
-ส ำเนำ- 
 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบท่ี 1) 
โครงการเพชรตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา  2566 

 

หมายเหตุ  1.  ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 
2.  องค์ประกอบในกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ 
    - ค่ำต ำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ของผลกำรเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 - 6 (5 ภำคเรียน)     
      ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป 

  3.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร  500  บำท 
  4.  สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมที่ 038-102643 และ 038-102721 

5.  ตรวจสอบค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ได้ที่ http://shorturl.at/GNUY0 
 

“ใบแสดงผลการเรียน และใบแสดงค่าต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ จะต้องมีเอกสารรับรองจากโรงเรียน  
โดยให้คิดค่าต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์รวมจากนักเรียนทั้งหมดในชั้นปี  โดยไม่ต้องแยกแผนการเรียน” 

 
 
 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี            เวลา 

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

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

24 พ.ย. 2565 - 18 ม.ค. 
2566 

- 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 

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

24 พ.ย. 2565 - 19 ม.ค. 
2566 

ตำมเวลำเปิด 
ท ำกำรของ
หน่วยงำน 

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ 
ข้อมูลกำรช ำระเงินคำ่สมัคร 

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

หลังจำกช ำระเงิน 3 วัน
ท ำกำร 

- 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
สัมภำษณ ์

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

25 ม.ค. 2566 16.00 น. 

สอบสัมภำษณ์  
(อำจสัมภำษณ์ 1 วัน) 

รูปแบบออนไลน์ จะแจ้งให้ทรำบ 
วันท่ี 25 ม.ค. 2566 28 - 29 ม.ค. 2566 09.00 น. 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบ
สัมภำษณ์ และมีสิทธิ ์
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

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

7 ก.พ. 2566 16.00 น. 

ยืนยันสิทธิ์ผำ่นระบบ Clearing 
House 

https://student.mytcas.com 7 - 8 ก.พ. 2566 - 

สละสทิธิ์ผำ่นระบบ Clearing 
House 

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 

http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dAcnIS5Gs_CkTpg19_hXRfVFY84FJMRzEXDkg02PxmU/edit#gid=0


 
 

- ส าเนา - 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่   1178   /2565 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบท่ี 1)  
โครงการเพชรตะวันออก  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 าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  จำกโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 12 จังหวัดภำคตะวันออก  
หรือผู้สมัครมีภูมิล ำเนำตำมส ำเนำทะเบียนบ้ำน  หรือบิดำ-มำรดำมีภูมิล ำเนำตำมส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
อยู่ใน  12  จังหวัด  ดังต่อไปนี้  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรำ  ชลบุรี  ระยอง  นครนำยก  ปรำจีนบุรี  ตรำด สระแก้ว 
สมุทรปรำกำร  ลพบุรี  สระบุรี  และพระนครศรีอยุธยำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ต่อเนื่องกันในปัจจุบัน นับถึงวัน
สุดท้ำยของกำรรับสมัคร (ก่อนวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566)  

1.2  มีต ำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ของผลกำรเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 – 6  (5  ภำคเรียน) 
ตั้งแต่  85  ขึ้นไป (โดยต้องมีเอกสารรับรองเปอเซ็นไทล์จากโรงเรียน โดยให้คิดค่าต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์
รวมจากนักเรียนทั้งหมดในชั้นปี  โดยไม่ต้องแยกแผนการเรียน) 

1.3  มีควำมประพฤติเรียบร้อย 
1.4  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

 1.5  มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำก ำหนด 
 

 

2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมัคร 
(คณะ/สำขำวิชำที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพำะ  แสดงว่ำไม่มีกำรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะเพ่ิมเติม) 
 2.1  คณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

      1.  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
1.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 

       2.  หำกมีประสบกำรณ์กำรท ำโครงงำน กำรพัฒนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์จะพิจำรณำเป็น 
กรณีพิเศษ 

ผู้สมัครเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์จะต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
ไม่มีควำมพิกำรทำงด้ำนร่ำงกำย  จิตใจ  ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ  เพ่ือประโยชน์ 
ในกำรเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์  ซึ่งมีกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติที่ต้องฝึกให้กำรพยำบำล 
แก่ผู้รับบริกำร  ดังต่อไปนี้ 
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1.  มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
2.  มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง  ได้แก่ โรคจิต (psychosis)  โรคประสำทรุนแรง (severe  

neurosis) หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน  โดยเฉพำะ antisocial  personality  หรือ  borderline   
personality รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอ่ืน ๆ  อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ 
กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 

