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ประกำศมหำวิทยำลยับูรพำ 

ที๐่๖๕๒/๒๕๖๔ 

เรื่อง แก้ไขคณะ/สำขำวิชำตำมบญัชีเอกสำรแนบท้ำยของประกำศก ำหนดกำรขอกู้ยืมเงิน 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประเภทผู้กู้รำยใหม่ และผู้กู้ยมืรำยเก่ำเปลี่ยนสถำนศึกษำ ภำคเรียนท่ี ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

๒๕๖๔  ระดับปริญญำตร ี
----------------------------------- 

ตำมทีไ่ด้มีประกำศมหำวิทยำลยับรูพำ ที๐่๖๒๓/๒๕๖๔  ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง 
ก ำหนดกำรขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประเภทผู้กูร้ำยใหม่ และผู้กูย้ืมรำยเก่ำเปลี่ยนสถำนศึกษำ ภำคเรียนที่ 
๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  ระดับปริญญำตรี นั้น 

เนื่องจำกมีควำมคลำดเคลื่อนของคณะ/สำขำวิชำตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศฯ ข้ำงต้น  
จึงเห็นควรแก้ไขโดยให้ยกเลิกรำยช่ือคณะ/สำขำวิชำ ตำมบญัชีแนบท้ำยประกำศดังกล่ำว และให้ใช้รำยชื่อคณะ/สำขำวิชำตำม
บัญชีแนบท้ำยประกำศฉบับน้ีแทน  

จึงประกำศมำให้ทรำบทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันท่ี  ๘  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

          (ลงช่ือ)             เอกวิทย์  โทปุรินทร ์   
                                                            (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เอกวิทย์  โทปุรินทร์)   
                                                         รองอธิกำรบดีฝ่ำยกจิกำรนิสติ ปฏิบัติกำรแทน 
                                                                   อธิกำรบดีมหำวิทยำลยับูรพำ 

 ส ำเนำถูกต้อง 

 
   (นำงสำวสังวำลย์  จนัทร์ด ำ) 
         นักวิชำกำรศึกษำ 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย ที่ ๐๖๕๒/๒๕๖๔  ลงวันที่ ๘  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายชื่อคณะ/สาขาวิชา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ล าดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตรในระบบ DSL หลักสูตรในระบบมหาวิทยาลัย ลักษณะการให้กู้ยืม 

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

1 25550191106155 หลักสตูรกำรแพทย์แผนไทยบัณฑติ สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

2 25500191106251 หลักสตูรกำรแพทย์แผนไทยประยกุต์บัณฑติ สำขำวิชำกำรแพทย์แผน
ไทยประยุกต ์ 

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3 25400191101107 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ    ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย ์ (กยศ.) 

4 25380191100521 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำภำษำไทย    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

5 25440191100573 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำศำสนำและปรัชญำ    ลักษณะที ่3 สำขำวิชำที่กองทุนมุ่งส่งเสรมิเป็นพิเศษ 

6 25390191100285 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

7 25460191101374 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรสื่อสำร    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

8 25400191101118 หลักสตูรเศรษฐศำสตรบัณฑติ    ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย ์ (กยศ.) 

คณะสหเวชศาสตร์ 

9 25520191101246 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำชีวเวชศำสตร ์ หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ 

ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

10 25560191103862 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำพยำธิวิทยำกำยวิภำค    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

11 25540191103487 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย ์   ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

วิทยาลัยนานาชาติ      

12 25470191102231 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ (หลักสูตรนำนำชำติ)  หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ  สำขำวิชำทรัพยำกร
มนุษย์และกำรสื่อสำร (หลักสตูรนำนำชำติ) 

ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย ์ (กยศ.) 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

13 25480191106078 หลักสตูรพยำบำลศำสตรบัณฑิต    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 



๒ 

 

ล าดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตรในระบบ DSL หลักสูตรในระบบมหาวิทยาลัย ลักษณะการให้กู้ยืม 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
14 25490191106485 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
15 25480191107226 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร ์   ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

16 25530191103104 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร ์   ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

17 25540191102868 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่ออุตสำหกรรมดิจิทลั 

ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

คณะศึกษาศาสตร์ 
18 25470191100249 หลักสตูรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ    ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย ์ (กยศ.) 

19 25470191100238 หลักสตูรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (5 ปี)    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

20 25490191106621 หลักสตูรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ (หลักสูตร 5 ปี)    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

21 25590191101209 หลักสตูรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำศิลปศึกษำ (5 ปี)    ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย ์ (กยศ.) 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

22 25490191106575 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

  ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย ์ (กยศ.) 

