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ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดบัปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1) 

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา  2566 
 

รายการ สถานที่/ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี เวลา 

ลงทะเบียนระบบ mytcas https://student.mytcas.com 
1 พ.ย. 2565  
เป็นต้นไป 

- 

รับสมคัรทำงอินเตอรเ์น็ต http://regservice.buu.ac.th 
24 พ.ย. 2565 

ถึง 22 ธ.ค. 2565 
- 

วิธีกำรช ำระเงินค่ำสมัคร 
(ให้พิมพ์ใบสมัคร 2 ใบ ดังนี้ 
- ใบที่ 1 น าไปช าระเงินค่าสมัคร  
กรณีช าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปรษณีย์ 
และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้าน 7-eleven) 
- ใบที่ 2 ท าเป็นหน้าปก Portfolio 
ขนาด A4  

- Krungthai NEXT 
- ธนำคำรกรุงไทย  
- ที่ท ำกำรไปรษณีย ์
- เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven)  

24 พ.ย. 2565 
ถึง 22 ธ.ค. 2565 

ตำมเวลำเปดิท ำกำร 

ตรวจสอบข้อมลูกำรสมคัรและ 
ข้อมูลกำรช ำระเงินค่ำสมัคร 

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

หลังจำกช ำระเงิน 2 วัน
ท ำกำร 

- 

ส่งใบสมัครและหลักฐำนประกอบ 
กำรสมคัรพร้อมแฟม้ผลงำน  
(ให้เข้าเล่มสนักาวหรือติดแลคซีน 
ขนาด A4 เท่านั้น  ผลงานจ านวนไม่เกิน 
10 หน้า ไม่รวมปกและประวัติส่วนตัว) 

- ส่งทางไปรษณีย์ กองทะเบียนและประมวลผล
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบรูพำ  เลขที่ 169   
ต.แสนสุข อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20131 
- ส่งด้วยตนเอง  ณ กองทะเบียนและ
ประมวลผลกำรศึกษำ มหำวิทยำลยับูรพำ 

24 พ.ย. 2565 
ถึง 23 ธ.ค. 2565 

ถือวันรับจดหมำย 
วันที่ 23 ธ.ค. 2565 

เป็นวันสุดท้ำย 
ของกำรรับสมัคร 

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

25 ม.ค. 2566 16.00 น. 

สอบสัมภำษณ์ (อำจสัมภำษณ์ 1 วัน) 
รูปแบบกำรสอบสัมภำษณ์ จะแจ้งให้ทรำบ 
วันท่ี 25 ม.ค. 2566 28 - 29 ม.ค. 2566 09.00 น. 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบ
สัมภำษณ์ และมีสิทธิย์ืนยนัสิทธิ ์
Clearing House 

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

7 ก.พ. 2566 16.00 น. 

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House https://student.mytcas.com 7 - 8 ก.พ. 2566 - 
สละสทิธิ์ผำ่นระบบ Clearing House 
(ส ำหรับผูท้ี่ประสงค์สมัครรอบถัดไป) 

https://student.mytcas.com 9 ก.พ. 2566 - 

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

10 ก.พ. 2566 16.00 น. 

รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ http://smartreg.buu.ac.th 15 - 16 ก.พ. 2566 - 
ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ 27 – 30 มิ.ย. 2566 
เปิดภำคเรียน 1 ก.ค. 2566 
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หมายเหตุ     1.  ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือก อำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้ 
        2.  ตรวจสอบค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ได้ที่ http://shorturl.at/GNUY0 
      3.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 500 บำท และใหว้งเล็บมุมซอง “โครงกำรนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษท่ัวประเทศ” 

“เอกสารภายในเล่มผลงาน ให้เย็บรูปเล่มอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยเรียงล าดับดังต่อไปนี้” 
  ล าดับที่ 1 (หน้าปก)     ใบสมัครที่พิมพ์ทำงอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรปูถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว  

ล าดับที่ 2         ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 5 ภำคเรียน 
ล าดับที่ 3         ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน   

  ล าดับที่ 4         ผลงำน เช่น เกียรติบัตร รูปถำ่ย เป็นต้น จ านวนไม่เกิน 10 หนา้ ไม่รวมล าดับที่ 1-3 
แฟ้มสะสมผลงำนต้องจัดท ำเป็นเลม่รำยงำน ขนำด A4  โดยน าเอกสารล าดับที่ 1-4 เย็บรวมเป็นเล่มเดียวกัน (เข้ำเล่มสันกำวหรือ
ติดเทปแลคซีน) โดยให้น ำใบสมัครที่ติดรปูถ่ำยแล้วท ำเป็นหน้ำปก และเอกสารในล าดับที่ 2-4 ต้องเป็นฉบับึส าเนาเท่านั้น   
ไม่รับแฟ้มสะสมผลงำนท่ีเป็นแฟ้มพลำสติก หรือเข้ำเล่มแบบกระดูกงู และเอกสำรเกียรติบัตรฉบับจริง   

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและได้รับรางวัลการแข่งขันด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
1. ด้ำนกีฬำ  2. ด้ำนดนตร-ีขับร้อง   3. ด้ำนศิลปะ  
4. ด้ำนนำฏศิลป-์กำรแสดง 5. ด้ำนวิชำกำร  6. ด้ำนวิชำกำร PRE-BUU 

**สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-102643 และ 038-102721

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dAcnIS5Gs_CkTpg19_hXRfVFY84FJMRzEXDkg02PxmU/edit#gid=0
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ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่   1177   /2565 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบท่ี 1)  
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษท่ัวประเทศ  มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา  2566 

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

ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559 เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 
มหำวิทยำลัยบูรพำจะด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 1)   
โครงกำรนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษทั่วประเทศ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
1. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร 

1.1  ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  
1.2  มีควำมสำมำรถพิเศษ และได้รับรำงวัลด้ำนใดด้ำนหนึ่ง คือ  ด้ำนวิชำกำร  ด้ำนกีฬำ   

ด้ำนดนตรี-ขับร้อง  ด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง ด้ำนศิลปะ และด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ที่สร้ำงชื่อเสียงเกียรติภูมิ
ให้กับตนเอง  ในระดับโรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด เขต  ภำค ประเทศ หรือนำนำชำติ 

1.3  มีควำมประพฤติเรียบร้อย 
1.4  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

  1.5  มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำก ำหนด 
 

2.  คุณสมบัติเฉพาะด้าน 
2.1 ด้านกีฬา 
1.  เป็นผู้มีประวัติควำมสำมำรถในด้ำนกีฬำดีเด่นมำแล้วไม่เกิน  3  ปี  และมีใบรับรอง 

ควำมสำมำรถในทำงกีฬำจำก 
1.1  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรอื 

   1.2  สมำคมกีฬำแห่งประเทศไทย / กำรกีฬำแห่งประเทศไทย หรือ 
   1.3  คณะกรรมกำรโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์  หรือ 
   1.4  ใบรับรองเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำนำนำชำติ  ซึ่งเจ้ำภำพออกให้ 
   ฯลฯ 
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2.2 ด้านศิลปะ 
1.  เป็นผู้มีประวัติควำมสำมำรถในด้ำนศิลปะ 
2.  เป็นผู้ได้รับรำงวัลหรือเกียรติบัตรทำงศิลปะ ขณะศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย   

โดยพิจำรณำตำมอันดับควำมส ำคัญดังนี้ 
2.1  ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดและแสดงทำงศิลปะระดับนำนำชำติ  และได้รับ 

รำงวัลระดับใดระดับหนึ่ง 
   2.2  ส่งผลงำนร่วมประกวดและแสดงศิลปะระดับประเทศ  และได้รับรำงวัล 
ระดับใดระดับหนึ่ง 
   2.3  ส่งผลงำนร่วมประกวดและแสดงศิลปะระดับเขตกำรศึกษำ  และได้รับรำงวัล 
ระดับใดระดับหนึ่ง 
   2.4  ส่งผลงำนร่วมประกวดและแสดงศิลปะโดยทั่ว ๆ ไปนอกเหนือจำกข้อ 
2.1 - 2.3  และได้รับรำงวัลระดับใดระดับหนึ่ง 

2.3 ด้านดนตรี-ขับร้อง 
1.  เป็นนักดนตรีไทย  สำกล  หรือนักขับร้องเพลงไทยและสำกล 
2.  มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติเครื่องดนตรีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งได้อย่ำงดีเยี่ยม  แต่ถ้ำเป็น 

เครื่องก ำกับจังหวะ  จะต้องสำมำรถปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทด ำเนินท ำนองได้อย่ำงน้อยหนึ่งชนิด   
หรือมีควำมสำมำรถด้ำนขับร้องเพลงไทยหรือสำกลเป็นอย่ำงดี 

3.  ร่วมแสดงหรือร่วมประกวดในกำรบรรเลงหรือในกำรขับร้องเพลงไทยและสำกลระดับ 
โรงเรียน อ ำเภอ เขต  ภำค  ประเทศ  หรือต่ำงประเทศ  อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  โดยต้องน ำหลักฐำนแสดง
ควำมสำมำรถพิเศษมำแสดงด้วย  เช่น  ใบประกำศเกียรติคุณ  รำงวัล  หนังสือรับรอง  หนังสือเชิญหรือ
หลักฐำนอื่น ๆ  

4.  เป็นผู้ที่เคยได้รับรำงวัลหรือประกำศเกียรติคุณด้ำนดนตรี-ขับร้อง  โรงเรียน อ ำเภอ 
เขต  ภำค  ประเทศ  หรือต่ำงประเทศ  อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  และต้องน ำหลักฐำนมำแสดงด้วย 
  2.4 ด้านนาฏศิลป์-การแสดง 

ผู้สมัครในโครงกำรควำมสำมำรถพิเศษด้ำนนำฏศิลป์  จะต้องมีควำมประพฤติเรียบร้อย  
มีทัศนคติที่ดีต่อนำฏศิลป์ไทย  เมื่อได้เข้ำศึกษำต้องพร้อมที่จะเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนนำฏศิลป์ไทยอย่ำงต่อเนื่อง  
และมีคุณสมบัติอ่ืน  ดังนี้ 

1.  เป็นนักแสดงนำฏศิลป์ไทยทุกสำขำ 
2.  มีควำมสำมำรถและเคยร่วมกิจกรรมด้ำนนำฏศิลป์ไทยในโรงเรียน  หรือได้รับเชิญไป 

ร่วมแสดงกับหน่วยงำนอื่นได้อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
3.  เป็นผู้ที่เคยได้รับรำงวัลหรือประกำศเกียรติคุณด้ำนนำฏศิลป์ไทย  และต้องน ำหลักฐำน 

มำแสดงด้วย 
2.5 ด้านวิชาการ 
1.  นักเรียนที่ได้รับรำงวัลทำงวิชำกำร  สำขำใดสำขำหนึ่ง 
2.  เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษในกำรออกแบบ  หรือพัฒนำนวัตกรรมด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

จนได้รับกำรยอมรับและมีหลักฐำนที่ได้รับกำรแข่งขันในระดับโรงเรียน อ ำเภอ เขต  ภำค  ประเทศ   
หรอืต่ำงประเทศ  อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
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  2.6 ด้านวิชาการ PRE-BUU 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมโครงกำร โดยให้ด ำเนินกำรดังนี้  
1. เรียนรำยวิชำจำก BUU MOOC หรือ เรียนรำยวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำท้ังระบบปกติ  

หรือระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) อย่ำงน้อย 1 รำยวิชำ  
2. เข้ำค่ำยวิชำกำรตำมเงื่อนไขของหลักสูตร (ในกรณีท่ีหลักสูตรก ำหนดให้กำรเข้ำค่ำย  

วิชำกำรเป็นเกณฑ์กำรรับสมัครเข้ำศึกษำเพ่ิมเติมจำกข้อ 1 ดูรำยละเอียดได้จำกลิงค์ด้ำนล่ำง)  
3. ยื่นผลกำรเรียน และกำรเข้ำค่ำยวิชำกำร (ถ้ำมี) ในกำรสมัคร TCAS รอบแฟ้มสะสม  

ผลงำน (Portfolio) 
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ PRE-BUU ได้ที่ http://service.buu.ac.th/index.php/pre-buu 
 
 

3.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมัคร 
(คณะ/สำขำวิชำที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพำะ  แสดงว่ำไม่มีกำรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะเพ่ิมเติม) 

3.1  คณะเภสัชศาสตร์ 
3.1.1 หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต 

-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ในระดบัโรงเรียน ระดับอ ำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต  
ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ  และเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือคู่สมรส ของผู้รับ
อนุญำตประกอบกำรร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน หรือ เป็นผู้สืบทอดกิจกำรร้ำนยำของผู้รับอนุญำตประกอบกำร
ร้ำนยำแผนปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้รับอนุญำตประกอบกำรร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน ต้องเป็นสมำชิกชมรมเภสัชกร
ชลบุรี ชมรมร้ำนขำยยำแห่งประเทศไทย สมำคมร้ำนขำยยำ หรือชมรมผู้ประกอบกำรค้ำยำจังหวัดชลบุรี 
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือหน่วยงำนที่มีข้อตกลงควำมร่วมมือ เป็นผู้รับรอง 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  3.20 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต  
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต  
-  เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง  โรคที่สังคมรังเกียจ  หรือโรค/ควำมผิดปกติส ำคัญ ที่จะเป็น 