3.  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย  ที่จะมีผลต่อผู้รับบริกำรหรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำร 
อย่ำงถำวรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

4.  โรคไม่ติดต่อ  หรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  ดังต่อไปนี้ 
4.1  โรคลมชักท่ียังไม่สำมำรถควบคุมได้  ทั้งนี้โรคลมชักท่ีไม่มีอำกำรชักมำแล้ว 

อย่ำงน้อย  3  ปี  โดยมีกำรรับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ  ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้ 
4.2  โรคหัวใจระดับรุนแรง  และมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะ 

อย่ำงถำวร  และเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพเวชกรรม 
4.3  โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรงและมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพ 

ต่ออวัยวะอย่ำงถำวร 
4.4  ภำวะไตวำยเรื้อรัง 
4.5  โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 

5.  ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง 
6.  หูหนวกหรือหูตึง  (threshold  ของกำรได้ยินสูงกว่ำ  40  dB)  จำกควำมผิดปกติ 

ทำงประสำทและกำรได้ยิน  (sensorineural  hearing  loss)  ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีขึ้น 
7.  ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ  โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

7.1  สำยตำต่ ำกว่ำ  6/12  ทั้ง  2  ข้ำง 
7.2  สำยตำข้ำงใดข้ำงหนึ่งต่ ำกว่ำ  6/24   
7.3  ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิติ 

8.  โรคหรือควำมพิกำรอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้ 
ทั้งนี้ผลกำรพิจำรณำกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมกำร 

สอบสัมภำษณ์  โดยคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้ 
เงื่อนไข  นักเรียนที่เข้ำโครงกำรจะต้องมีบุคลิกภำพท่ีเหมำะสม  ในกำรประกอบวิชำชีพพยำบำล 

โดยต้องไม่ขัดกับกำรเป็นผู้น ำหรือแบบอย่ำงที่ดีด้ำนสุขภำพ 
 

2.2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครในสำขำวิชำดังต่อไป 
2.2.1  สำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ   
2.2.2  สำขำวิชำภำษำไทย 
 

2.3  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต  

  -  ไม่เป็นผู้ที่มีตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง 
แนวทางการประกอบอาชีพ  ได้ดังนี้ 
1.  นักวิชำกำรแผนที่   2.  เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
3.  ผู้ช่วยนักวิจัย    4.  นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกร 
5.  นักวิชำกำรแผนที่ภำพถ่ำยปฏิบัติกำร 6.  ครู อำจำรย์ 
7.  นักวิทยำศำสตร์ข้อมูล   8.  นักเทคโนโลยีข้อมูล 



-3- 
 

ซึ่งอยู่ในขอบเขตกลุ่มงำนด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี วิทยำศำสตร์สุขภำพ เทคโนโลยีกำรบริหำรและ 
กำรจัดกำร นอกจำกนี้คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ยังมีกระบวนกำรสนับสนุนให้นิสิตสำมำรถสร้ำงอำชีพของ  
ตนเองเพ่ือเป็นผู้ประกอบกำรรำยใหม่ (Startup) โดยผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ ของคณะเพ่ือนิสิตได้มีประสบกำรณ์  
ทำงำนจริงและสำมำรถสร้ำงธุรกิจของตนเองได้ก่อนสำเร็จกำรศึกษำ 
 หมำยเหตุ นิสิตหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำภูมิศำสตร์และภูมิสำรสนเทศศำสตร์ มีโอกำส 
เข้ำร่วมปฏิบัติสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำอย่ำงน้อย 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิต 
มีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะฯ และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 
 

2.4  คณะบริหารธุรกิจ 
2.4.1  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ภำคพิเศษ) 

    -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  มีควำมซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียร  อดทนและควำมรับผิ ดชอบสูง 
-  มีควำมละเอียดรอบคอบ  และชอบท ำงำนเกี่ยวกับกำรค ำนวณตัวเลข 
-  มีกรอบคิดที่เป็นระบบ  และสำมำรถวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล 
-  ต้องยอมรับเงื่อนไขกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในส ำนักงำนตรวจสอบบัญชี 
2.4.2  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชำกำรจัดกำรและนวัตกรรมทำงธุรกิจ (ภำคพิเศษ) 

