษาอยูในหลักสูตรสาขาวิชาที่เปนความตองการหลักและ

มีความชัดเจนของการผลิตกําลงัคน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามบัญชีแนบทายประกาศนี ้

 

 

/ ๑.๔ ผลการเรียนที่มีผลคะแนน… 



๒ 

 

 ๑.๔ ผลการเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา (GPAX) หรือคะแนนเฉลี่ย

สะสมหนึ่งปการศึกษากอนหนาปที่จะขอรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืน    

  ๑.๔.๑ กรณีเปนผูกูยืมรายเกามหาวิทยาลัยบูรพา ตองมีผลการเรียนที่มีผลคะแนน

เฉลี่ยสะสมตลอดปการศึกษา (GPAX) หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมหนึ่งปการศึกษากอนหนาปที่จะขอรับ

ทุนการศึกษาแบบตองใชคืน  สําหรับนิสิตที่ขึ้นตนดวยรหัส ๕๖ – ๕๘  ไมต่ํากวา ๑.๗๕ และนิสิตที่ขึ้นตนดวย

รหัส ๕๙ - ๖๐ ไมต่ํากวา ๑.๒๕ 

  ๑.๔.๒ กรณีเปนผูกูยืมรายใหม และผูกูยืมรายเกาที่เปลี่ยนระดับการศึกษา  

ไมกําหนดผลการเรียน    

 ๑.๕ เปนผูมีความประพฤติดี ไมฝาฝนระเบียบ ขอบังคับของสถานศึกษาขั้นรายแรง

หรือไมเปนผูที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เชน หมกมุนในการพนัน เสพยาเสพติดใหโทษ ดื่มสุราเปนอาจิณหรือเที่ยว

เตรในสถานบันเทิงเริงรมยเปนอาจิณ เปนตน 

 ๑.๖ เปนผูที่ทําประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะในระหวางปการศึกษากอนหนา 

ปการศึกษาที่จะขอรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืน โดยมีหลักฐานการเขารวมโครงการ/กิจกรรม ที่มีประโยชน 

ตอสังคมหรือสาธารณะที่นาเชือ่ถือ ตามจํานวนชัว่โมงที่กําหนดสําหรับผูขอกูยืมเงินแตละกลุม ดังตอไปนี้ 

  ๑.๖.๑ กรณีเปนผูกูยืมเงินรายเกามหาวิทยาลัยบูรพา ไมนอยกวา ๓๖ ชั่วโมง 

  ๑.๖.๒ กรณีเปนผูกูยืมเงินรายใหมหรือเปนผูกูยืมเงินรายเกาเปลี่ยนระดับการศึกษา 

ที่ศึกษาในระดับอนุปริญญาหรอืปริญญาตรี ๑ กิจกรรม     

 ๑.๗ ไมเคยเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดๆ มากอน  

 ๑.๘ ไมเปนผูปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือคาจางประจําในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน

ในลักษณะเต็มเวลา 

 ๑.๙   ไมเปนบุคคลลมละลาย  

 ๑.๑๐ ไมเปนหรือเคยเปนผูไดรบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 ๑.๑๑ ไมเคยเปนผูที่ผิดนดัชําระหนี้กับกองทุน เวนแตจะไดชําระหนี้ดังกลาวครบถวนแลว 

ขอ ๒. นิสิตดําเนินการตามตารางขั้นตอนการขอกูยืม ดังนี้   

 

ลําดับที ่
 

 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
 

วันเวลา/สถานที่ 

๑ ใหนิสิตรายเกามหาวิทยาลัยบูรพา (กรอ.เดิม) 
ดําเนินการเขาระบบ e-studentloan เพื่อยื่นแบบคํายืนยัน 
การขอกูยืมเงินผานระบบ ในภาคเรียนที ่๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
พรอมพิมพแบบคํายืนยันการขอกูยืมเงินจากระบบ 