คณะการจัดการและการท่องเท่ียว 

23 25450191102104 หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรโรงแรม    ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 

คณะดนตรีและการแสดง 

24 25580191100023 หลักสตูรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง    ลักษณะที ่3 สำขำวิชำที่กองทุนมุ่งส่งเสรมิเป็นพิเศษ 

25 25620191100185 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำกำรจัดกำรผลติสื่อและ
วัฒนธรรมสร้ำงสรรค ์ 

  ลักษณะที ่1 ขำดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.) 

คณะเภสัชศาสตร์ 

26 25530191104386 หลักสตูรเภสัชศำสตรบัณฑิต    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 



๓ 

 

ล าดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตรในระบบ DSL หลักสูตรในระบบมหาวิทยาลัย ลักษณะการให้กู้ยืม 

คณะแพทยศาสตร์ 

27 25490191104202 หลักสตูรแพทยศำสตรบัณฑิต    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

คณะโลจิสติกส ์

28 25530191104577 หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรค้ำระหว่ำงประเทศและ
กำรจัดกำรโลจิสติกส ์ 

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

29 25480191108611 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรอตุสำหกรรม
พำณิชยนำวี  

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

30 25520191105871 หลักสตูรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร    ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

31 25570191104122 หลักสตูรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมระบบสมองกล
ฝังตัว  

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

32 25480191106113 หลักสตูรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำครีเอทีฟอำรต์ และ
กรำฟิกครีเอทีฟ  

ลักษณะที่ 2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

33 25520191101279 หลักสตูรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑ ์   ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

34 25480191106089 หลักสตูรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจิตรกรรมสร้ำงสรรค์   ลักษณะที ่3 สำขำวิชำที่กองทุนมุ่งส่งเสรมิเป็นพิเศษ 

35 25480191106102 หลักสตูรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนิเทศศิลป์    ลักษณะที ่3 สำขำวิชำที่กองทุนมุ่งส่งเสรมิเป็นพิเศษ 

36 25450191102363 หลักสตูรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำออกแบบเซรำมิกส์   ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

คณะวิทยาศาสตร์ 
37 25490191106507 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ มหำวิทยำลัย

บูรพำ 
  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

38 25490191106531 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำชีวเคมี มหำวิทยำลยับูรพำ   ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 



๔ 

 

ล าดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตรในระบบ DSL หลักสูตรในระบบมหาวิทยาลัย ลักษณะการให้กู้ยืม 

39 25490191110118 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์ มหำวิทยำลยั
บูรพำ 

  ลักษณะที่ 2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

40 25490191106553 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
อำหำร มหำวิทยำลัยบรูพำ 

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
41 25490191106632 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมและ

ควำมปลอดภัย  
  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
42 25560191104593 หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร

ทำงธุรกิจ  
  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

คณะอัญมณ ี
43 25480191106135 หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและ

เครื่องประดับ  
  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

44 25480191106146 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ  หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอัญ
มณีและเครื่องประดับ  

ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

45 25480191106157 หลักสตูรศลิปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบ
เครื่องประดับ  

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
46 25540191104534 หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และ

กำรค้ำชำยแดน มหำวิทยำลยับูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว 
หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทำนสเีขียว วิทยำเขตสระแก้ว 
มหำวิทยำลยับูรพำ 

ลักษณะที่ 2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

47 25540191104523 หลักสตูรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร ์
วิทยำเขตสระแก้ว มหำวิทยำลัยบรูพำ 

 ลักษณะที่ 1 ขำดแคลนทุนทรัพย์  (กยศ.) 



๕ 

 

ล าดับ รหัสหลักสูตร หลักสูตรในระบบ DSL หลักสูตรในระบบมหาวิทยาลัย ลักษณะการให้กู้ยืม 

48 25550191102072 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลยับูรพำ 

 ลักษณะที่ 2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

49 25490191106665 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
นวัตกรรมทำงธุรกจิ วิทยำเขตสระแก้ว มหำวิทยำลัยบรูพำ 

 ลักษณะที่ 2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร   

50 25520191101257 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำเกษตรศำสตร ์ หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำนวัตกรรม
เกษตร  

ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

51 25610191100300 หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม
เกษตร  

  ลักษณะที ่2 สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก (กรอ.) 

 


