
เอกสารแนบทายประกาศ  
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบขอเขยีนหรือขอปฏิบัติ  ประจําปการศึกษา 2561 
 

คณะครุศาสตร   

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

102 ภาษาอังกฤษ 30  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.00  ข้ึนไป 
 มีผลการเรียนเฉล่ียกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ  ไมนอยกวา 3.00 
105 นาฏศิลป 35  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.75  ข้ึนไป 

 มีความสามารถทางดานนาฏศิลป  
106 พลศึกษา 30  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.75 ข้ึนไป 

 เปนผูท่ีมีสุขภาพแข็งแรง สามารถท่ีจะฝกออกกําลังกาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมมีประวัติเปนโรคหัวใจ  
มากอน (ตองมีใบรับรองแพทยเปนหลักฐานใน          
การสมัคร) 

 มีความสามารถทางดานกีฬา/พลศึกษา 
110 สังคมศึกษา   30  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.00  ข้ึนไป 
113 ดนตรีศึกษา 

(วิชาเอกดนตรีไทย) 
10  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.75 ข้ึนไป 

 มีความสามารถทางดานดนตรีไทย 
114 ดนตรีศึกษา  

(วิชาเอกดนตรีตะวันตก)  
30  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.75 ข้ึนไป  

 มีความสามารถดานดนตรี 
116 วิทยาศาสตรท่ัวไป 35  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.00  ข้ึนไป 

 มีผลการเรียนเฉล่ียกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร            
ไมนอยกวา 3.00  

119 ฟสิกส 35  เรียนอยูในแผนการเรียน วิทย – คณิต 
 มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.00  ข้ึนไป 

120 ศิลปศึกษา 35  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.75  ข้ึนไป 
 มีความสามารถทางดานศิลปะ 

140 คณิตศาสตร 35  เรียนอยูในแผนการเรียน วิทย – คณิต 
 มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมในกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 3.00 ข้ึนไป 
  มีอันดับคะแนนรวมของโรงเรียนต้ังแตเปอรเซ็นไทล    

ท่ี 65 ข้ึนไป 
189 เทคโนโลยีและ

คอมพิวเตอรเพ่ือ 
การศึกษา   

35  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.00  ข้ึนไป  

 

 

/คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

154 ภาษาไทย 30  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป  
155 ภาษาอังกฤษ 60  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป  
156 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 40  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป  

 มีผลการเรียนเฉล่ียในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 2.50  

205 บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร 

20  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป  

323 การพัฒนาสังคม 60  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.25  ข้ึนไป  
 กรณีผูสมัครท่ีมีความพิการ ไมจํากัดผลการเรียน     

เฉล่ียสะสม (ตองแนบสําเนาสมุดพกประจําตัวคนพิการ 
ประกอบการสมัคร)  

ศิลปกรรมบัณฑิต 
(ศป.บ.) 

204 ศิลปะดิจิทัล 30  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป  
206 ดนตรี   40  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป  

 มีความสามารถทางดานดนตรี 
รัฐประศาสศาสตร
บัณฑิต  (รป.บ.) 

801 รัฐประศาสนศาสตร 70  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป  

นิติศาสตรบัณฑิต   
(น.บ.) 

901 นิติศาสตร 40  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป  

 

คณะวิทยาศาสตร   

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

210 คณิตศาสตร 60  เรียนอยูในแผนการเรียน วิทย – คณิต  
 มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป  

230 วิทยาการคอมพิวเตอร 50  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป  
232 ภูมิศาสตรและภูมิ

สารสนเทศ 
80  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป 

240 วิทยาศาสตรการกีฬา 50  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ข้ึนไป  
 มีผลการเรียนเฉล่ียในแตละของกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ         
พลศึกษา  และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร             
ไมนอยกวา  2.00  

243 สถิติประยุกต 50  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ข้ึนไป  
 มีผลการเรียนเฉล่ียกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร               

ไมนอยกวา 2.00  
249 เคมี 60  เรียนอยูในแผนการเรียน วิทย – คณิต  

 มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป  
 

/สาธารณาสุขชุมชน 
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หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

480 สาธารณสุขชุมชนศาสตร 80  เรียนอยูในแผนการเรียน วิทย – คณิต 
 มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.75 ข้ึนไป  
 มีผลการเรียนเฉล่ียในแตละกลุมของกลุมสาระ         

การเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร        
ไมนอยกวา  3.00   

266 วิทยาศาสตรการอาหาร 50  เรียนอยูในแผนการเรียน วิทย – คณิต  
 มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป  

267 ชีววิทยา 60  เรียนอยูในแผนการเรียน วิทย – คณิต  
 มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป  

268 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 50  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป  
418 เทคโนโลยีสารสนเทศ 80  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป  

 มีผลการเรียนเฉล่ียในแตละกลุมของกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ไมนอยกวา  2.00   