- ตั้งแตวันที ่๒๘ มิ.ย. ถึง ๒๒ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑  
ไดท่ี เว็บไซตกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
http://www.studentloan.or.th/ 

๒ ดําเนินการดาวนโหลด “รายการเอกสารประกอบแบบคํายืนยนัการ 
ขอกูยืมเงินกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาลักษณะท่ี ๒ เงินกูยืมเพ่ือ
การศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เปน
ความตองการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความ

- ตั้งแตวันที ่๒๘ มิ.ย. ถึง ๒๒ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑  
ไดท่ี เว็บไซตกองกิจการนิสิต  
http://affairs.buu.ac.th/ 
 

/ จําเปนตอการ… 



๓ 

 
 

ลําดับที ่
 

 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
 

วันเวลา/สถานที่ 

จําเปนตอการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม)ทางเว็บไซตกองกิจการนิสิต 
พรอมจัดเตรียมเอกสารประกอบใหเรียบรอย 

๓ 
 

ใหนิสิตผูกูยืมรายเกามหาวิทยาลัยบูรพา   จองคิวสงเอกสาร 
นิสิตจองคิวสงเอกสาร พรอมพิมพบัตรคิว 

- วันที่ ๒ ก.ค. ถึง ๒๒ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดที ่
เว็บไซตกองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th/ 

สงเอกสาร ดังนี้ 
ลําดับที่ ๑ แบบคํายืนยันการขอกูยืมเงินจากระบบ e-studentloan 
ลําดับที่ ๒ รายการเอกสารประกอบแบบคําขอกูยืม  
ในวัน เวลา และสถานที ่ตามที่ระบุในบัตรคิว 

 
- วันที ่๒๓ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑  
ณ อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต ชั้น ๑ หองกองทุน 
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๔ กองกิจการนิสิต จะประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผูกูรายเกา
มหาวิทยาลัยบูรพาที่มีสิทธิกูยืมเงินกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา 
ลักษณะท่ี ๒ เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่
ศึกษาในสาขาวิชาที่เปนความตองการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการ
ผลิตกําลังคนและมีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) 

- วันที่ ๒๕ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑  หลังเวลา ๑๗.๐๐ น.  
ติดตามไดทีป่ายประกาศประชาสัมพันธกองทุนเงินให
กูยืมเพื่อการศึกษา อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต ชั้นลาง 
และปายประกาศประชาสัมพันธของคณะ/วิทยาลัย/
วิทยาเขต เว็บไซตกองกิจการนสิิต 
http://affairs.buu.ac.th/ 

๑ ใหนิสิตผูกูยืมรายใหม และผูกูยืมรายเกาที่เปลี่ยนสถานศึกษา 
ดําเนินการเขาระบบ e-studentloan เพื่อยื่นแบบคําขอกูยืมเงิน 
ผานระบบ ในภาคเรยีนที ่๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ตามคณะ และสาขา
ที่เปนความตองการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พรอมพิมพแบบคําขอกูยืมเงินจากระบบ 

- วันที่ ๑ ส.ค. ถึง ๓๑ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดท่ี 
เว็บไซตกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
http://www.studentloan.or.th/ 

๒ ใหนิสิตดาวนโหลด “รายการเอกสารประกอบแบบคําขอกูยืมเงินกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กรอ.เดิม)”  ทางเว็บไซตกองกิจการนิสิต 
พรอมจัดเตรียมเอกสารประกอบ ใหเรียบรอย 

- วันที่ ๑ ส.ค. ถึง ๓๑ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดท่ี 
เว็บไซตกองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th/ 

๓ ใหนิสิตผูกูยืมรายใหม และผูกูยืมรายเกาที่เปลี่ยนสถานศึกษา 
จองคิวสงเอกสาร 
นิสิตจองคิวสงเอกสาร พรอมพิมพบัตรคิว 

 
- วันที่ ๒๐ ส.ค. ถึง ๒ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดที ่
 เว็บไซตกองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th/  