    -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
   -  มีควำมสนใจด้ำนธุรกิจ  และกำรบริหำรจัดกำร 

-  มีภำวะผู้น ำ  มุ่งม่ันใฝ่สัมฤทธิ์ 
-  มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง 
2.4.3  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชำกำรตลำด (ภำคพิเศษ) 

   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
-  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และน ำเสนอผลงำนอย่ำงมืออำชีพ 
2.4.4 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ (ภำคพิเศษ) 

    -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร  และกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโลกอยู่เสมอ 
-  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี 
-  มีควำมสนใจเรียนรู้  และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่ำงชำติ 
2.4.5 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชำกำรเงิน (ภำคพิเศษ) 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  มีควำมซื่อสัตย์  ควำมพยำยำมและขยันหมั่นเพียร 
-  มีทักษะด้ำนกำรค ำนวณ  และกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
-  ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร  และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ 
-  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  และน ำเสนอผลงำน 
2.4.6 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (ภำคพิเศษ) 

    -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  มีควำมสนใจ  กระตือรือร้น  ในกำรเป็นผู้ใฝ่หำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
-  ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร  และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
-  มีทัศนคติที่ดีในกำรเรียน  และกำรประกอบอำชีพทำงด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
-  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  กำรเข้ำใจคน  มนุษยสัมพันธ์ดี 
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2.4.7 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยวและบริกำร 

กลุ่มกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว  และกลุ่มกำรจัดกำรกำรโรงแรม  (ภำคพิเศษ) 
-  รักงำนบริกำร  บุคลิกภำพดี  มั่นใจ  อดทน  และกล้ำแสดงออก 

  -  มีควำมรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลำ 
  -  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ 
  -  มีควำมสนใจในสำยอำชีพท่องเที่ยว  โรงแรม  รวมทั้งบริกำรที่เก่ียวข้อง  อำทิ  ไมซ์   
อำหำร  และเครื่องดื่ม สปำและเวลเนส  กำรบินและเรือส ำรำญ 

 

2.5  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
2.5.1  หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต 
-  มีควำมสนใจด้ำนกฎหมำย 
-  ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
2.5.2  สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป  และหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 
-  มีควำมสนใจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและกำรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
-  ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

 

2.6  คณะวิทยาศาสตร์ 
2.6.1  สำขำวิชำคณิตศำสตร์  สำขำวิชำชีววิทยำ  สำขำวิชำชีวเคมี   

สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์เชิงสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม  สำขำวิชำฟิสิกส์   
สำขำวิชำวำริชศำสตร์  สำขำวิชำสถิติ  และสำขำวิชำวิทยำกำรข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
- ไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะพิกำรทำงร่ำงกำย/จิตใจอันจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
2.7.2  สำขำวิชำเคมี  สำขำวิชำจุลชีววิทยำ และสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร 
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
- ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 
- ไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะพิกำรทำงร่ำงกำย/จิตใจอันจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 

2.7  คณะวิทยาการสารสนเทศ 
2.7.1  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ืออุตสำหกรรมดิจิทัล 
- 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 ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพ่ืออุตสำหกรรมดิจิทัล  คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ จะเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
เทคโนโลยีดิจิทัล และสื่อดิจิทัลเชิงปฏิสัมพันธ์ กำรประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ทำงเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ กำรวำงโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมองค์กรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรเข้ำใจพฤติกรรมผู้ใช้งำน  
กำรออกแบบและพัฒนำแอปพลิเคชันที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพสูงสุดให้กับธุรกิจองค์กร อุตสำหกรรม  
หรือสังคม   
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  แนวทางการประกอบอาชีพ 
-  นักวิเครำะห์และออกแบบระบบงำนสำรสนเทศ  (System Analyst) 
-  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  (Computer Technical Officer) 
-  ผู้ดูแลระบบเครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย (System Administrator) 
-  นักออกแบบและพัฒนำเวบ็ไซต์และระบบสำรสนเทศ (Web Developer) 

  -  นักออกแบบแบบและพัฒนำซอฟต์แวร์ (Software Developer) 
-  นักออกแบบและพัฒนำสื่อมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบ (Interactive Media Creator) 
-  นักออกแบบและพัฒนำส่วนติดต่อผู้ใช้งำนเชิงโต้ตอบ (Interactive User Interface Designer)  
-  นักออกแบบประสบกำรณ์ผู้ใช้งำน (User Experience Designer) 
-  ผู้ประกอบกำรที่ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเป็นฐำน (Digital Technology Startup) 