 กรณีใชวุฒิ ปวช.สมัคร รับเฉพาะแผนกวิชาคอมพิวเตอร, 
อิเล็กทรอนิกส หรือไฟฟา  

456 วิทยาศาสตรส่ิงทอ 20  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป  
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

502 สัตวศาสตร 80  เรียนอยูในแผนการเรียน วิทย – คณิต  
  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.80  ข้ึนไป  
  กรณีท่ีเรียนสายอ่ืน ตองมีผลการเรียนสะสม 2.00       

ข้ึนไป   
503 ประมง 30  เรียนอยูในแผนการเรียน วิทย – คณิต  

  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.80  ข้ึนไป  
  กรณีท่ีเรียนสายอ่ืน ตองมีผลการเรียนสะสม 2.00      

ข้ึนไป   
504 เกษตรศาสตร 80  เรียนอยูในแผนการเรียน วิทย – คณิต, ศิลป – ภาษา 

หรือศิลป – คํานวณ  
 มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.80 ข้ึนไป  
 กรณีใชวุฒิ ปวช.สมัคร รับเฉพาะดานการเกษตร 

 

 

 

 

 

/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา 

จํานวน
รับ 

คุณสมบัติเฉพาะ 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.) 

554 ออกแบบผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม  

20  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.80  ข้ึนไป  
 กรณีใชวุฒิ ปวช. หรือเทียบเทาสมัคร รับทุกแผนกวิชา 
 กรณีใชวุฒิ ปวส. สมัคร รับเฉพาะสาขาท่ีตรงหรือท่ี

เก่ียวของ (สามารถเทียบโอนหนวยกิตได)  
555 เทคโนโลยี

สถาปตยกรรม  
20  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.80  ข้ึนไป  

 กรณีใชวุฒิ ปวช. หรือเทียบเทาสมัคร รับทุกแผนกวิชา 
 กรณีใชวุฒิ ปวส. สมัคร รับเฉพาะสาขาท่ีตรงหรือท่ี

เก่ียวของ (สามารถเทียบโอนหนวยกิตได)  
557 เทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟา 
80  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป  

 กรณีใชวุฒิ ปวช. หรือเทียบเทาสมัคร รับทุกแผนกวิชา 
 กรณีใชวุฒิ ปวส. สมัคร รับเฉพาะสาขาท่ีตรงหรือท่ี

เก่ียวของ (สามารถเทียบโอนหนวยกิตได)  
559 วิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม 
80  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป  

 กรณีใชวุฒิ ปวช. หรือเทียบเทาสมัคร รับทุกแผนกวิชา 
 กรณีใชวุฒิ ปวส. สมัคร รับเฉพาะสาขาท่ีตรงหรือท่ี

เก่ียวของ (สามารถเทียบโอนหนวยกิตได)  
560 เทคโนโลยีเซรามิกสและ

การออกแบบ 
20  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.80  ข้ึนไป  

 กรณีใชวุฒิ ปวช. หรือเทียบเทาสมัคร รับทุกแผนกวิชา 
 กรณีใชวุฒิ ปวส. สมัคร รับเฉพาะสาขาท่ีตรงหรือท่ี

เก่ียวของ (สามารถเทียบโอนหนวยกิตได)  
561 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 20  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.80  ข้ึนไป  

 กรณีใชวุฒิ ปวช. หรือเทียบเทาสมัคร รับทุกแผนกวิชา 
 กรณีใชวุฒิ ปวส. สมัคร รับเฉพาะสาขาท่ีตรงหรือท่ี

เก่ียวของ (สามารถเทียบโอนหนวยกิตได)  
562 เทคโนโลยีวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส 
20  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.80  ข้ึนไป  

 กรณีใชวุฒิ ปวช. หรือเทียบเทาสมัคร รับทุกแผนกวิชา 
 กรณีใชวุฒิ ปวส. สมัคร รับเฉพาะสาขาท่ีตรงหรือท่ี

เก่ียวของ (สามารถเทียบโอนหนวยกิตได)  
 

 

 

 

 

/คณะวิทยาการจัดการ  
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คณะวิทยาการจัดการ  

หลักสูตร 
รหัส

สาขาวิชา 
ชื่อสาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติเฉพาะ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 

350 การบริหารทรัพยากร
มนุษย 

80  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป  

353 การเงินและการธนาคาร 80  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป  
354 การตลาด 80  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป  

 กรณีใชวุฒิ ปวส. รับเฉพาะแผนกวิชาการตลาด   
356 การจัดการ 80  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป  
358 คอมพิวเตอรธุรกิจ 80  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป  

บัญชีบัณฑิต     
(บช.บ. 4 ป ) 

352 การบัญชี 80  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป  

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

357 การทองเท่ียวและ          
การโรงแรม 

80  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.50  ข้ึนไป 

เศรษฐศาสตร 
บัณฑิต 
(ศ.บ.) 

361 เศรษฐศาสตร  50  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป  

นิเทศศาสตรบัณฑิต 
(นศ.บ.) 

701 การส่ือสารมวลชน 80  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00  ข้ึนไป  

 

 