อุปสรรคต่อกำรศึกษำสำขำเภสัชศำสตร์  หรือกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 
-  ต้องไม่เป็น/ไม่มีโรค  อำกำรของโรค  และ/หรือควำมพิกำร  ซึ่งคณะเภสัชศำสตร์   

โดยคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือก  คณะเภสัชศำสตร์พิจำรณำว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำร
ประกอบวิชำชีพทำงเภสัชกรรมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต้องไม่เป็น/ไม่มีโรค  อำกำรของโรค  ดังต่อไปนี้ 

  1) ควำมพิกำรทำงร่ำงกำยและ/หรือทำงจิตใจ  ตลอดจนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นอุปสรรค 
ต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพทำงเภสัชกรรม 

  2) ตำบอดสี  ที่มีระดับควำมรุนแรงมำกกว่ำ  Mild Degree of Color Blindness   
เป็นต้นไปรวมถึงกรณีกำรพิกำรทำงสำยตำเกินระดับที่ก ำหนด 

  3) โรค/อำกำรอ่ืนในระยะรุนแรง  หรือเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่ง  ที่คณะกรรมกำรสภำ 
เภสัชกรรม และ/หรือ คณะกรรมกำรประจ ำคณะเภสัชศำสตร์ เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบวิชำชีพ
เภสัชกรรม 
  -  เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง และสำมำรถรับรองต่อมหำวิทยำลัย
บูรพำ ได้ว่ำ จะตั้งใจและอุตสำหะศึกษำเล่ำเรียนเต็มควำมสำมำรถ ปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัยบูรพำและของคณะเภสัชศำสตร์ (พร้อมกับของสภำเภสัชกรรม) รวมถึงมติและหลักเกณฑ์ก ำหนด
ที่มีอยู่แล้วและท่ีจะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประกำร 
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-  ผู้ที่ได้ผ่ำนกำรคัดเลือก ต้องศึกษำในรำยวิชำที่คณะวิชำก ำหนด เพ่ือให้เป็นไปตำม 
วัตถุประสงค์ของโครงกำรพัฒนำก ำลังคนทำงเภสัชศำสตร์เพ่ือพัฒนำระบบกำรให้บริกำรเภสัชกรรม 

การท าสัญญาชดใช้ทุน 
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกเข้ำเป็นนิสิต ต้องท ำสัญญำเป็นนิสิตนักศึกษำเภสัชศำสตร์ผู้ท ำสัญญำ 

ชดใช้ทุนฯ ตำมควำมต้องกำรแต่ละปีของรัฐ พร้อมกับกำรท ำสัญญำค้ ำประกันโดยบิดำ/มำรดำ/ผู้ปกครอง 
ตำมกฎหมำย พร้อมด้วยหลักทรัพย์ค้ ำประกันหรือโดยบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบตำมท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำชดใช้ทุนฯ 

กำรท ำสัญญำเป็นนิสิตคณะเภสัชศำสตร์คู่สัญญำเพื่อปฏิบัติรำชกำรชดใช้ทุนฯ เป็นไปตำมมติ 
เห็นชอบก ำหนดโดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งอำจมีกำรปรับปรุงเงื่อนไขเป็นระยะๆ โดยมีประกำศในวันท่ีขึ้นทะเบียน 
เป็นนิสิต 

หลักทรัพย์และหรือการค้ าประกันตามสัญญาชดใช้ทุนฯดังกล่าวจะสิ้นสุดหรือคืนให้  เมื่อ 
       (1)  นิสิตเภสัชศำสตร์ผู้ท ำสัญญำชดใช้ทุนได้ปฏิบัติรำชกำร ณ หน่วยงำนที่ได้รับกำรจัดสรร  
ตำมควำมต้องกำรแต่ละปีของรัฐ จนครบก ำหนดระยะเวลำตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ หรือ 
       (2)  นิสิตเภสัชศำสตร์ผู้ท ำสัญญำชดใช้ทุนมีจ ำนวนเกินควำมต้องกำรใช้ในแต่ละปีของรัฐ ก็จะเป็น
อิสระจำกพันธะสัญญำที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดไว้ 
       อนึ่ง กรณีนิสิตลำออกจำกกำรเป็นนิสิตก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ หรือประพฤติตนไม่สมควรจนเป็นเหตุให้
ต้องพ้นสภำพกำรเป็นนิสิตตำมข้อ 6 ของข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ. 2559  และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม ยกเว้น กำรพ้นสภำพนิสิตตำมข้อ 6(1)(ค) 4) 5) 7) และ 8) ให้ถือว่ำนิสิตผู้นั้นปฏิบัติผิดสัญญำ 
และต้องช ำระค่ำปรับ ในอัตรำภำคกำรศึกษำละ  20,000  บำท  (สองหมื่นบำทถ้วน) 

2) หำกผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำและช ำระค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ 
และท ำสัญญำชดใช้ทุนจะถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิ์กำรเข้ำเป็นนิสิตเว้นแต่คณบดีคณะเภสัชศำสตร์  
มหำวิทยำลัยบูรพำ จักพิจำรณำเป็นรำยกรณีเฉพำะหน่วยงำน/องค์กรที่มีพันธะสัญญำควำมร่วมมือด้วยกัน 
       3) ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน 
            -  ภำคต้นและภำคปลำย   ภำคเรียนละ  75,000  บำท 
            -  ภำคฤดูร้อน  40,000  บำท 
 3.1.2 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเครื่องส ำอำง  

-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ในระดบัโรงเรียน ระดับอ ำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต  
ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
-  เป็นผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำมัธยมตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
-  ไม่เป็นผู้ที่มตีำบอดสี  ที่มีระดับควำมรุนแรงมำกกว่ำ  Mild Degree of Color Blindness   

เป็นต้นไป รวมถึงกรณีกำรพิกำรทำงสำยตำเกินระดับที่ก ำหนด 
-  ไม่เป็นโรค/อำกำรอ่ืนในระยะรุนแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

3.2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3.2.1  สำขำวิชำจิตวิทยำ 
-  ได้รับรำงวัลดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดบัโรงเรียน ระดับอ ำเภอ  

ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต  
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต  
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  2.50 
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3.2.2  หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ใน ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต  
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  3.00 
3.2.3 สำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

หรือด้ำนวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค 
ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  2.00 

3.2.4  สำขำวิชำประวัติศำสตร์ และสำขำวิชำศำสนำและปรัชญำ   
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ในระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ  
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  3.00 
3.2.5  สำขำวิชำภำษำเกำหลี 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ในระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ  
-  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนภำษำเกำหลี โดยเฉพำะผู้ที่เคยได้รับรำงวัลประกวด 

ควำมสำมำรถด้ำนภำษำเกำหลี  ระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ หรือ ผ่ำนกำรอบรมภำษำและวัฒนธรรม
เกำหลีในประเทศหรือต่ำงประเทศ หรือ สอบผ่ำนวัดระดับภำษำเกำหลี (TOPIK) ในระดับดีมำก  ส ำเนำ 
เกียรติบัตรที่แสดงกำรรับรำงวัลต้องมีขนำดใหญ่พอที่สำมำรถอ่ำนออก เห็นรำยละเอียดต่ำงๆในเกียรติบัตร 
ได้อย่ำงชัดเจน ในกรณีที่มีกำรสอบสัมภำษณ์ต้องน ำเอกสำรตัวจริงที่ใส่ใน Portfolio มำแสดงต่อกรรมกำร
สอบสัมภำษณ์ด้วย 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  3.00 
3.2.6  สำขำวิชำภำษำจีน  
-  ได้รับรำงวัลด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

หรือด้ำนวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ โดยเฉพำะผู้ที่เคยได้รับ
รำงวัลประกวดควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำจีน 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  3.00 
-  ผู้สมัครจะต้องเรียนวิชำภำษำจีนในชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือมีผลกำรสอบวัดระดับ 

ภำษำจีน HSK ระดับ 3 ขึ้นไป 
3.2.7  สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ  

หรือระดับนำนำชำติ โดยเฉพำะผู้ที่เคยได้รับรำงวัลประกวดควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำญี่ปุ่น 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  3.00 
-  ผู้สมัครจะต้องเรียนภำษำญี่ปุ่นในชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยไม่น้อยกว่ำ 5 ภำคกำรศึกษำ 

หรือหำกไม่ได้เรียนวิชำภำษำญี่ปุ่น จะต้องมีใบประกำศกำรสอบผ่ำนวัดระดับภำษำญี่ปุ่นระดับ N4 ขึ้นไป 
3.2.8  สำขำวิชำภำษำไทย   
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

หรือด้ำนวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค 
ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   

-  เคยได้รับรำงวัลประกวดควำมสำมำรถทำงภำษำไทย ทั้งทำงด้ำนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน  
หรือกำรเขียน หรือมีผลกำรเรียนวิชำภำษำไทยอยู่ในระดับดีมำก และภำษำอังกฤษอยู่ในระดับดี 

   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX  5  ภำคเรียน  ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
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3.2.9  สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรสื่อสำร 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ในระดับเขต ระดับภำค  

ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ  
-  โดยเฉพำะผู้ที่ได้รับรำงวัลประกวดควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำฝรั่งเศส หรือผ่ำนกำรสอบ 

วัดระดับภำษำฝรั่งเศส  (DELF)  ระดับ A2  หรือมีผลกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษอยู่ในระดับดีมำก  และผล 
กำรเรียนภำษำต่ำงประเทศอ่ืนอีก 1 ภำษำในระดับดี 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  3.00 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 
3.2.10  สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ในระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   
-  โดยเฉพำะผู้ที่ได้รับรำงวัลประกวดควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำอังกฤษ หรือได้รับกำรสอบ 

ผ่ำนภำษำอังกฤษ  โดยมีผลกำรเรียนระดับดีมำก และผลกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศอ่ืน ๆ ในระดับดี 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  3.50  และมีผลกำรเรียน 

ในกลุ่มสำระวิชำภำษำต่ำงประเทศ ตลอด  5  ภำคเรียน  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.50 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 
3.2.11  สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม   
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ในระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  3.00 
3.2.12  สำขำวิชำกำรจัดกำรบริกำรสังคม 
-  ได้เข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU  
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  2.50 
 

3.3  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

ด้ำนวิชำกำร หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับ
จังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต  

  -  ไม่เป็นผู้ที่มีตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง 
 

3.4  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
3.4.1 หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

ด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ   
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
- มีควำมสนใจด้ำนกฎหมำย 
- ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
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3.4.2 สำขำวิชำกำรบริหำรท้องถิ่น 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนด้ำนวิชำกำร  หรือได้เข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง   

ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 
- มีควำมสนใจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและกำรปกครอง 
- ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
3.4.3 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

ด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ   
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
- มีควำมสนใจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและกำรปกครอง 
- ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
3.4.4 หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

ด้ำนวิชำกำร  หรอืเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ   
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
- มีควำมสนใจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและกำรปกครอง 
- ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

 
3.5  คณะวิทยาศาสตร์ 

-  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  ผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครเข้ำศึกษำได้ใน 11 สำขำวิชำ ดังนี้ 
3.5.1  สำขำวิชำคณิตศำสตร์  สำขำวิชำชีวเคมี  สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ   

สำขำวิชำฟิสิกส์    
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

ด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ   
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
3.5.2  สำขำวิชำเคมี  สำขำวิชำชีววิทยำ  สำขำวิชำวำริชศำสตร์   
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

ด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ   
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
-  ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 
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3.5.3  สำขำวิชำจุลชีววิทยำ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

ด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ   
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
-  ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี และ/หรือลักษณะพิกำรทำงร่ำงกำย/จิตใจอันจะเป็นอุปสรรค 

ต่อกำรศึกษำ 
3.5.4  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร  
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต  

ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 
-  ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 
3.5.5  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์เชิงสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม  
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

หรือด้ำนวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค 
ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
-  ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 
3.5.6 สำขำวิชำสถิติ   
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

หรือด้ำนวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค 
ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
 

3.6  คณะวิทยาการสารสนเทศ 
3.6.1 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ืออุตสำหกรรมดิจิทัล 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต  

ระดับภำค ระดบัประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75  
- มีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 

       1.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ 10 หน่วยกิต   
       1.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงทำงภำษำต่ำงประเทศ ไม่ต่ ำกว่ำ 7 หน่วยกิต 
       1.3  มีควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 
กระตือรือร้น  ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำ อย่ำงเป็นล ำดับขั้นตอน 

    - ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือ
อุตสำหกรรมดิจิทัล  คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ จะเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ เทคโนโลยี
ดิจิทัล และสื่อดิจิทัลเชิงปฏิสัมพันธ์ กำรประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
กำรวำงโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมองค์กรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรเข้ำใจพฤติกรรมผู้ใช้งำน กำรออกแบบ
และพัฒนำแอปพลิเคชันที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพสูงสุดให้กับธุรกิจองค์กร อุตสำหกรรม หรือสังคม   
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 แนวทางการประกอบอาชีพ 

-  นักวิเครำะห์และออกแบบระบบงำนสำรสนเทศ  (System Analyst) 
-  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  (Computer Technical Officer) 
-  ผู้ดูแลระบบเครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย (System Administrator) 
-  นักออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์และระบบสำรสนเทศ (Web Developer) 