 2.7.2  สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภำษำ) 
- 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  เพ่ือกำรเปลี่ยน 
รูปองค์กรเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล (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 ำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์ 

และเทคโนโลยีข้อมูลดิจิทัล 
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 
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 2.7.3  สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
   - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
    - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 

    - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 
   - มีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 
กระตือรือร้น  ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำอย่ำงเป็นล ำดับขั้นตอน  
และต้องมีควำมพร้อมที่จะเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (กำรปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรจริง 
เป็นระยะเวลำประมำณ 4 เดือน) 

   - ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำในสำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำ 
ซอฟต์แวร์  เครื่องมือในกำรพัฒนำ  วิธีกำรกำรบริหำรจัดกำร  กระบวนกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ 
และมีมำตรฐำนในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ กิจกรรมต่ำง ๆ  และสิ่งต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ 
  แนวทางการประกอบอาชีพ 
  สำมำรถประกอบอำชีพทำงด้ำนวิศวกรรมซอฟต์แวร์  (Software  Engineer)  หรือนักเขียน 
โปรแกรม  (Programmer/Developer)  วิศวกรควำมต้องกำร  (Requirement  Engineer) นักประกัน 
คุณภำพซอฟต์แวร์  (Software  Quality  Assurance)  วศิวกรปรับปรุงกระบวนกำรซอฟต์แวร์  (Software   
Process  Improvement  Engineer)  นักทดสอบระบบ  (Software  Tester)  นักบูรณำกำรระบบ   
(System  Integrator)  นักวิเครำะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ  (System  Analyst / Designer)   
ผู้จัดกำรโครงกำรซอฟต์แวร์  (Software  Project  Manager) 

 

2.8  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)  ภาคปกติ 
ผู้สมัครต้องมีควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนคณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี   

ไม่เป็นผู้มีจิตฟ่ันเฟือน  และไม่ปรำกฏอำกำรของโรคติดต่อร้ำยแรง โดยผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำ 
ในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)  สำมำรถเลือกเรียนในสำขำวิชำ  ดังต่อไปนี้ 

1.  สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี         2.  สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
3.  สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (ต้องไม่ตำบอดสีขั้นรุนแรง)  4.  สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
5.  สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ           6.  สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   
7.  สำขำวิชำวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสำร 
8.  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
-  ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สำมำรถศึกษำได้  และไม่ปรำกฏอำกำร 

ของโรค  ดังต่อไปนี้  
*  โรคเรื้อน      *  วัณโรคในระยะอันตรำย 
*  โรคติดยำเสพติดให้โทษ  *  โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
*  โรคจิตต่ำง ๆ   
*  กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2) 
*  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
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2.9  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  2.9.1  สำขำวิชำกำรสำธำรณสุขชุมชน 

-  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-   ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปนี้ 

     *  โรคเรื้อน        *  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
       *  โรคพิษสุรำเรื้อรัง         *  โรคจิตต่ำง ๆ  และโรคออทิสติก 
      *  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
       *  กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2) 
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (ส.บ.)  สำขำวิชำกำรสำธำรณสุขชุมชน   
มุ่งผลิตนักวิชำกำรสำธำรณสุข เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำได้รับปริญญำสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต  (ส.บ.)   
สำมำรถคิด  วิเครำะห์  ประยุกต์ควำมรู้ทำงสำธำรณสุขผสมผสำนกับภูมิปัญญำต่ำง ๆ  และวัฒนธรรม 
ของชุมชน  ในแก้แก้ไขปัญหำสำธำรณสุขในยุคท่ีมีกำรพัฒนำเปลี่ยนแปลงทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม   
และวัฒนธรรม  จึงสำมำรถปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ และเอกชน  หรือองค์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

2.9.2  สำขำวิชำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ   
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 

    -  ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปนี้ 
      *  โรคเรื้อน        *  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 

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

สำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ปัญหำสุขภำพ  พฤติกรรมสุขภำพ  กระบวนกำร 
ปลูกฝัง  และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรวำงแผนและด ำเนินกำรสุขศึกษำ  กำรประเมินผลงำน  กำรวิจัย 
พัฒนำงำนด้ำนสุขศึกษำ  และสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้อง 