สงเอกสาร ดังนี้ 
ลําดับที่ ๑ แบบคําขอกูยืมเงินจากระบบ e-Studentloan 
ลําดับที่ ๒ รายการเอกสารประกอบแบบคําขอกูยืม  
ในวัน เวลา และสถานที ่ตามที่ระบุในบัตรคิว 

 
- วันที่ ๓ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๑  
ณ อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต ชั้น ๑ หองกองทุน 
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๔ กองกิจการนิสิต จะประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผูกูยืมรายใหมและ
และผูกูยืมรายเกาท่ีเปลี่ยนสถานศึกษาผูมีสิทธิกูยืมเงินกองทุนเงิน
กูยืมเพื่อการศึกษาลักษณะที่ ๒ เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแก
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เปนความตองการหลัก
ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเปนตอการ
พัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) 

- วันที ่๑๙ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๑  หลังเวลา ๑๗.๐๐ น. 
ตรวจสอบรายชื่อไดที่ปายประกาศประชาสัมพันธ
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา อาคารศูนยกิจกรรม
นิสิต ชั้นลาง และปายประกาศประชาสัมพันธของ
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต ไดที ่ 
เว็บไซตกองกิจการนิสิต  http://affairs.buu.ac.th/ 

/ ใหนิสิตผูกูยืมรายเกา … 



๔ 

 
 

ลําดับที ่
 

 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
 

วันเวลา/สถานที่ 

๑ ใหนิสิตผูกูยืมรายเกา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ี 
จองคิวสงเอกสาร พรอมพิมพบัตรคิว 

วันที่ ๒๙ มิ.ย. ถึง ๒ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดท่ี 
เว็บไซตกองกิจการนิสิต  
http://affairs.buu.ac.th/ 

สงเอกสาร ดังนี ้
ลําดับที่ ๑ แบบคํายืนยนัการขอกูยืมเงินจากระบบ e-studentloan  
ลําดับที่ ๒ รายการเอกสารประกอบแบบคําขอกูยืม  
ในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ระบุในบัตรคิว 

 
- วันที่ ๓ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ งานกิจการนิสิต  วิทยาเขตจันทบุรี  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒ ใหนิสิตผูกูยืมรายใหม และผูกูยืมรายเกาที่เปลี่ยนสถานศึกษา 
วิทยาเขตจันทบุรี  
จองคิวสงเอกสาร พรอมพิมพบัตรคิว 

- วันที ่๒๕ ส.ค. ถึง ๓๑ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดที ่
เว็บไซตกองกิจการนิสิต  
http://affairs.buu.ac.th/ 

สงเอกสาร ดังนี้ 
ลําดับที่ ๑ แบบคําขอกูยืมเงินจากระบบ e-studentloan  
ลําดับที่ ๒ รายการเอกสารประกอบแบบคําขอกูยืม  
ในวัน เวลา และสถานที ่ตามที่ระบุในบัตรคิว 

 
- วันที ่๓๑  ส.ค.  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ งานกิจการนิสิต  วิทยาเขตจันทบุรี  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๓ ใหนิสิตผูกูยืมรายใหม และผูกูยืมรายเกาที่เปลี่ยนสถานศึกษา 
วิทยาเขตสระแกว  
จองคิวสงเอกสาร พรอมพิมพบัตรคิว 

- วันที่ ๒๐ ส.ค. ถึง ๒ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๑  ไดที ่
เว็บไซตกองกิจการนิสิต  
http://affairs.buu.ac.th/ 

สงเอกสาร ดังนี้ 
ลําดับที่ ๑ แบบคําขอกูยืมเงินจากระบบ e-studentloan  
ลําดับที่ ๒ รายการเอกสารประกอบแบบคําขอกูยืม  
ในวัน เวลา และสถานที ่ตามที่ระบุในบัตรคิว 

 
- วันที ่๓ ก.ย. ถึง ๔ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๑   
ณ งานกิจการนิสิต  วิทยาเขตสระแกว  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