 -  นักออกแบบแบบและพัฒนำซอฟต์แวร์ (Software Developer) 
-  นักออกแบบและพัฒนำสื่อมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบ (Interactive Media Creator) 
-  นักออกแบบและพัฒนำส่วนติดต่อผู้ใช้งำนเชิงโต้ตอบ (Interactive User Interface Designer)  
-  นักออกแบบประสบกำรณ์ผู้ใช้งำน (User Experience Designer) 
-  ผู้ประกอบกำรที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐำน (Digital Technology Startup) 
 3.6.2 สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภำษำ) 

-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ในระดับโรงเรียน   
ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00  
- มีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 

   1.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ 10 หน่วยกิต   
     1.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงทำงภำษำต่ำงประเทศ ไม่ต่ ำกว่ำ 7 หน่วยกิต 
      1.3  มีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 
กระตือรือร้น  ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำ อย่ำงเป็นล ำดับขั้นตอน 

- หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และระบบอัจฉริยะ   
ได้พัฒนำขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรบุคลำกรในอุตสำหกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ รองรับ 
กำรเปลี่ยนรูปองค์กำรไปสู่องค์กรอัจฉริยะท่ีขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven  Business) บนพื้นฐำนของ
เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์  ตลอดถึงกำรพัฒนำก ำลังคนส ำหรับธุรกิจดิจิทัล  และระบบอัจฉริยะ เช่น โรงงำน
อัจฉริยะ (Smart Factory) เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ฟำร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) เมือง
อัจฉริยะ (Smart City) กำรบริกำรอัจฉริยะ (Smart Services)  กำรท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourisms) 
และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistics) สอดคล้องกับโครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0 
 แนวทางการประกอบอาชีพ 

1.  นักออกแบบและพัฒนำปรับปรุงปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  เพ่ือกำรเปลี่ยนรูป
องค์กรเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation) เช่น 

    -  วิศวกรปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์ (Applied Artificial Intelligence Engineer) 
    -  วิศวกรกำรเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning Engineer) 
    -  เจ้ำหน้ำที่ท ำงำนทำงด้ำนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัลในองค์กร 
    -  วิศวกรคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision Engineer) 
    -  นักพัฒนำธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Developer) 
    -  นักพัฒนำอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things Developer) 
    -  นักวำงแผนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล 
    -  ผู้เชี่ยวชำญและให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และ

เทคโนโลยีข้อมูลดิจิทัล 
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2.  นักวิเครำะห์ข้อมูลในภำคอุตสำหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
3.  ผู้ประกอบกำรอิสระด้ำนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล บริษัท Start UP  

ด้ำนดิจิทัลเพ่ือรับงำนวิเครำะห์และออกแบบระบบงำนสำรสนเทศอัจฉริยะ รวมถึงเป็น Design House, 
Intelligent Product Design, และ System Integration ส่วนของ Smart Technology ให้ลูกค้ำ หรือ 
Software House ทั่วไป 

 3.6.3 สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ในระดับโรงเรียน   

ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
- มีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 
1.1 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ 18 หน่วยกิต   

   1.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ 10 หน่วยกิต   
     1.3  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงทำงภำษำต่ำงประเทศ ไม่ต่ ำกว่ำ 7 หน่วยกิต 

1.4  ควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน   
กระตือรือร้น ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำ อย่ำงเป็นล ำดับขั้นตอน  
และต้องมีควำมพร้อมที่จะเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (กำรปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรจริงเป็น
ระยะเวลำประมำณ 4 เดือน) 
 ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์  จะเป็นผู้มี
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ เครื่องมือในกำรพัฒนำ วิธีกำรกำรบริหำรจัดกำร กระบวนกำรพัฒนำ
อย่ำงเป็นระบบและมีมำตรฐำนในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ กิจกรรมต่ำง ๆ และสิ่งต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในกำร
พัฒนำซอฟต์แวร์ 
 ตัวอย่างแนวทางการประกอบอาชีพ 
 -  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineer) หรือนักเขียนโปรแกรม (Programmer/Developer) 
 -  วิศวกรควำมต้องกำร (Requirement Engineer)  

-  นักประกันคุณภำพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance) 
 -  วิศวกรปรับปรุงกระบวนกำรซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement Engineer) 
 -  นักทดสอบระบบ (Software Tester)   

-  นักบูรณำกำรระบบ (System Integrator) 
 -  นักวิเครำะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ (System Analyst / Designer) 
 -  ผู้จักกำรโครงกำรซอฟต์แวร์ (Software Project Manager) 

 
3.7  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

-  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  ผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครเข้ำศึกษำได้ใน 8 สำขำวิชำ ดังนี้ 

1. สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร  2. สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 
3. สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล  4. สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (ต้องไม่ตำบอดสีขั้นรุนแรง) 

 5. สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ  6.  สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ 
7.  สำขำวิชำวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์ 
8.  สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 



-11- 
 

-  ไมเ่ป็นผู้มีจิตฟ่ันเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สำมำรถศึกษำได้  และไม่ปรำกฏอำกำร 
ของโรค  ดังต่อไปนี้  

*  โรคเรื้อน       
*  วัณโรคในระยะอันตรำย 
*  โรคติดยำเสพติดให้โทษ   
*  โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
*  โรคจิตต่ำง ๆ  
*  กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2) 
*  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 

  3.7.1  สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล  สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ  สำขำวิชำวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์   
และสำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 

-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   
ด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ 
หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 
  3.7.2  สำขำวิชำไฟฟ้ำ และสำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ ด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง   
ในเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 
 

3.8  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  3.8.1  สำขำวิชำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ 

-  ได้รับรำงวัลด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 

-  ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปนี้ 
      *  ตำบอดสี             *  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
    *  โรคเรื้อน        *  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 

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

เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนเกีย่วกับกำรวิเครำะห์ปัญหำสุขภำพ  พฤติกรรม 
สุขภำพ  กระบวนกำรปลูกฝังและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  กำรวำงแผนและด ำเนินกำรสุขศึกษำ  
กำรประเมินผลงำน  กำรวิจัยพัฒนำงำนด้ำนสุขศึกษำ  และสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้อง 
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3.8.2  สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง  ด้ำนวิชำกำร   

ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ  
หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 
-  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-   ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปนี้ 

     *  โรคเรื้อน        *  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
       *  โรคพิษสุรำเรื้อรัง         *  โรคจิตต่ำง ๆ  และโรคออทิสติก 
      *  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
       *  กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2) 

เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ  เช่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
เทศบำล  โรงพยำบำล  สถำนีอนำมัย  หรือปฏิบัติงำนในมูลนิธิ/องค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์และภำรกิจ 
ในด้ำนกำรจัดกำรสุขภำพและสิ่งแวดล้อมชุมชน  โดยอำจรับผิดชอบหน้ำที่ดังนี้  คือ  ที่ปรึกษำในหน่วยงำน
ต่ำง ๆ  ทำงด้ำนสุขภำพ  ผู้ประเมินสภำวะสุขภำพชุมชน  นักวิจัยทำงด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อม  และ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 

3.8.3  สำขำวิชำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย   
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง  ด้ำนวิชำกำร   

ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ  
หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 

-  ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปนี้ 
      *  ตำบอดสี             *  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
    *  โรคเรื้อน        *  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 

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

เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรส่งเสริม ป้องกัน ตรวจควำมปลอดภัย 
ในสถำนประกอบกำร  เพื่อสืบค้นปัญหำและอันตรำยตลอดจนประเมิน  แก้ไขควบคุมปัญหำที่เกิดจำกกำร
ท ำงำน 

 

3.8.4  สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม   
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต  

ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
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-   ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปนี้ 
      *  ตำบอดสี     *  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
      *  โรคเรื้อน        *  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 

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

-  สำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์  วำงแผน  นิเทศ  ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำอนำมัย 
สิ่งแวดล้อม ทั้งในสถำนประกอบกำรและชุมชน  กำรประเมินผลงำน  กำรวิจัย  และพัฒนำงำนทำงด้ำน
อนำมัยสิ่งแวดล้อม  และด้ำนสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้อง 
 

3.9  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนศิลปะ หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ในระดับโรงเรียน   

ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ  โดยพิจำรณำจำกรำงวัล
ในทำงศิลปะ หรือพิจำรณำจำกผลงำนควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนศิลปะในสำขำวิชำที่สมัคร  
  -  ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในวิชำชีพทำงศิลปกรรมศำสตร์ ดังต่อไปนี้ 

1.  ตำบอดสีชนิดรุนแรง   2.  โรคเรื้อน 
3.  โรคจิตต่ำง ๆ    4.  วัณโรคในระยะอันตรำย 
5.  กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2) 
6.  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 

   7.  โรคหรือคนพิกำรประเภทอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้  ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำย
เห็นว่ำเป็นอุปสรรคตอ่กำรศึกษำ  ทั้งนี้  คณะศิลปกรรมศำสตร์อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำย
เพ่ิมเติมได้ 
 

3.10  คณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ  

(อยู่ในเง่ือนไขการได้ใบประกอบวิชาชีพครู) 
3.10.1 สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ จิตวิทยำและกำรแนะแนว   
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ  

หรือระดับนำนำชำติ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
3.10.2  สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย  
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ  

หรือระดับนำนำชำติ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 
3.10.3  สำขำวิชำคณิตศำสตร์  
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ในระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 
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3.10.4  สำขำวิชำเคมี  สำขำวิชำชีววิทยำ  สำขำวิชำฟิสิกส์ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ  

หรือระดับนำนำชำติ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 
3.10.5  สำขำวิชำศิลปศึกษำ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนศิลปะ ในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ  

หรือระดับนำนำชำติ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
-  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในสำขำวิชำศิลปศึกษำ ในวันสอบสัมภษณ์ จะมีกำรตรวจแฟ้ม 

สะสมผลงำน และกำรสอบปฏิบัติวำดเส้น โดยให้ผู้สมัครจะต้องเตรียมกระดำษ ด ำสอด ำ EE และอุปกรณ์ 
ในกำรสอบปฏิบัติวำดเส้น 

หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ  
(อยู่ในเง่ือนไขการได้ใบประกอบวิชาชีพครู) 

3.10.6 สำขำวิชำภำษำจีน 
- ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ  

หรือระดับนำนำชำติ 
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
โดยต้องมีคุณสมบัติเฉพำะ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

      1) ต้องผ่ำนกำรเรียนภำษำจีนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือ 
      2) ต้องมีควำมรู้  สำมำรถฟัง-พูด  อ่ำน-เขียนภำษำจีน หรือ 
       3) ต้องผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถ HSK  ระดับ 3 ขึ้นไป   
      - ซึ่งผู้เข้ำศึกษำจะต้องเรียนรำยวิชำในประเทศไทย ในปีที่ 1 - 2  โดยปีที่ 3 – 4 จะต้องเดินทำง
ไปศึกษำ ณ ประเทศสำธำรณรัฐประชำจีน เป็นเวลำประมำณ  2  ปี  ด้วยทุนของตนเอง  และในปีที่ 5  จะต้อง
เดินทำงกลับมำประเทศไทยเพ่ือฝึกปฏิบัติกำรสอนเป็นเวลำ 1 ปี  
      - นิสิตจะต้องเลือกมหำวิทยำลัยที่ไปศึกษำ ณ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน คือ Beijing 
Union University เมืองปักกิ่ง โดยเสียค่ำใช้จ่ำยรวมเป็นเงินประมำณ 600,000 บำท และYunnan Minzu  
University เป็นเงินทั้งหมดประมำณ 400,000 บำท (ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับอัตรำแลกเปลีย่นและกำรใช้จ่ำยของนิสิตแตล่ะคน) 
       -  กำรได้รับปริญญำทั้ง 2 มหำวิทยำลัยนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของมหำวิทยำลัยนั้น ๆ ก ำหนด 
     หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (ไม่ได้อยู่ในเง่ือนไข 
การได้ใบประกอบวิชาชีพครู) 

3.10.7 สำขำวิชำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำและคอมพิวเตอร์ศึกษำ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต  

ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 

แนวทางการประกอบอาชีพ  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 1.  ผู้ช่วยนักวิจัยสำขำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำและคอมพิวเตอร์ศึกษำ 
 2.  นักวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำและคอมพิวเตอร์ 
 3.  บุคลำกรด้ำนออกแบบและพัฒนำสื่อเพ่ือกำรสื่อสำรและกำรเรียนรู้ 
 4.  บุคลำกรด้ำนกำรศึกษำและฝึกอบรมในหน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ และเอกชน 

 



-15- 
 

 5.  ประกอบอำชีพอิสระทำงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ คอมพิวเตอร์กรำฟิก คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ นักพัฒนำบทเรียนสอนออนไลน์ ถ่ำยภำพ ผลิตสื่อเสียง สื่อวีดิทัศน์  
สื่อ 3 มิติ  

 

3.11  คณะโลจิสติกส์   
3.11.1 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แขนงวิชำกำรค้ำและโลจิสติกส์ 

ระหว่ำงประเทศ  แขนงวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์  และ แขนงวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมพำณิชยนำวี 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง   

ในระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 
    -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 

และมีผลกำรเรียนคณิตศำสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 
3.11.2 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แขนงวิชำวิศวกรรมโซ่อุปทำน 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง   

ในระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 
     -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
     -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 
3.11.3 สำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ (หลักสูตร 5 ปี) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ในระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
-  ผู้สมัครต้องเป็นเพศชำย  สูงไม่ต่ ำกว่ำ  160  เซนติเมตร   