2.9.3  สำขำวิชำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย   
   -  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  แก้ไขควบคุมปัญหำที่เกิดจำก 
กำรท ำงำน 
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2.9.4  สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม   
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-   ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปนี้ 

      *  ตำบอดสี     *  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
      *  โรคเรื้อน        *  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 

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

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

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

การได้ใบประกอบวิชาชีพครู)  เปิดรับสมัครในสำขำวิชำดังนี้ 
  2.10.1  สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ  จิตวิทยำและกำรแนะแนว 

2.10.2  สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย  
2.10.3  สำขำวิชำคณิตศำสตร์  สำขำวิชำเคมี  สำขำวิชำชีววิทยำ  และสำขำวิชำฟิสิกส์  

  2.10.3.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
  2.10.3.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการได้ 

ใบประกอบวิชาชีพครู)   
  2.10.4  สำขำวิชำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำและคอมพิวเตอร์ศึกษำ 

แนวทางการประกอบอาชีพ   
 1.  ผู้ช่วยนักวิจัยสำขำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำและคอมพิวเตอร์ศึกษำ 
 2.  นักวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำและคอมพิวเตอร์ 
 3.  บุคลำกรด้ำนออกแบบและพัฒนำสื่อเพ่ือกำรสื่อสำรและกำรเรียนรู้ 
 4.  บุคลำกรด้ำนกำรศึกษำและฝึกอบรมในหน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ และเอกชน 
 5.  ประกอบอำชีพอิสระทำงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ คอมพิวเตอร์กรำฟิก คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ นักพัฒนำบทเรียนสอนออนไลน์ ถ่ำยภำพ ผลิตสื่อเสียง สื่อวีดิทัศน์  
สื่อ 3 มิติ  

หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ (อยู่ในเงื่อนไข 
การได้ใบประกอบวิชาชีพครู) 

2.10.5  สำขำวิชำภำษำจีน  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  
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      - 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 
 

 

2.11  คณะโลจิสติกส์   
2.11.1  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แขนงวิชำกำรค้ำและโลจิสติกส์ 

ระหว่ำงประเทศ  แขนงวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์  และ แขนงวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมพำณิชยนำวี 
    -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 

และมีผลกำรเรียนคณิตศำสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี 
2.11.2  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน แขนงวิชำวิศวกรรมโซ่อุปทำน 

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

2.11.3  สำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ (หลักสูตร 5 ปี)  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
-  ผู้สมัครต้องเป็นเพศชำย  สูงไม่ต่ ำกว่ำ  160  เซนติเมตร   

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

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

ที่ รายการที่ท าการตรวจ เกณฑ์มาตรฐาน 
1 ลมบ้ำหมู  (Epilepsy  of  Attacks) ไม่มีประวัติเจบ็ป่วยเฉียบพลัน 
2 โรคไต  (Kidney  Disease) มีกำรติดเชื้อหรือไม่เคยเปลี่ยนไต 
3 กำมโรค(Venereal) ไม่มี 
4 โรคชัก(Seizures) ไม่มี 
5 ยำเสพติด (Narcotics  History) ไม่มี 
6 วัณโรค  (Tuberculosis) รำยงำนผลจำกรังสีวนิิจฉัยไม่พบ 
7 HTV  (not  compulsory) ไม่มี 
8 ควำมดันโลหิตสูง  (Hypertension) ควำมดันปกติ 
9 โรคติดเชื้อในกระเพำะอำหำรและล ำไส้ 

(Gastro-Intestinal  infection  disease) 
ผลปกติจำกรำยงำนกำรตรวจทำงพยำธิวิทยำ 

10 โรคอ้วน  (Obesity) น้ ำหนักและส่วนสูงอัตรำเฉลี่ยต่ ำกว่ำ  30 
11 โรคหัวใจ  (Heart) ไม่มีประวัติเจบ็ปวดหนำ้อกเฉียบพลัน 
12 เบำหวำน  (Diabetes) ไม่ใช้อินซูลนิบ ำบัดรักษำ 
13 โรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจเร้ือรัง  (Chronic 

Respiratory  Disorder) 
ไม่มีไซนสั/หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 

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

และกำรย่อยอำหำร  (Chronic  dental  
and digestive  System  problems) 