ทั้งนี้ หากนิสิตทานใดไมดําเนินการตามประกาศที่กําหนดไวขางตนนี้ มหาวิทยาลัยจะถือวา

นิสิตไมประสงคขอกูยืม ในปการศึกษา ๒๕๖๑  

จึงประกาศมาใหทราบทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที ่ ๒๘  มถิุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 (ลงชื่อ) เสถียร ปุรณะวิทย 

           (นายเสถียร ปุรณะวิทย)  

       รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต ปฏิบัติการแทน  

              ผูปฏิบัติหนาที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 สําเนาถูกตอง 

(นางสาวสังวาลย  จันทรดํา) 

    นักวิชาการศึกษา 



 

บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่  ๑๑๖๓ /๒๕๖๑  ลงวันที ่ ๒๘  มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สาขาที่เปนความตองการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคน ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ที ่ คณะ หลักสูตร สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา 

๑ คณะการจัดการและการทองเที่ยว  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (25450191102104) 

     หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว (25450191102341) 

     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี (25490191106441) 

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (25520191101202) 

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (25520191105847) 

๒ คณะแพทยศาสตร  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร (25490191104202) 

๓ คณะเภสัชศาสตร  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตร (25530191104386) 

๔ คณะโลจิสติกส  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (25480191108611) 

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (25490191108195) 

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการคาระหวางประเทศและการจัดการโลจิสติกส (25530191104577) 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (25420191100986) 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (25480191108947) 

๕ คณะวิศวกรรมศาสตร  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (25360191100146) 

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (25450191100517) 

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (25520191105858) 

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (25520191105869) 

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (25520191105871) 



๒ 

 

ที ่ คณะ หลักสูตร สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา 

  คณะวิศวกรรมศาสตร (ตอ)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (25570191103874) 

    
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝงตัว                   

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
(25570191104122) 

๖ คณะศิลปกรรมศาสตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ (25520191101279) 

    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเซรามิกส (25450191102363) 

    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟกอารตและกราฟกมีเดีย (25480191106113) 

๗ คณะพยาบาลศาสตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร (25480191106078) 

๘ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (25380191100521) 

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (25380191100532) 

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร (25460191101374) 

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (25490191106474) 

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน (25390191100285) 

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี (25490191106463) 

๙ วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม
นานาชาติ(หลักสูตรนานาชาติ) 

(25490191108206) 

    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นิเทศศิลปและการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)  (25490191108173) 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ) (25500191110435) 

๑๐ คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต (25500191106251) 

    หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทยแผนไทย รวมกับ วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบ 

(25550191106155) 



๓ 

 

ที ่ คณะ หลักสูตร สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา 

๑๑ คณะสหเวชศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร (25520191101246) 

    หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด (25530191102654) 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (25540191103487) 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค (25560191103862) 

๑๒ คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (25410191100175) 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (25410191100219) 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (25490191106507) 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (25490191106529) 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคม ี (25490191106531) 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (25490191106564) 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร  (25490191107622) 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต (25490191110118) 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (25490191106542) 

๑๓ คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (25480191107226 ) 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร (25530191103104) 

    หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (25540191102868) 

๑๔ คณะสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม (25490191106643) 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ (25410191100186) 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย (25490191106632) 

    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน (25530191100562) 



๔ 

 

ที ่ คณะ หลักสูตร สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา 

๑๕ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน (25540191102058) 

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (25560191104593) 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (25480191109116) 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (25480191106124) 

๑๖ คณะอัญมณี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (25480191106135) 

    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (25480191106157) 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (25480191106146) 

๑๗ คณะเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล (25490191106654) 

๑๘ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน (25540191104534) 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (25550191102072) 

๑๙ คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑธรรมชาติ (25550191102083) 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (25520191101257 ) 

๒๐ โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา       
 

 