     -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
     -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 

  -  ผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำยจำกโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ  ตำมเกณฑ์มำตรฐำนสุขภำพ 
ทุกรำยกำร  ดังนี้ (มีค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสุขภำพประมำณ 3,000 บำท) 

ที ่ รายการที่ท าการตรวจ เกณฑ์มาตรฐาน 
1 ลมบ้ำหมู  (Epilepsy  of  Attacks) ไม่มีประวัตเิจ็บป่วยเฉยีบพลัน 
2 โรคไต  (Kidney  Disease) มีกำรตดิเช้ือหรือไม่เคยเปลีย่นไต 
3 กำมโรค(Venereal) ไม่ม ี
4 โรคชัก(Seizures) ไม่ม ี
5 ยำเสพตดิ (Narcotics  History) ไม่ม ี
6 วัณโรค  (Tuberculosis) รำยงำนผลจำกรังสีวินิจฉัยไม่พบ 
7 HTV  (not  compulsory) ไม่ม ี
8 ควำมดันโลหิตสูง  (Hypertension) ควำมดันปกต ิ
9 โรคตดิเช้ือในกระเพำะอำหำรและล ำไส ้

(Gastro-Intestinal  infection  disease) 
ผลปกติจำกรำยงำนกำรตรวจทำงพยำธิวิทยำ 

10 โรคอ้วน  (Obesity) น้ ำหนักและส่วนสูงอัตรำเฉลี่ยต่ ำกว่ำ  30 
11 โรคหัวใจ  (Heart) ไม่มีประวัตเิจ็บปวดหนำ้อกเฉียบพลัน 
9 โรคตดิเช้ือในกระเพำะอำหำรและล ำไส ้

(Gastro-Intestinal  infection  disease) 
ผลปกติจำกรำยงำนกำรตรวจทำงพยำธิวิทยำ 
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ที ่ รายการที่ท าการตรวจ เกณฑ์มาตรฐาน 
10 โรคอ้วน  (Obesity) น้ ำหนักและส่วนสูงอัตรำเฉลี่ยต่ ำกว่ำ  30 
11 โรคหัวใจ  (Heart) ไม่มีประวัตเิจ็บปวดหนำ้อกเฉียบพลัน 
12 เบำหวำน  (Diabetes) ไม่ใช้อินซูลินบ ำบดัรักษำ 
13 โรคตดิเช้ือทำงเดินหำยใจเรื้อรัง  (Chronic 

Respiratory  Disorder) 
ไม่มไีซนัส/หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 

14 กระดูก-กล้ำมเนื้อ  (Muscular - skeletal) ไม่มีกำรอักเสบของข้อ  หรือปวดหลังอย่ำงรุนแรง 
15 มะเร็ง  (Cancer) ตรวจวินิจฉัยไม่พบ 
16 ติดเชื้อที่ผิวหนัง  (Skin  disease) ปกติ 
17 โรคฟันชนิดเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหำต่อกำรเคี้ยวและกำร

ย่อยอำหำร  (Chronic  dental  and digestive  
System  problems) 

ปกติ 

18 กำรตรวจสำยตำ ระดับของกำรมองเห็น 
-  ไม่สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์  ไม่ต่ ำกว่ำ  0.1  (20/200) 
-  สวมแว่น  ไม่ต่ ำกว่ำ  0.5  (20/40) 

19 กำรตรวจตำบอดส ี ต้องมองเห็นชัดเจนครบทั้ง  4  สี  คือ  สีแดง/สีเหลือง 
/สีเขยีว/สีน้ ำเงิน 

20 กำรไดย้ินของหูทั้ง  2  ข้ำง ไม่เกิน  40  เดซิเบล 
 -  ต้องผ่ำนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยตำมท่ีคณะคณะโลจิสติกส์ก ำหนด  ดังนี้ 
(ให้เตรียมชุดว่ำยน้ ำ  และชุดกีฬำมำด้วย) 
          1)  ว่ำยน้ ำระยะทำง  100  เมตร  (ไม่จับเวลา  แต่ถ้าไม่ผ่าน  ถือว่าตกสัมภาษณ์) 
         2)  วิ่งระยะทำงประมำณ  1,000  เมตร      3)  ดันพื้น  4)  ดึงข้อรำวเดี่ยว   
         5)  ซิทอัพ   6)  กระโดดหลบสิ่งกีดขวำง 

หมายเหตุ  
- ที่ระบุว่ำรับเฉพำะเพศชำยนั้นเนือ่งจำกในหลักสูตรฯ ก ำหนดใหต้้องผ่ำนกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงทะเล 

กับเรือสินค้ำเดินทะเลระหว่ำงประเทศของบริษัทเอกชนเป็นเวลำ  1  ปี  ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีบริษัทเจ้ำของเรือรำยใดรับผูห้ญิง
ขึ้นไปท ำงำนบนเรือ  ดังนั้น  หำกนิสิตไม่สำมำรถหำเรือฝึกได้ก็จะไมส่ำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ 
 -  ในกรณีทีจ่ ำกัดส่วนสูงไมต่่ ำกว่ำ  160  เซนติเมตรนั้น  เพรำะบนสะพำนเดินเรือมเีครื่องมือบำงชนดิที่ติดตั้งใน
ต ำแหน่งท่ีสูง  ดังนั้นผู้ที่จะขึ้นไปท ำงำนบนสะพำนเดินเรือจึงจ ำเป็นต้องมีควำมสูงในระดับพอท่ีจะใช้เครื่องมือเหล่ำนั้นได้อยำ่ง
สะดวกและมีประสิทธิภำพ  นอกจำกน้ีผู้ที่จะขึ้นไปท ำงำนบนสะพำนเดินเรือจะต้องมีควำมสูงเพียงพอท่ีจะมองผ่ำนกระจก
ออกไปด้ำนนอกเพื่อให้มีทัศนวิสยัที่มองเห็นได้กว้ำงไกล  หำกมีควำมสูงไมเ่พียงพอก็จะเป็นอุปสรรคตอ่กำรปฏิบัติงำน 
 -  หลักสูตรที่ศึกษำเป็นหลักสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต  มรีำยวิชำเรยีนท่ีต้องอำศัยกำรค ำนวณทำงคณติศำสตร์  กำร
วิเครำะห์ทำงฟสิิกส์  และควำมรู้ทำงเคมี อยู่มำก  ผู้ที่จะเข้ำศึกษำจึงจ ำเป็นต้องมีพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์มำ
ก่อนจึงจะสำมำรถเข้ำศึกษำได ้
 -  เกณฑ์กำรพิจำรณำกำรตรวจร่ำงกำยขึ้นอยู่กับควำมเห็นของแพทย์ผู้ตรวจเป็นเด็ดขำด  ถ้ำแพทย์ผูต้รวจพิจำรณำ
แล้วเห็นว่ำไม่สำมำรถปฏิบัติงำนบนเรือสินค้ำเดินทะเลระหว่ำงประเทศได้ตำมปกติ  ถือว่ำไมผ่่ำนเกณฑ์  ทั้งนี้  แพทย์ผู้ตรวจ
จะใช้ข้อมูลจำกกำรเอ็กซเรย์  ข้อมูลจำกกำรตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ (EKG)  ข้อมูลจำกกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร  [Routine 
urinalysis, Creatinine, HBsAg, HBsAb, VDR/RPR, Urine Amphetamine, Anti-HIV, Total  protein, Albumin, Total 
bilirubin, Direct bilirubin, AST (SGOT), ALT (SGPT), Alkaline phosphatase]  หรือข้อมูลจำกกำรตรวจอื่น ๆ  ของ
โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบรูพำ  ประกอบกำรพิจำรณำเท่ำนั้น จะไม่รับพิจำรณำผลกำรตรวจจำกที่อ่ืนโดยเด็ดขำด 
ทั้งนี้ ผู้ตรวจจะต้องเป็นผูร้ับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจร่ำงกำยทั้งหมด  ไม่ว่ำจะผำ่นเกณฑ์หรือไม่กต็ำม 
 -  เกณฑ์คะแนนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยเป็นไปตำมประกำศคณะโลจสิติกส์  เรื่อง  แนวปฏิบัติกำรรับ
บุคคลเข้ำศึกษำต่อสำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ 
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3.12  วิทยาลัยนานาชาติ  (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร) 
ผู้สมัครต้องมีผลกำรสอบ TOEFL-ITP (สำมำรถส่งภำยหลังได้ โดยสำมำรถสมัครสอบ 

ที่ศูนย์สอบ TOEFL-ITP ของวิทยำลัยนำนำชำติ มหำวิทยำลัยบูรพำ โดยสมัครสอบทำงเว็บไซต์ 
http://buuic.buu.ac.th) 

3.12.1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชำกำรเงิน หลักสูตรนำนำชำติ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

หรือด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00  
-  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
-  สำมำรถประกอบอำชีพในองค์กำรทั้งภำครัฐและเอกชน เช่น นักวิเครำะห์เงินทุน  

นักวิเครำะห์ด้ำนกำรเงิน ที่ปรึกษำส่วนตัวด้ำนกำรเงิน พนักงำนฝ่ำยสินเชื่อของธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน 
นำยหน้ำซื้อขำยหุ้น ผู้รับประกันภัย นักร่วมลงทุน ผู้ประกอบกำรธุรกิจ และอำชีพอิสระอ่ืน ๆ ทั้งในระดับ
ปฏิบัติกำรและระดับบริหำร ในองค์กรระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนำนำชำติ 

3.12.2 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ  
หลักสูตรนำนำชำติ 

-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   
หรือด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00  
-  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
-  สำมำรถประกอบอำชีพในองค์กำรทั้งภำครัฐและเอกชน เช่น เจ้ำของธุรกิจส่วนตัว  

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ เจ้ำหน้ำที่
ประสำนงำนต่ำงประเทศ เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบหลักฐำนข้อมูล นักประชำสัมพันธ์ เจ้ำหน้ำที่น ำเข้ำ-ส่งออก 
ผู้ช่วยผู้จัดกำรโครงกำร อำชีพที่เก่ียวข้องกับงำนต่ำงประเทศ และอำชีพอิสระอ่ืน ๆ ทั้งในระดับปฏิบัติกำร 
และระดับบริหำร ในองค์กรระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนำนำชำติ     

3.12.3 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชำกำรตลำดดิจิทัลและสร้ำงสรรค์   
หลักสูตรนำนำชำติ 

-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   
หรือด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00  
-  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
-  สำมำรถประกอบอำชีพในองค์กำรทั้งภำครัฐและเอกชน เช่น นักวิจัยด้ำนกำรตลำด  

ผู้จัดกำรฝ่ำยโฆษณำ ผู้จัดกำรแบรนด์ ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำดเนื้อหำ/ ผู้จัดกำร SEO ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด
ดิจิทัล นักวำงแผนงำนอีเวนท์ ผู้จัดกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ผู้จัดกำรโซเชียลมีเดีย ที่ปรึกษำด้ำนกำรตลำด 
นักวิชำกำรด้ำนกำรตลำด งำนด้ำนฝ่ำยขำย งำนด้ำนกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ และอำชีพอิสระอ่ืน ๆ 
ทั้งในระดับปฏิบัติกำรและระดับบริหำร ในองค์กรระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนำนำชำติ     
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3.12.4  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนอัจฉริยะ   
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

หรือด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   

  -  แนวทำงประกอบอำชีพธุรกิจด้ำนโลจิสติกส์ ด้ำนกำรเดินเรือ ด้ำนกำรบินฝ่ำยจัดซื้อ ธุรกิจ
กำรน ำเข้ำ-ส่งออก นักวิเครำะห์ด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน นักวำงแผน นักวิเครำะห์กระบวนกำรทำงธุรกิจ 

3.12.5  สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำรกำรท่องเที่ยวและไมซ์ หลักสูตรนำนำชำติ   
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

หรือด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
-  ผู้สมัครสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
-  แนวทำงประกอบอำชีพ ธุรกิจด้ำนบริกำรและกำรท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจที่พัก ธุรกิจน ำเที่ยว  

ธุรกิจกำรจัดประชุมและสัมมนำ ไกด ์นักวิชำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ผู้จัดกำรโรงแรม เชฟ ท ำงำนในกลุ่ม 
กำรจัดอีเว้นท์ พนักงำนบริกำรผู้โดยสำรบนเครื่องบิน นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว นักส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  

3.12.6  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำทรัพยำกรมนุษย์และกำรสื่อสำร  
กลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ หลักสูตรนำนำชำติ  

-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   
หรือด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
-  สำมำรถท ำงำนด้ำนกำรติดต่อกำรสื่อสำรเชิงธุรกิจ เช่น นักประชำสัมพันธ์ ล่ำม  

นักแปลภำษำ นักบริหำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ นักพัฒนำธุรกิจ ผู้จัดกำรฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์  
พนักงำนต้อนรับบนเครื่องบิน อำจำรย์ภำษำอังกฤษ และผู้จัดอีเว้นท์ 

3.12.7  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำทรัพยำกรมนุษย์และกำรสื่อสำร  
กลุ่มวิชำพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์นำนำชำติ หลักสูตรนำนำชำติ  

-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   
หรือด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
-  สำมำรถท ำงำนด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ เช่น  นักพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ นักพัฒนำหลักสูตร 

