
 
โครงการ PRE BUU  

ส าหรับบุคคลทั่วไปท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่จะเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
 

หลักการและเหตุผล 
 โครงการ PRE BUU เป็นโครงการเรียนล่วงหน้า (Pre degree) ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือบุคคลทั่วไปมาเลือกเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาได้ตามความสนใจ  
โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรโควตาพิเศษใน TCAS รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ส าหรับผู้เรียนในโครงการ
เรียนล่วงหน้าโดยเฉพาะ ผู้เรียนสามารถเก็บผลการเรียนใส่ไว้ในแฟ้มผลงาน (Portfolio) และน ามายื่นเพ่ือเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพารอบ Portfolio 
 
 โครงการนี้ด าเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 
สภม. ๐๐๑๑/๒๕๖๔ เรื่องนโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๙ 
ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน ในการด าเนินการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่น ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาระบบการเรียนล่วงหน้า โดยเป็นการจัดการศึกษาเชิงรุกเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นผู้เรียนในอนาคต นอกจากนี้ โครงการฯ นี้ ยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นมัธยม
ปลายที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิชาการ ได้เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา โดยเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ลงทะเบียนเลือกเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ได้ล่วงหน้า ทั้งนี ้เพ่ือให้นักเรียนได้ค้นหาตัวตนว่ามีความชอบและความถนัดในศาสตร์ใดของมหาวิทยาลัยก่อน
จะเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษา เมื่อนักเรียนเรียนครบตามเกณฑ์แล้ว ก็จะสามารถเก็บหน่วยกิตของวิชาที่
เรียนนั้นไว้ในคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือท าการเทียบโอน โดยไม่จ าเป็นต้องลงทะเบียนเรียนวิชาที่เรียน
ล่วงหน้าไปแล้วนั้นอีก ในกรณีท่ีผู้เรียนมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยเหตุนี้ผู้เรียนจึงลด
ระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาตรี เพราะได้เรียนล่วงหน้าไปตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายแล้วนั่นเอง 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มี
ศักยภาพสูงทางด้านวิชาการ รวมทั้งบุคคลทั่วไปให้ได้เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา 
 ๒. เพ่ือเป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นตอบสนองตามความต้องการของผู้เรียน 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพและความถนัดของตนเองก่อนจะเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ารวมทั้งบุคคลทั่วไปที่คาดว่า จะเข้ามาศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 
 
 



๒ 
 
จ านวนรับสมัคร  
 สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดเวลา  
 
วิธีการเข้าร่วมโครงการ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยให้ด าเนินการดังนี้ (ดปูฏิทิน
กิจกรรมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ PRE BUU ด้านล่างประกอบ) 

๑. เรียนรายวิชาจาก BUU MOOC หรือ เรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาท้ังระบบปกติ
หรือระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) อย่างน้อย  ๑ รายวิชา 

๒. เข้าค่ายวิชาการตามเงื่อนไขของหลักสูตร (ในกรณีท่ีหลักสูตรก าหนดให้การเข้าค่าย
วิชาการเป็นเกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาเพ่ิมเติมจากข้อ ๑) 

๓. ยื่นผลการเรียน และการเข้าค่ายวิชาการ (ถ้ามี) ในการสมัคร TCAS รอบแฟ้มสะสม
ผลงาน (Portfolio) 

 
ค่าใช้จ่าย  
 การเข้าร่วมโครงการไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้อาจจะมีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
หรือเข้าร่วมค่ายวิชาการตามเงื่อนไขของหลักสูตร (ถ้ามี) 
 
สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 มหาวิทยาลัยจัดสรรโควตาพิเศษใน TCAS รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ส าหรับผู้เรียน
ในโครงการเรียนล่วงหน้าโดยเฉพาะ ผู้เรียนสามารถเก็บผลการเรียนใส่ไว้ในแฟ้มผลงาน (Portfolio) และน า  
มายื่นเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพารอบ Portfolio โดย ผู้เรียนที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพาต้องเรียนรายวิชาจาก BUU MOOC  หรือ เรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาท้ังระบบ
ปกตหิรือระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) อย่างน้อย ๑ รายวิชา และเข้าร่วมค่ายวิชาการตามเงื่อนไขของ
หลักสูตร (ถ้าม)ี รวมทั้งเกณฑ์อ่ืนตามประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ทัง้นี้ไม่มีข้อผูกมัดหรือข้อบังคับใด ๆ ทั้งสิ้นว่า ผู้เรียนในโครงการเรียนล่วงหน้าจะต้องศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ  
ก็สามารถลงทะเบียนเรียนในโครงการเรียนล่วงหน้านี้ได้ 
 
 

ปฏิทินกิจกรรมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ PRE BUU ทีป่ระสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา   
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ส าหรับปีการศึกษาถัดไปให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย) 
  

รายการกิจกรรม วัน/เดือน/ ปี 
๑. เรียนรายวิชา อย่างน้อย ๑ รายวิชา จากช่องทางต่อไปนี้ 

(๑) รายวิชา BUU MOOC เรียนได้ตลอดเวลาได้ที่ 
https://mooc.buu.ac.th หรือ 

(๒) รายวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาระบบปกติ ตามก าหนดการ
ลงทะเบียนเรียนในระบบ https://reg.buu.ac.th/ หรือ 

(๓) รายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ตามประกาศ  
ของส่วนงาน (ถ้ามี) ที ่
http://service.buu.ac.th/index.php/buu_nondegree/  

เดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
ในกรณีเรียนรายวิชาหลังก าหนดยื่นสมัคร 

TCAS รอบ Portfolio ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๖ สามารถน าไปยื่นสมัครในปี
การศึกษาถัดไปได้ 
 

https://mooc.buu.ac.th/
https://reg.buu.ac.th/
http://service.buu.ac.th/index.php/buu_nondegree/


๓ 
รายการกิจกรรม วัน/เดือน/ ปี 

๒.  เข้าค่ายวิชาการของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรที่ก าหนดให้ 
“การเข้าค่ายวิชาการ” เป็นเงื่อนไขการรับเข้าเพ่ิมเติม) ศึกษา
ข้อมูลได้ในเอกสารรายชื่อหลักสูตรที่รับผู้เข้าร่วมโครงการ PRE 
BUU เข้าศึกษาในหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๖                

เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 

๓.  ยื่นผลการเรียนในการสมัคร TCAS รอบแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) ศึกษาข้อมูลได้ที่ 
http://regservice.buu.ac.th/index.html   
ผู้ไม่ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถเก็บ
ผลการเรียนไว้ใช้ประกอบการสมัครในปีการศึกษาถัดไปได้ 

เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 ๑. มหาวิทยาลัยสามารถรับผู้เรียนที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตร 
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 ๒. มหาวิทยาลัยสามารถเตรียมความพร้อมและเปิดโอกาสให้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบตัวตนและ
ความถนัดในศาสตร์ของมหาวิทยาลัยก่อนเข้าศึกษา 
 ๓. ผู้เรียนมีโอกาสในการค้นหาตัวตนว่ามีความชอบและความถนัดในศาสตร์ใดของ
มหาวิทยาลัยก่อนจะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นการป้องกันการย้ายสาขาภายหลังจากการตัดสินใจเลือก
เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 ๔. ผู้เรียนสามารถลดระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย เพราะได้เรียน
ล่วงหน้าไปตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว 
 ๕. ผู้เรียนในโครงการ PRE BUU สามารถยื่นผลการเรียนรอบ Portfolio เพ่ือสมัคร 
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ ผลการเรียนสามารถยื่นเข้าได้ในทุกวิทยาเขต 
 
ผู้รับผิดชอบ : กองบริการการศึกษา โทร. ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๗๐ และ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   

โทร. ๐ ๓๘๑๐ ๒๖๔๐  
 

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

 
 

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