กำรฝึกอบรม พนักงำนฝ่ำยบริหำรทรัพยำกำรมนุษย์ พนักงำนวำงแผนและวิเครำะห์ทรัพยำกรมนุษย์ 
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3.12.8 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรสุขภำพองค์รวม  
หลักสูตรนำนำชำติ   

-  ได้รับรำงวลัด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป-์กำรแสดง   
หรือด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวชิำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับ
จังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เปน็โรคติดต่อร้ำยแรง   
-  แนวทำงประกอบอำชีพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถท ำงำนในอุตสำหกรรมกำรบริกำรเชิงสุขภำพ  

โดยสำมำรถประกอบธุรกิจในองค์กรภำครัฐและเอกชน ทั้งระดบัท้องถิ่น ระดบัประเทศ และระดับนำนำชำติ ได้แก่ 
ผู้ประกอบกำร ผู้จัดกำร ผู้ประสำนงำน หรือบุคลกำรฝำ่ยต้อนรบัในอุตสำหกรรมกำรบริกำรสุขภำพแบบองค์รวม 
Wellness Ambassador เจ้ำหน้ำที่ควำมภัยด้ำนสุขภำพ 

หมายเหตุ  ทุกหลักสูตรค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ านวน 490,000 บาท   
โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

3.13  คณะสหเวชศาสตร์ 
 สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

-  ได้รับรำงวลัด้ำนวชิำกำร ในระดับโรงเรียน ระดับอ ำเภอ ระดบัจังหวัด ระดับเขต ระดบัภำค  
ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต  
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต  
-  ไม่เป็นผูท้ี่มีตำบอดส ี
-  ผู้สมัครจะต้องมีสุขภำพสมบรูณ์  แข็งแรง  ปรำศจำกโรค  อำกำรของโรค  หรือควำมพิกำรอ่ืน 

อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
  -  มีวินัย มีใจรักบริกำรด้ำนสุขภำพและจิตอำสำ 

 

3.14  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุร ี
3.14.1  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  มี 2 กลุ่มวิชำ ดังนี้ 

     3.14.1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ  
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  ได้รับรำงวลัด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป-์กำรแสดง   

หรือด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวชิำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับ
จังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   

- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ 2.00  
- มุ่งเน้นกำรเรียนรู้และสร้ำงทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และก ำหนดกลยุทธ์กำรตลำดอยำ่งมี 

ประสิทธิภำพ ศึกษำถึงควำมส ำคัญของผู้บริโภค กำรวิจัยตลำด กำรบริหำรผลิตภัณฑ์ รำคำ กำรจัดจ ำหน่ำย และกำร
ส่งเสริมกำรตลำด และยังศึกษำถึงปัจจัยต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรบริหำร
กำรตลำด เพื่อให้กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรตลำดประสบควำมส ำเร็จ รวมทั้งศึกษำดำ้นกำรจัดกำรธุรกิจบริกำร เช่น 
ธุรกิจโรงแรมและกำรท่องเที่ยว ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจสปำ กำรเรียนกำรสอนเน้นกำรฝึกปฏบิตัิในสถำนกำรณ์จริง 
โดยกำรน ำเทคโนโลยีดิจทิัล เชน่ กำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรจัดกำร
ด้ำนกำรตลำดและบริกำร เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมเป็นมืออำชีพทำงด้ำนกำรตลำดและบริกำร   

แนวทางการประกอบอาชีพ  งำนขำย วำงแผนกำรตลำด โฆษณำ ประชำสัมพันธ์ บริหำรผลิตภัณฑ์  
พัฒนำช่องทำงกำรจ ำหน่ำย วจิยัตลำด บริหำรควำมสัมพนัธ์ลูกค้ำ กำรตลำดในธุรกิจบริกำร งำนบริกำรต่ำง ๆ  
ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นตน้ 
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3.14.1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ  
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

หรือด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   

- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00  
- ศึกษำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ กำรจัดตั้งธุรกิจ กำรบริหำรธุรกิจ  

กำรจัดกำรองค์กร กำร กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรจ ำหน่ำย  กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กำรตลำดและ 
กำรขำยออนไลน์ ฝึกปฏิบัติกำรประกอบธุรกิจในสถำนกำรณ์จริง ผู้เรียนจะมีประสบกำรณ์ในกำรวำงแผน
องค์กร  กำรตลำดและกำรขำย กำรบัญชีและกำรเงิน  นอกจำกนี้หลักสูตรยังมุ่งเน้นกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
กำรประกอบธุรกิจ มีกำรปฏิบัติกำรขำยผลิตภัณฑ์ออนไลน์ โดยกำรน ำผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกำรและชุมชน
มำฝึกกำรจัดกำรร้ำนค้ำออนไลน์ กำรเรียนรู้โดยใช้โครงกำรเป็นฐำน (Project Base Learning)  เพ่ือให้ผู้เรียน
มีทักษะในกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ในองค์กร รวมทั้งกำรเป็นผู้ประกอบกำรในอนำคต 

แนวทางการประกอบอาชีพ    ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรในองค์กร  
เช่น ขำยออนไลน์ พัฒนำผลิตภัณฑ์ วินิจฉัยองค์กร วิจัยธุรกิจ วำงแผนและพัฒนำธุรกิจ เป็นต้น 

นอกจำกนี้ผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่มวิชำ จะได้รับกำรพัฒนำบุคลิกภำพผ่ำนรำยวิชำ เช่น ศิลปะกำรพูด และ  
กำรน ำเสนอ ภำวะผู้น ำ กำรเจรจำต่อรองและกำรน ำเสนอ กำรพัฒนำบุคลิกภำพและมำรยำททำงสังคม ผ่ำน
โครงกำรและกิจกรรมพัฒนำบุคลิกภำพก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ และพัฒนำภำษำต่ำงประเทศ เช่น ภำษำอังกฤษ 
ภำษำจีน รวมทั้งกำรเรียนรู้กำรตลำดและกำรบริกำร หรือกำรประกอบธุรกิจเฉพำะด้ำน  

หมายเหตุ นิสิตหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิตทั้ง 2 กลุ่มวิชำ  มีโอกำสเข้ำร่วมปฏิบัติสหกิจศึกษำ 
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำอย่ำงน้อย 4 เดือน  ในชั้นปีที่ 4  ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำม
เงื่อนไขของคณะฯ และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร   

3.14.2 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

หรือด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00  
      - บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล   

คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ เป็นนักสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กร ที่มีควำมรู้ทำง
ทฤษฎีและกำรปฏิบัติในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมีทักษะควำมรู้ปฎิบัติทำงด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำร
น ำเสนอข้อมูล กำรวำงแผนและกำรพยำกรณ์ให้กับองค์กรภำคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลดิจิทัล มี
ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์กำรท ำงำนด้ำนโปรแกรม  กำรสื่อสำรข้อมูล  และกำรบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ รวมไปถึงโปรแกรมประยุกต์ทำงด้ำนวิทยำกำรข้อมูล  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและท ำงำน
ร่วมกันกับผู้อื่นได้  เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร ในกำรพัฒนำองค์กรและประเทศ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ   

นักวิเครำะห์ข้อมูล นักวิทยำกำรข้อมูล นักวำงแผนทำงธุรกิจดิจิทัล นักวิเครำะห์ด้ำนอัจฉริยะทำงธุรกิจ  
นักพัฒนำด้ำนอัจฉริยะทำงธุรกิจ นักพัฒนำคลังข้อมูล ในภำคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขนำดใหญ่ นักเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  นักวิเครำะห์และออกแบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ นักพัฒนำระบบ  ผู้ดูแลเครือข่ำย  นักพัฒนำเว็บไซต์   
และนักวิชำชีพในสถำนประกอบกำรที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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 หมายเหตุ นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจ
ศึกษำ  (ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำ  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำม
เงื่อนไขของคณะฯ  และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 

3.14.3  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ มี 2 กลุ่มวิชำ ดังนี้ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

หรือด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00  
       - บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำน
วิชำกำร  มีควำมสำมำรถด้ำนปฏิบัติและกำรวิจัย  สำมำรถพัฒนำประยุกต์และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
สมัยใหม่อย่ำงมีประสิทธิภำพ  สำมำรถในกำรท ำงำนในปัจจุบันและในอนำคตที่มุ่งเน้น Smart officer, Smart 
researcher, Smart farmer, Smart agriculture และกำรตลำดสมัยใหม่เพ่ือพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเข้มแข็ง
และยั่งยืน  

3.14.3.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล      
มุ่งศึกษำเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกำรเกษตรแบบดั้งเดิมสู่กำรบริหำรจัดกำรกำรเกษตรแบบสมัยใหม่  

โดยอำศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำสนับสนุนกำรผลิตผลไม้คุณภำพและพืชเศรษฐกิจอย่ำงแม่นย ำ (Smart 
farmer) หลักสูตรจึงพัฒนำรำยวิชำที่มุ่งเน้นกำรเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ กำรผลิตผลไม้สู่กำรตลำดและ 
กำรเพ่ิมมูลค่ำ ในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ ประกอบด้วย พันธุ์พืช  
กำรขยำยพันธุ์พืชเชิงพำณิชย์ สรีรวิทยำ เทคโนโลยีกำรผลิตพืชแบบแม่นย ำ เทคโนโลยีกำรจัดกำรธำตุอำหำร
พืช กำรจัดกำรดินและปุ๋ย เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดิน กำรวินิจฉัยโรคพืช กำรจัดกำรโรคพืชและแมลง กำร
ควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เทคโนโลยีกำรจัดกำรวัชพืช  กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเก่ียว กำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ  
กำรเก็บรักษำ  กำรขนส่ง  กำรจัดกำรผลิตผลสดเพ่ือส่งออก  กฎระเบียบและมำตรฐำนของกำรน ำเข้ำ-ส่งออก
สินค้ำเกษตร ธุรกิจและกำรค้ำออนไลน์ กำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตร กำรเรียนรู้ตลอดหลักสูตรเน้นกำรเรียนรู้ 
คู่ปฏิบัติจริง โดยหลักสูตรสอนในจังหวัดจันทบุรี มหำนครผลไม้เมืองร้อน มีควำมร่วมมือกับเกษตรกรดีเด่น
แห่งชำติ กลุ่มเกษตรกร แลภำคเอกชนที่ด ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ของไทย 

3.14.3.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร 
ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และกำรออกแบบพืช มุ่งพัฒนำบัณฑิต 

ให้สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ทำงเกษตรและอำหำรสุขภำพ เพื่อตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ที่ให้ควำมส ำคัญกับ 
กำรเลือกอำหำรที่ดีมีประโยชน์และมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่กำรสร้ำง/ปรับปรุง 
และคัดสรรพันธุ์พืชที่ดีด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ 
เทคโนโลยีชีวภำพ/ชีวโมเลกุลและกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือกำรพัฒนำพันธุ์พืช กำรค้นหำทรัพยำกรและ
พืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ผ่ำนระบบฐำนสำรสนเทศข้ันสูง เพ่ือให้มั่นใจว่ำจะได้วัตถุดิบที่มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน ซึ่งน ำมำใช้ในกำรพัฒนำและแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรสุขภำพตำมหลักกำรของ functional food 
และ functional drink เรียนรู้กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยตอบโจทย์ตลำดผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมกันนี้
กับกำรเสริมทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรยุคใหม่กับสโลแกน “สร้ำงได้ ขำยเป็น” กับวำงแผนกำรขำยและท ำ
กำรตลำดด้วยผลิตภัณฑ์ที่สร้ำงขึ้นด้วยตัวเอง หรือกำรเข้ำสู่ธุรกิจของเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมกันนี้ยังมุ่งเน้นให้ทุก
กระบวนกำรผลิตเป็น zero waste กับกำรแปรรูป/เพ่ิมมูลค่ำวัสดุเหลือทิ้งทำงเกษตร และรักษำ/ฟื้นฟู 
สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีพืชบ ำบัด (Phytoremediation) ด้วยรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรปฏิบัติจริง
ในทุกขั้นตอน ทุกวิชำจะถูกเรียงร้อยเป็นเรื่องรำวให้บัณฑิตสำมำรถหยิบเอำทุกกระบวนกำรกำรเรียนรู้ไป
ประกอบอำชีพได้ในอนำคต 
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 แนวทางการประกอบอาชีพ   
รับรำชกำรในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนกำรเกษตร  นักวิจัยและเจ้ำหน้ำที่ในองค์กรภำครัฐและ

เอกชน  ประกอบธุรกิจทำงด้ำนกำรเกษตร  เช่น  ฟำร์ม  สวน  ไร่  โรงงำน  ฯลฯ  หรือท ำงำนในภำคเอกชน 
ที่เก่ียวกับธุรกิจกำรเกษตร  สำมำรถศึกษำต่อในระดับปริญญำโท  สำขำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ใน
สถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ 

หมายเหตุ นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ  
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำ  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไข 
ของคณะฯ และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 

3.14.4 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน   
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

หรือด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00  
- ศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์ กำรค้ำชำยแดนและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กำรใช้ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและภำษำอังกฤษเพื่อกำรจัดกำรโลจิสติกส์ เป็นหลักสูตรที่จัดท ำขึ้นภำยใต้กรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติสำขำโลจิสติกส์ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ 

1) ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์   
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำรวำงแผนกำรผลิต จัดซื้อ  
- นักวิเครำะห์กำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร คลังสินค้ำ  
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ศูนย์กระจำยสินค้ำ 
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ควบคุมกำรขนส่งสนิค้ำ 
- เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร 
- ผู้ประกอบกำร 

2) ด้ำนกำรจัดกำรกำรค้ำชำยแดนหรือกำรค้ำระหว่ำงประเทศ   
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ตัวแทนน ำเข้ำ-ส่งออก 
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร วำงแผนและปฏิบัติกำรท่ำเรือ 
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร จัดซื้อ จัดหำระหว่ำงประเทศ 
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ฝำ่ยขำยตำ่งประเทศ 
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ประสำนงำนต่ำงประเทศ 
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้ช ำนำญกำร ตัวแทนผู้ด ำเนินพิธีกำรศุลกำกร 
- ผู้ประกอบกำร 

 หมายเหตุ  นิสิตสำขำวิชำกำรจดักำรโลจิสติกส์และกำรคำ้ชำยแดน  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ  
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำไม่ต่ ำกวำ่  4  เดือน  ในชัน้ปีที่  4  ถ้ำนิสิตผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำน
จำกสถำนประกอบกำร และสำมำรถสอบมำตรฐำนอำชีพด้ำนโลจิสติกส์กับสถำบนัคุณวฒุิวิชำชีพ 
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3.14.5 สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

หรือด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75  
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 
-  ศึกษำเก่ียวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสิทธิภำพทำงด้ำนธุรกิจ รวมถึงกำรเข้ำใจ 

วัฒนธรรมที่หลำกหลำย  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงสรรค์งำน
อำชีพ 

แนวทางการประกอบอาชีพ   
สำมำรถประกอบอำชีพที่เก่ียวข้องกับงำนด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจในภำครัฐ 

และเอกชน  งำนแปล  งำนส ำนักงำน  และธนำคำร 
 หมายเหตุ  1) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  
เก็บค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน ภำคต้นและภำคปลำย  
ภำคเรียนละ 18,000  บำท 
     2) นิสิตสำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจ
ศึกษำ (ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำน 
จำกสถำนประกอบกำร 

3.14.6 สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภำษำ) 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

หรือด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 
- มีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน  

กระตือรือร้น  ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำอย่ำงเป็นล ำดับขั้นตอน  
- หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และระบบอัจฉริยะ   

ได้พัฒนำขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรบุคลำกรในอุตสำหกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ  (หลักสูตร 
สองภำษำ) รองรับกำรเปลี่ยนรูปองค์กำรไปสู่องค์กรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven  Business)  
บนพื้นฐำนของเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์  ตลอดถึงกำรพัฒนำก ำลังคนส ำหรับธุรกิจดิจิทัล  และระบบ
อัจฉริยะ  เช่น  โรงงำนอัจฉริยะ (Smart Factory)  เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture)  ฟำร์มอัจฉริยะ 
(Smart Farming)  เมืองอัจฉริยะ (Smart City) กำรบริกำรอัจฉริยะ (Smart Services)  กำรท่องเที่ยว
อัจฉริยะ  (Smart Tourisms)  และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistics)  สอดคล้องกับโครงกำรเขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก (EEC)  ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0 
 แนวทางการประกอบอาชีพ 

1.  นักออกแบบและพัฒนำปรับปรุงปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  เพ่ือกำรเปลี่ยนรูป
องค์กรเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล  (Digital  Transformation ) เช่น 

    -  วิศวกรปัญญำประดิษฐ์ประยุกต ์ (Applied Artificial Intelligence Engineer) 
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    -  วิศวกรกำรเรียนรู้เชิงลึก  (Deep Learning Engineer) 
    -  เจ้ำหน้ำที่ท ำงำนทำงด้ำนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัลในองค์กร 
    -  วิศวกรคอมพิวเตอร์วิทัศน์  (Computer Vision Engineer) 
    -  นักพัฒนำธุรกิจอัจฉริยะ  (Business Intelligence Developer) 
    -  นักพัฒนำอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  (Internet of Things Developer) 
    -  นักวำงแผนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล 
    -  ผู้เชี่ยวชำญและให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และ

เทคโนโลยีข้อมูลดิจิทัล 

2.  นักวิเครำะห์ข้อมูลในภำคอุตสำหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
3.  ผู้ประกอบกำรอิสระด้ำนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล  บริษัท Start UP  

ด้ำนดิจิทัลเพ่ือรับงำนวิเครำะห์และออกแบบระบบงำนสำรสนเทศอัจฉริยะ  รวมถึงเป็น  Design House, 
Intelligent Product Design, และ System Integration ส่วนของ Smart Technology ให้ลูกค้ำ  
หรือ Software House ทั่วไป 

 

3.15  คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

หรือด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   

   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล  

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชำ 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 เป็นกลุ่มวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำร
ผลิตสิ่งมีชีวิตในทะเล กำรจัดกำรฟำร์มทะเล เทคโนโลยีกำรเพำะขยำยพันธุ์สัตว์และพืชทะเล เทคโนโลยีกำร
ตรวจและวินิจฉัยโรคสัตว์น้ ำ กำรจัดกำรสุขภำพสัตว์น้ ำ และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภำพส ำหรับ
พัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำให้มีประสิทธิภำพและยั่งยืน 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนรำชกำร สถำนประกอบกำรเอกชน 
และองค์กรพัฒนำเอกชน ในต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ นักวิจัย หรือนักวิชำกำร ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรทำง

ทะเล  กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงทะเล กำรจัดกำรประมง  กำรจัดกำรฟำร์มสัตว์น้ ำ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ  
กำรส่งเสริมวิชำกำรผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ กำรตรวจ
วิเครำะห์คุณภำพวัตถุดิบอำหำร และผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล และกำรประกอบอำชีพที่เก่ียวข้องกับกำรด ำน้ ำ 
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3.16  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 

3.16.1  สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ   
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

หรือด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   

-  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 
-  สำขำนี้ศึกษำด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ ด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับ 2 มิติ และ 3 มิติ  

ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรจัดกำรควำมคิดอย่ำงเป็นระบบ กำรจ ำแนกประเภทของอัญมณีเบื้องต้น  
กำรสร้ำงแบรนด์ กำรเจำะกลุ่มตลำด เทคนิคกำรสร้ำงสรรค์เครื่องประดับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิต
เครื่องประดับในอุตสำหกรรม มีควำมรู้ในกลไก กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจในตลำดอัญมณีและเครื่องประดับ 

แนวทางในการประกอบอาชีพ   
สำมำรถประกอบอำชีพนักออกแบบเครื่องประดับได้ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน นักออกแบบเครื่องประดับ 

อุตสำหกรรม นักออกแบบเครื่องประดับเชิงศิลปะ นักออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น นักออกแบบเครื่องประดับ 
ประณีตศิลป์ ผู้ผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ นักออกแบบเครื่องประดับอิสระ  
เป็นต้น นอกจำกนี้ยังสำมำรถศึกษำต่อในระดับสูงขึ้นเพ่ือเข้ำสู่สำยงำนด้ำนวิชำกำร อำจำรย์ นักวิจัย รวมทั้ง 
กำรประกอบอำชีพอิสระตำมควำมต้องกำร 

หมายเหตุ นิสิตสำขำกำรออกแบบเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำน 
ในสถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำร
คัดเลือกจำกสถำนประกอบกำร 

3.16.2  สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

หรือด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   

-  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 
   -  สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนกำรบริหำรธุรกิจและกำรตลำด โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  

พื้นฐำนเศรษฐศำสตร์ กำรท ำแผนธุรกิจ ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนอัญมณีศำสตร์ กำรตรวจวิเครำะห์อัญมณี กำรประเมิน
คุณภำพรำคำเพชร กำรประเมนิรำคำอัญมณีและเครื่องประดับ กำรเป็นผู้ประกอบกำร กำรตลำดออนไลน์ กำร
สร้ำงแบรนด์ และกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศเพื่อธุรกิจ 
 แนวทางในการประกอบอาชีพ   

สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในต ำแหน่ง ผู้ประกอบกำรอัญมณี  เจ้ำหน้ำท่ี 
ฝ่ำยกำรตลำดและฝ่ำยขำย  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยโฆษณำและประชำสัมพันธ์  เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบุคคล  เจ้ำหน้ำที่
วิเครำะห์อัญมณี  เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยจัดซื้อ เป็นต้น 

หมายเหตุ นิสิตสำขำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำนใน
สถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำรคัดเลือก
จำกสถำนประกอบกำร 
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    3.16.3  สำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

หรือด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   

-  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 
       -  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นหลักสูตร 
ที่เปิดสอนด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรแรก ๆ ในประเทศไทย ด้วยกำรสอนที่ครอบคลุมตั้งแต่ 
กำรก ำเนิดอัญมณี กำรปรับปรุงคุณภำพอัญมณี กำรเผำพลอย กำรวิเครำะห์อัญมณีด้วยเทคนิคพ้ืนฐำน  
และเทคนิคข้ันสูงด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย กำรประเมินคุณภำพและรำคำอัญมณี เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ     
อัญมณี โลหะและวัสดุเครื่องประดับ กำรออกแบบกำรเจียระไนอัญมณีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
กระบวนกำรผลิตเครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีที่เหมือนกับกระบวนกำรผลิตเครื่องประดับในอุตสำหกรรมจริง 
ตลอดจนกำรออกแบบเครื่องประดับด้วยกำรวำดมือและด้วยโปรแกรมเฉพำะด้ำนกำรออกแบบ นอกจำกนี้ 
ยังมีกำรสอนด้ำนกำรตลำดและกำรเป็นผู้ประกอบกำรเบื้องต้น โดยหลักสูตรฯ จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ปฏิบัติกำร เพื่อสร้ำงบัณฑิตท่ีพร้อมปฏิบัติงำนได้จริง เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ 

แนวทางในการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมควำมสนใจของผู้เรียน เช่น 
1.  นักวิเครำะห์อัญมณี 
2.  นักวิจัย และนักวิทยำศำสตร์ ในสถำบันวิจัยทั้งภำครัฐและเอกชน 
3.  นักพัฒนำเทคนิคกำรผลิตเครื่องประดับ 
4.  นักประเมินคุณภำพและรำคำอัญมณี 
5.  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกระบวนกำรผลิตและควบคุมคุณภำพกำรผลิต 
6.  เจ้ำของกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยอัญมณีและเครื่องประดับ 
7.  ผู้ประกอบกำรด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับ 
8.  ตัวแทนจ ำหน่ำยอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในและต่ำงประเทศ 
9.  อำชีพอิสระตำมควำมต้องกำร 
หมายเหตุ นิสิตสำขำอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำน 

ในสถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำร
คัดเลือกจำกสถำนประกอบกำร 

 
3.17  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 

  3.17.1 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนสีเขียว 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

หรือด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   
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 แนวทางการประกอบอาชีพ  
บัณฑิตสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนสีเขียว เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรนี้ จะมี

ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนธุรกิจ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ รวมถึงกำรวำงแผนป้องกันและลดผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดล้อมจำกกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน ในลักษณะงำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

- ผู้ประกอบกำรทำงด้ำนโลจิสติกส์ 
- ผู้ให้บริกำรกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 
- ตัวแทนขนส่งสินค้ำทำงบก ทำงทะเล หรือทำงอำกำศ 
- นักวิเครำะห์และวำงแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน 
- นักวิเครำะห์กระบวนกำรทำงธุรกิจ 
- เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยจัดกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำ 
- เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรคลังสินค้ำ 
- เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยจัดซื้อ 
- เจ้ำหน้ำที่ควบคุมคุณภำพ  
- เจ้ำหน้ำที่มวลชนสัมพันธ์ 
- นักวิชำกำร หรือนักวิจัยด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
- ประกอบอำชีพในหน่วยงำนรำชกำร เช่น นักวิชำกำรขนส่ง นักวิชำกำรศุลกำกร นักวิชำกำรพำณิชย์ 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน หรือต ำแหน่งอ่ืนในหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้อง 
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น 

3.17.2 สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์   
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์-กำรแสดง 

หรือวิชำกำร หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน รวมทั้งประกอบ
อำชีพได้ดังนี้   
 - ภำครัฐ สำมำรถท ำงำนด้ำนกำรบริหำรนโยบำยและแผนงำนได้ทุกหน่วยงำนรำชกำร ทุกกระทรวง 
ทบวง กรม กอง เช่น ปลัด เจ้ำพนักงำนปกครอง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและ
แผน เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน เลขำนุกำรบริหำร นักวิชำกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่วิเทศสัมพันธ์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำน
บุคคล นักบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นักทรัพยำกรบุคคล นักพัฒนำชุมชน นักสังคมสงเครำะห์ นักบริหำรงำน
คลังและงบประมำณ นักจัดกำรงำนทั่วไป ผู้บริหำรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักกำรเมืองระดับท้องถิ่น/
ระดับชำติ เจ้ำหน้ำที่บริหำรรัฐกิจ ข้ำรำชกำรต ำรวจ ข้ำรำชกำรทหำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ พนักงำนองค์กำร
มหำชน เช่น ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน เป็นต้น 

- ภำคเอกชน สำมำรถท ำงำนในด้ำนกำรบริหำรทุกระดับของบริษัท เช่น นักวิเครำะห์โครงกำร 
นักวิเครำะห์กำรลงทุน นักวิเครำะห์ระบบงำน นักบริหำร พนักงำนบริษัท ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวำงแผนองค์กร และประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้ำของกิจกำร  
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3.17.3 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

หรือด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   

-  มีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
แนวทางการประกอบอาชีพ 
บัณฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรนี้ 

สำมำรถประกอบอำชีพได้ในองค์กำรภำครัฐและเอกชน ประกอบอำชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจส่ วนตัว
และงำนที่เกี่ยวข้องกับต ำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้  

1) นักบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
2) นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
3) เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
4) นักวิเครำะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ (System Analysis and Design) 
5) ผู้จัดกำรโครงกำรสำรสนเทศ (Information Project Manager) 
6) ผู้ดูแลระบบฐำนข้อมูล (Database Administrator) 
7) ผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) 
นอกจำกนั้น จำกทักษะตำมกลุ่มวิชำที่เลือกเรียน ยังสำมำรถประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับทักษะ

เฉพำะของตน ในลักษณะงำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
- ประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ได้แก่ นักพัฒนำซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

(Mobile Application Developer) นักพัฒนำเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Developer) นักพัฒนำ
และออกแบบเว็บไซต์ (Website Designer and Developer) และนักพัฒนำไอโอที (IoT Developer) 

- ประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย ได้แก่ นักพัฒนำสื่อวีดิทัศน์และ
มัลติมีเดีย (Multimedia and Video Developer) นักผลติเนื้อหำดิจิทัล (Digital Content Creator) 

- ประกอบอำชีพเก่ียวกับกำรพฒันำระบบเครือข่ำยและควำมปลอดภัย ได้แก่ ผู้ดูแลระบบเครือข่ำยและ
เครื่องแม่ข่ำย (Network System Administrator) ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัยระบบ (System Security 
Officer)  

- ประกอบอำชีพเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะ ได้แก่ นักวิเครำะห์กระบวนกำรทำงธุรกิจ (Business 
Analyst) นักวิเครำะห์ข้อมูลดิจิทัล (Digital Data Analyst) 

 
3.18  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 

3.18.1 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์  กลุ่มนวัตกรรมกำรผลิตพืช 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

หรือด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   

      -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
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- กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมกำรผลิตพืช  ประกอบด้วย  smart farming  
ทั้งด้ำนพืช  นวัตกรรมกำรผลิตและแปรรูปมันส ำปะหลังแบบครบวงจร  นวัตกรรมกำรผลิตและแปรรูปอ้อย
แบบครบวงจร  นวัตกรรมกำรผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจร ธุรกิจเกษตรเพ่ือผู้ประกอบกำร ระบบ
น้ ำและพลังงำนแสงอำทิตย์เพ่ือกำรเกษตร เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรเกษตรแบบไร้ขยะ 
กำรจัดกำรผลิตผลทำงกำรเกษตรเพ่ือกำรส่งออก เทคโนโลยีชีวภำพพืช สรีรวิทยำของพืช กำรปรับปรุงพันธุ์พืช 
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช หลักกำรผลิตพืช เทคโนโลยีกำรผลิตพืชเสริมควำมงำม เทคโนโลยีกำรผลิตไม้ผล 
เทคโนโลยีกำรขยำยพันธุ์พืช เช่น กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดินพืชพลังงำนและ
เทคโนโลยี ด้ำนพลังงำนชีวมวล กำรผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร กำรจัดกำรดินและปุ๋ยเทคโนโลยี กำร
จัดกำรวัชพืชโรคและแมลงศัตรูพืช และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวกับกำรผลิตพืช เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้และ
กำรวิจัยทำงด้ำนพืชศำสตร์ น ำไปสู่กำรสร้ำงเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำกำรผลิตพืชและศึกษำในด้ำนกำรประเมิน
คุณภำพผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยว ดัชนีกำรเก็บเก่ียวกำรรักษำคุณภำพ คุณค่ำของโภชนำกำร ระบบกำรจัดกำร
หลังกำรเก็บเกี่ยว กำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง และกำรน ำ
เทคโนโลยีที่เหมำะสมและทันสมัยมำใช้เพื่อลดกำรสูญเสียหลังกำรเก็บเกี่ยว ควำมปลอดภัยของอำหำรและ
กฎระเบียบมำตรฐำนของประเทศผู้น ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร 
   3.18.2 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์  กลุ่มนวัตกรรมกำรผลิตสัตว์ 

-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

หรือด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   

      -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่ส ำคัญ ประกอบด้วย  

ฟำร์มอัจฉริยะทำงด้ำนสัตว์ กำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ สมุนไพรส ำหรับปศุสัตว์ ธุรกิจเกษตรเพื่อผู้ประกอบกำร  
กำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์ โภชนศำสตร์
สัตว์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์ พืชอำหำรสัตว์ กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสัตว์ เทคโนโลยีน้ ำนม กำรฟักไข่
และกำรจัดกำรโรงฟัก เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม กำรรักษำเบื้องต้นและกำรป้องกันโรคในสัตว์ 
ธุรกิจปศุสัตว์และมำตรฐำนฟำร์ม และผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ และกำร
วิจัย ทำงสัตวศำสตร์เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์  

แนวทางการประกอบอาชีพของนวัตกรรมเกษตร  ศึกษำต่อปริญญำโท ปริญญำเอก ในสำขำทำงด้ำน 
วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ รับรำชกำรในส่วน
รำชกำรที่เก่ียวข้องกับกำรเกษตร อำจำรย์หรือนักวิจัย ตำมสถำบันมหำวิทยำลัยทั้งภำครัฐและเอกชน ประกอบ
ธุรกิจทำงด้ำนเกษตร เช่น ฟำร์ม สวน ไร่ โรงงำน ฯลฯ หรอืท ำงำนในภำคเอกชนที่เกี่ยวกับธุรกิจกำรเกษตร 

    3.18.3 สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

หรือด้ำนวิชำกำร  หรือเข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   

      -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
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     -  สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ประกอบด้วย
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตร หลักเศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเกษตร กำรวิจัยตลำด กำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ และกฎหมำยในอุตสำหกรรมเกษตร สถิติ 
และกำรวำงแผนกำรทดลอง นวัตกรรมในอุตสำหกรรมเกษตร กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร  
หลักวิศวกรรมแปรรูปอำหำร กำรเสริมทักษะและจรรยำบรรณสำหรับวิชำชีพวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ รวมถึง 
กำรศึกษำด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร เช่น จุลชีววิทยำอำหำร เคมีอำหำร หัวข้อคัดสรรอุตสำหกรรมเกษตร 
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมแล้เครื่องดื่ม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง เทคโนโลยีผักและผลไม้ 
เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก เทคโนโลยีกำรหมัก เทคโนโลยีแป้งและน้ ำตำล และในด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภำพและควำมงำม เช่น อำหำรเพื่อสุขภำพ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ สำรสกัดสมุนไพรและกำรทดสอบฤทธิ์ทำง
ชีวภำพ หัวข้อคัดสรรทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภำพและควำมงำม เครื่องส ำอำง 
เวชส ำอำง และพิษวิทยำของผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถท ำงำนได้ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนเอกชน โดยท ำงำน 
ในต ำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับอำหำร กึ่งอำหำร และไม่ใช่อำหำร ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพและควำมงำม ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ยังสำมำรถ
ท ำงำนในต ำแหน่งอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ฝ่ำยกำรผลิต ฝ่ำยกำรควบคุมและประกันคุณภำพ กำรตลำด เป็นต้น 
และประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมเกษตร 
 
4.  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 

4.1  การสมัครทางอินเตอร์เน็ต ต้องด าเนินการทุกขั้นตอน ดังนี้ 
  1) ผู้สมัครต้องท ำกำรลงทะเบียนในระบบ mytcas ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 
เป็นต้นไปทำงเว็บไซต์ http://student.mytcas.com 

2) ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 
3) กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  

http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 24 พฤศจิกำยน – 22 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
4) กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง   

หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
  5) หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบ
ถัดไป มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ 
หมายเหตุ  1. ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 
ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    2. ผู้สมัครที่มิใช่สัญชำติไทย หำกผ่ำนคัดเลือกเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ จะมีค่ำบ ำรุง
มหำวิทยำลัย เพ่ิมเติม ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 20,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ถ้ำมี)  
ภำคเรียนละ 10,000 บำท 
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4.2  การส่งใบสมัครและแฟ้มผลงาน 
  -  ส่งทางไปรษณีย์ จ่ำหน้ำซองมำยัง กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ  
มหำวิทยำลัยบูรพำ  เลขที่  169  ต.แสนสุข  อ.เมือง จ.ชลบุรี  20131 วงเล็บมุมซองขวำด้ำนล่ำง  
“โครงกำรนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษท่ัวประเทศ”  ส่งใบสมัครต้ังแต่วันท่ี  24 พฤศจิกำยน – 22 ธันวำคม 
พ.ศ. 2565 มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือวันประทับตรำไปรษณีย์วันท่ี  23 ธันวำคม พ.ศ. 2565 เป็นวันสุดท้ำยของ
กำรส่งเอกสำรกำรสมัคร  (เอกสำรส ำคัญควรส่งแบบลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ) 
  -  ส่งด้วยตนเอง  ณ  กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ อำคำรศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 1 
มหำวิทยำลัยบูรพำ วันท่ี  24 พฤศจิกำยน – 23 ธันวำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30-16.30 น. 

4.3  เอกสารภายในรูปเล่มแฟ้มผลงาน ให้เย็บรูปเล่มอยู่ในเล่มเดียวกัน  ให้เรียงล าดับดังต่อไปนี้ 
  ล าดับที่ 1 (หน้าปก)  ใบสมัครที่พิมพ์ทำงอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว  

ล าดับที่ 2         ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 5 ภำคเรียน 
ล าดับที่ 3         ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน   

  ล าดับที่ 4         ผลงำนทีเ่ป็นฉบับส ำเนำ เช่น เกียรติบัตร รูปถ่ำย เป็นต้น  
      จ านวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปก 

 
 
 
 
 
หมายเหต ุ  1.  แฟ้มสะสมผลงำนต้องจัดท ำเป็นเล่มรำยงำน โดยกำรน ำเอกสำรล ำดับที่ 1-4 เย็บรวม 
เป็นเล่มเดียวกัน (เข้ำเล่มสันกำวหรือติดเทปแลคซีน) ขนำด A4 เท่ำนัน้  ไม่รับแฟ้มสะสมผลงำนที่เป็น 
แฟ้มพลำสติก หรือกำรเข้ำเล่มแบบกระดูกงู และเอกสำรเกียรติบัตรฉบับจริง 

2.  หำกผู้สมัครส่งหลักหลักฐำนกำรสมัครไม่ครบถ้วน  มหำวิทยำลัยจะไม่พิจำรณำคัดเลือก 
“มหาวิทยาลยับูรพาจะไมค่ืนใบสมัครและหลักฐานการสมัคร  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

หลักฐานส าคัญจึงควรใชฉ้บับส าเนาและลงชื่อก ากับเท่านั้น” 
 

5.  เกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
- แฟ้มสะสมผลงำนด้ำนต่ำง ๆ ที่มีหลักฐำนแสดงชัดเจนและมคีุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะก ำหนด 

หมายเหตุ     1.  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ 
เฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำก ำหนด 

    2.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ โดยคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ 
โดยพจิำรณำจำก GPAX และผลงำนด้ำนต่ำง ๆ  ที่มีหลักฐำนแสดงชัดเจนและมีคุณสมบัติเป็นไปตำมที่คณะ
ก ำหนด 

      3.  ในวันสอบสัมภำษณ์  มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ 
ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต 

ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ 
เข้ำศึกษำ  มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ได้ประกำศไว้  
หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมทีค่ณะ/วิทยำลัย ได้ก ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ  
ถือเป็นอันสิ้นสุด 

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและได้รับรางวัลการแข่งขันด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
1. ด้ำนกีฬำ  2. ด้ำนดนตร-ีขับร้อง   3. ด้ำนศิลปะ  
4. ด้ำนนำฏศิลป-์กำรแสดง 5. ด้ำนวิชำกำร            6. ด้ำนวิชำกำร PRE-BUU   
** โดยผู้สมัครจะต้องมผีลงำนตำมที่คณะ/สำขำวิชำก ำหนด 
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6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 6.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
 6.2 น ำใบสมัครไปช ำระเงินผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย 
เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven) และท่ีท ำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 24 พฤศจิกำยน – 22 ธันวำคม  
พ.ศ. 2565 (กำรช ำระค่ำสมัครผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 22 ธันวำคม พ.ศ. 2565  
จะต้องช ำระไม่เกินเวลำ 22.30 น.)  
หมายเหตุ   - ในกรณีที่มีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 
                  ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

     - มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

7. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการช าระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
 7.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินทำงเว็บไซต์ 
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร 
 7.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร
เปลี่ยนแปลงขอ้มูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th 
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่ 24 พฤศจิกำยน – 22 ธันวำคม พ.ศ. 2565  
หำกพ้นก ำหนดจะสำมำรถแก้ไขข้อมูลกำรสมัครได้ 
 

8.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา 
ชื่อ

ปริญญา 
จ านวนรับ 

1.  คณะเภสัชศาสตร์ 
10190102130101A0G0000 หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ ภ.บ. 10 
10190102111101A0G0000 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเครื่องส ำอำง ภำคปกต ิ วท.บ. 5 
2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
10190105113101A0G0000 สำขำวิชำจิตวิทยำ ภำคปกติ  วท.บ. 10 
10190105611101A0G0000 หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ ศ.บ. 5 
10190105901201A0G0000 สำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ ภำคปกติ  ศศ.บ. 10 
10190105901401A0G0000 สำขำวิชำประวัติศำสตร์ ภำคปกติ  ศศ.บ. 1 
10190105901501A0G0000 สำขำวิชำศำสนำและปรัชญำ ภำคปกติ  ศศ.บ. 2 
10190105901701A0G0000 สำขำวิชำภำษำเกำหลี ภำคปกติ  ศศ.บ. 15 
10190105901801A0G0000 สำขำวิชำภำษำจีน ภำคปกติ  ศศ.บ. 13 
10190105901901A0G0000 สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น ภำคปกติ  ศศ.บ. 5 
10190105902001A0G0000 สำขำวิชำภำษำไทย ภำคปกติ  ศศ.บ. 10 
10190105902401A0G0000 สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรสื่อสำร ภำคปกติ  ศศ.บ. 10 
10190105902501A0G0000 สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร ภำคปกติ  ศศ.บ. 7 
10190105902501B0G0000 สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร  ภำคพิเศษ ศศ.บ. 7 
10190105903601A0G0000 สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม ภำคปกติ ศศ.บ. 1 
10190105903602A0G0000 สำขำวิชำกำรจัดกำรบริกำรสังคม ภำคปกติ ศศ.บ. 5 
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8.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา 
ชื่อ

ปริญญา 
จ านวนรับ 

3.  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
10190106220101A0G0000 สำขำวชิำภูมิศำสตร์และภูมสิำรสนเทศศำสตร์  ภำคปกติ วท.บ. 5 
4.  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
10190108901001A0G0000 หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต  ภำคปกติ น.บ. 10 
10190108901001B0G0000 หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต  ภำคพิเศษ น.บ. 10 
10190108903101A0G0000 สำขำวิชำกำรบริหำรท้องถิ่น ภำคปกติ รป.บ. 5 
10190108903101B0G0000 สำขำวิชำกำรบริหำรท้องถิ่น  ภำคพิเศษ รป.บ. 5 
10190108903102A0G0000 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป  ภำคปกติ รป.บ. 5 
10190108903102B0G0000 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป  ภำคพิเศษ รป.บ. 5 
10190108903201A0G0000 หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต  ภำคปกติ ร.บ. 2 
10190108903201B0G0000 หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต  ภำคพิเศษ ร.บ. 2 
5.  คณะวิทยาศาสตร์ 
10190109210301A0G0000 สำขำวิชำคณิตศำสตร์  ภำคปกติ วท.บ. 5 
10190109210401A0G0000 สำขำวิชำเคมี  ภำคปกติ วท.บ. 5 
10190109210501A0G0000 สำขำวิชำจุลชีววิทยำ  ภำคปกติ วท.บ. 5 
10190109210601A0G0000 สำขำวิชำชีวเคมี  ภำคปกติ วท.บ. 5 
10190109210701A0G0000 สำขำวิชำชีววิทยำ  ภำคปกติ วท.บ. 5 
10190109211001A0G0000 สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร ภำคปกติ วท.บ. 5 
10190109211201A0G0000 สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ  ภำคปกติ วท.บ. 5 

10190109212401A0G0000 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์เชิงสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม 
ภำคปกติ 

วท.บ. 3 

10190109212701A0G0000 สำขำวิชำฟิสิกส์  ภำคปกติ วท.บ. 4 
10190109212901A0G0000 สำขำวิชำวำริชศำสตร์  ภำคปกติ วท.บ. 5 
10190109213301A0G0000 สำขำวิชำสถิติ ภำคปกติ วท.บ. 1 
6.  คณะวิทยาการสารสนเทศ 

10190110220101A0G0000 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ืออุตสำหกรรม
ดิจิทัล ภำคปกติ 

วท.บ. 20 

10190110220301C0G0000 
สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ (หลักสูตรสองภำษำ) ภำคปกติ 

วท.บ. 15 

10190110220401A0G0000 สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์  ภำคปกติ วท.บ. 20 
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8.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา 
ชื่อ

ปริญญา 
จ านวนรับ 

7.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
10190111300601A0G0000 สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี ภำคปกติ  วศ.บ. 5 
10190111300701A0G0000 สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล ภำคปกติ  วศ.บ. 6 
10190111301601A0G0000 สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ภำคปกติ วศ.บ. 1 
10190111302101A0G0000 สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ ภำคปกติ  วศ.บ. 3 
10190111302501A0G0000 สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ ภำคปกติ  วศ.บ. 10 
10190111302801A0G0000 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภำคปกติ วศ.บ. 3 

10190111303401A0G0000 
สำขำวิชำวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและ
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสำร ภำคปกติ 

วศ.บ. 1 

10190111303501A0G0000 สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร ภำคปกติ  วศ.บ. 3 
8.  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
10190112112501A0G0000 สำขำวิชำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ ภำคปกติ  วท.บ. 3 
10190112112701A0G0000 สำขำวิชำกำรสำธำรณสุขชุมชน ภำคปกติ ส.บ. 12 

10190112112702A0G0000 
สำขำวิชำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย 
ภำคปกติ 

วท.บ. 6 

10190112112703A0G0000 สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม ภำคปกติ วท.บ. 5 
9.  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
10190113800101A0G0000 สำขำวิชำนิเทศศิลป์ ภำคปกติ  ศป.บ. 5 
10190113800101B0G0000 สำขำวิชำนิเทศศิลป์ ภำคพิเศษ ศป.บ. 5 
10190113800102A0G0000 สำขำวิชำออกแบบเซรำมิกส์ ภำคปกติ  ศป.บ. 5 

10190113800103C0G0000 
สำขำวิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสอง
ภำษำ) ภำคปกติ  

ศป.บ. 
5 

10190113800301AAG0000 
สำขำวิชำสำขำครีเอทีฟอำร์ต และกรำฟิกครีเอทีฟ 
กลุ่มครีเอทีฟอำร์ต ภำคปกติ  

ศป.บ. 
5 

10190113800301ABG0000 
สำขำวิชำสำขำครีเอทีฟอำร์ต และกรำฟิกครีเอทีฟ 
กลุ่มกรำฟิกครีเอทีฟ ภำคปกติ  

ศป.บ. 
5 

10190113800302A0G0000 สำขำวิชำจิตรกรรมสร้ำงสรรค์ ภำคปกติ  ศป.บ. 5 
10.  คณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (อยู่ในเงื่อนไขการได้ใบประกอบ
วิชาชีพครู) 

10190115700201A0G0000 
สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ จิตวิทยำและกำรแนะแนว 
(หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ 

กศ.บ. 7 

10190115700601A0G0000 สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ กศ.บ. 7 
10190115700801A0G0000 สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ กศ.บ. 6 
10190115701001A0G0000 สำขำวิชำเคมี (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ กศ.บ. 6 
10190115701301A0G0000 สำขำวิชำชีววิทยำ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ กศ.บ. 6 
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8.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 
รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา ชื่อปริญญา จ านวนรับ 

10.  คณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (อยู่ในเงื่อนไขการได้ใบประกอบ
วิชาชีพครู) 
10190115701801A0G0000 สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ กศ.บ. 6 
10190115702502A0G0000 สำขำวิชำศิลปศึกษำ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ กศ.บ. 4 
หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ (อยู่ในเงื่อนไขการได้ใบประกอบ
วิชาชีพครู) 
10190115702001A0G0000 สำขำวิชำภำษำจีน (หลักสูตร 5 ปี) ภำคปกติ กศ.บ. 4 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการได้ใบประกอบวิชาชีพครู) 

10190115701501A0G0000 
สำขำวิชำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำและ
คอมพิวเตอร์ศึกษำ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ 

กศ.บ. 20 

11.  คณะโลจิสติกส์ 
10190116210201A0G0000 สำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ (หลักสูตร 5 ปี) ภำคปกติ วท.บ. 4 

10190116210202AAG0000 
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แขนง
วิชำวิศวกรรมโซ่อุปทำน ภำคปกติ 

วท.บ. 5 

10190116611002ABG0000 
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แขนง
วิชำกำรค้ำและโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศ ภำคปกติ 

วท.บ. 5 

10190116611002ACG0000 
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แขนง
วิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ภำคปกติ 

วท.บ. 5 

10190116611002ADG0000 
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แขนง
วิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมพำณิชยนำวี ภำคปกติ 

วท.บ. 5 

12.  วิทยาลัยนานาชาติ (เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร) 
10190118610201E0G0000 สำขำวิชำกำรจัดกำรสุขภำพแบบองค์รวม ภำคปกติ บธ.บ. 10 
10190118610801EAG0000 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรเงิน  ภำคปกติ บธ.บ. 10 

10190118610801EBG0000 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรจัดกำร
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ ภำคปกติ 

บธ.บ. 
10 

10190118610801ECG0000 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรตลำด
ดิจิทัลและสร้ำงสรรค์ ภำคปกติ 

บธ.บ. 
10 

10190118611001E0G0000 
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนอัจฉริยะ 
ภำคปกติ 

บธ.บ. 
10 

10190118620101E0G0000 
สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำรกำรท่องเที่ยวและไมซ์ 
ภำคปกติ 

บธ.บ. 
10 

10190118900101EAG0000 
สำขำวิชำทรัพยำกรมนุษย์และกำรสื่อสำร  
กลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ ภำคปกติ 

ศศ.บ. 
10 

10190118900101EBG0000 
สำขำวิชำทรัพยำกรมนุษย์และกำรสื่อสำร  
กลุ่มวิชำทรัพยำกรมนุษย์นำนำชำติ ภำคปกติ 

ศศ.บ. 
10 
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8.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา 
ชื่อ

ปริญญา 
จ านวนรับ 

13.  คณะสหเวชศาสตร์ 
10190119110801A0G0000 สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ ภำคปกติ พทป.บ. 15 
14.  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 

10190220220101A0G0000 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล 
ภำคปกติ 

วท.บ. 36 

10190220220301C0G0000 
สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ (หลักสูตรสองภำษำ) ภำคปกติ 

วท.บ. 45 

10190220500401AAG0000 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชำ
เทคโนโลยีและกำรจัดกำรไม้ผล ภำคปกติ 

วท.บ. 40 

10190220500401ABG0000 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชำ
เทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และกำรออกแบบพืชอำหำร 
ภำคปกติ 

วท.บ. 40 

10190220610801AAG0000 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรตลำดและ
บริกำร ภำคปกติ 

บธ.บ. 20 

10190220610801ABG0000 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำร
ประกอบกำร ภำคปกติ 

บธ.บ. 20 

10190220611001A0G0000 
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน  
ภำคปกติ 

บธ.บ. 30 

10190220902501A0G0000 สำขำวชิำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ ภำคปกต ิ ศศ.บ. 30 
15.  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี 
10190221213001A0G0000 สำขำวชิำเทคโนโลยีทำงทะเล ภำคปกต ิ วท.บ. 30 
16.  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 

10190222213401A0G0000 
สำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ  
ภำคปกติ 

วท.บ. 10 

10190222610801A0G0000 สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ภำคปกติ บธ.บ. 5 
10190222800101A0G0000 สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ ภำคปกติ ศป.บ. 5 
17.  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 

10190323220101A0G0000 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรม 
ทำงธุรกิจ  ภำคปกติ 

วท.บ. 25 

10190323611001A0G0000 
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนสีเขียว 
ภำคปกติ 

บธ.บ. 30 

10190323903101A0G0000 สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ภำคปกติ รป.บ. 20 
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8.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา 
ชื่อ

ปริญญา 
จ านวนรับ 

18.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 

10190324500201AAG0000 
สำขำวชิำนวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมกำรผลิตพืช 
ภำคปกต ิ

วท.บ. 30 

10190324500201ABG0000 
สำขำวชิำนวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมกำรผลิตสัตว์ 
ภำคปกต ิ วท.บ. 30 

10190324501101A0G0000 สำขำวชิำพฒันำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ภำคปกติ วท.บ. 25 
รวม 1,017 

 
9.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ ในวันที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2566 
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 

10.  การสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและช าระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว) 
มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 28-29 มกรำคม พ.ศ. 2566 

(อำจสัมภำษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป  รูปแบบกำรสอบสัมภำษณ์จะประกำศวันที่ 25 
มกรำคม พ.ศ. 2566  
 
11. ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
 มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
ในวันที่ 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2566 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 

 
12.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

12.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่ำงวันที่ 7-8 กุมภำพันธ์  
พ.ศ. 2566 ทำงเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 12.2 หำกยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สำมำรถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ 
หำกประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ  
หำกได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ท ำกำรสละสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ.2566 ทำงเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 
13.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่  10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2566 
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
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14.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

14.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในข้ันสุดท้ำยถือว่ำเป็น 
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

14.2  ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่ส ำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
15.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา 
  ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2566 ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ    
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 
   ประกำศ ณ วันที่  7  พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 

 
    (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 

   (รองศำสตรำจำรย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร  ปฏิบัติกำรแทน 

                      อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
        ส ำเนำถูกต้อง 
 

 
(นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 

 