ปกต ิ
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ที่ รายการที่ท าการตรวจ เกณฑ์มาตรฐาน 
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 
/สีเขียว/สีน้ ำเงิน 

20 กำรได้ยินของหูทั้ง  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  
- ที่ระบุว่ำรับเฉพำะเพศชำยนั้นเนื่องจำกในหลักสูตรฯ ก ำหนดให้ต้องผ่ำนกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงทะเล 

กับเรือสินค้ำเดินทะเลระหว่ำงประเทศของบริษัทเอกชนเป็นเวลำ  1  ปี  ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีบริษัทเจ้ำของเรือ
รำยใดรับผู้หญิงขึ้นไปท ำงำนบนเรือ  ดังนั้น  หำกนิสิตไม่สำมำรถหำเรือฝึกได้ก็จะไม่สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ 
 -  ในกรณีที่จ ำกัดส่วนสูงไม่ต่ ำกว่ำ  160  เซนติเมตรนั้น  เพรำะบนสะพำนเดินเรือมีเครื่องมือบำงชนิด
ที่ติดตั้งในต ำแหน่งที่สูง  ดังนั้นผู้ที่จะขึ้นไปท ำงำนบนสะพำนเดินเรือจึงจ ำเป็นต้องมีควำมสูงในระดับพอที่จะใช้
เครื่องมือเหล่ำนั้นได้อย่ำงสะดวกและมีประสิทธิภำพ  นอกจำกนี้ผู้ที่จะขึ้นไปท ำงำนบนสะพำนเดินเรือจะต้องมี
ควำมสูงเพียงพอที่จะมองผ่ำนกระจกออกไปด้ำนนอกเพ่ือให้มีทัศนวิสัยที่มองเห็นได้กว้ำงไกล  หำกมีควำมสูง
ไม่เพียงพอก็จะเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน 
 -  หลักสูตรที่ศึกษำเป็นหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  มีรำยวิชำเรียนที่ต้องอำศัยกำรค ำนวณทำง
คณิตศำสตร์  กำรวิเครำะห์ทำงฟิสิกส์  และควำมรู้ทำงเคมี อยู่มำก  ผู้ที่จะเข้ำศึกษำจึงจ ำเป็นต้องมีพ้ืนฐำน
ทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์มำก่อนจึงจะสำมำรถเข้ำศึกษำได้ 
 -  เกณฑ์กำรพิจำรณำกำรตรวจร่ำงกำยขึ้นอยู่กับควำมเห็นของแพทย์ผู้ตรวจเป็นเด็ดขำด  ถ้ำแพทย์
ผู้ตรวจพิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่สำมำรถปฏิบัติงำนบนเรือสินค้ำเดินทะเลระหว่ำงประเทศได้ตำมปกติ  ถือว่ำ 
ไมผ่่ำนเกณฑ์  ทั้งนี้  แพทย์ผู้ตรวจจะใช้ข้อมูลจำกกำรเอ็กซเรย์  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]  หรือข้อมูลจำกกำรตรวจอ่ืน ๆ  ของโรงพยำบำล
มหำวิทยำลัยบูรพำ  ประกอบกำรพิจำรณำเท่ำนั้น จะไม่รับพิจำรณำผลกำรตรวจจำกท่ีอ่ืนโดยเด็ดขำด 
ทั้งนี้ ผู้ตรวจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจร่ำงกำยทั้งหมด  ไม่ว่ำจะผ่ำนเกณฑ์หรือไม่ก็ตำม 
 -  เกณฑ์คะแนนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยเป็นไปตำมประกำศคณะโลจิสติกส์  เรื่อง   
แนวปฏิบัติกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำต่อสำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ 
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 2.12  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2.12.1  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
-  มีสัญชำติไทย 
-  มีเจตคติท่ีดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
-  มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกก ำลังกำย 
-  มีควำมสนใจในกำรน ำหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ไปใช้พัฒนำกำรออกก ำลังกำย 

และกำรกีฬำ 
- ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงด้ำน 

วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
2.12.2  สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 
-  มีสัญชำติไทย 
-  มีเจตคติท่ีดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
-  มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกก ำลังกำย 
-  สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกก ำลังกำยโดยใช้หลักทำงวิทยำศำสตร์ 
- ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงด้ำน 

วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
2.12.3  สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 

   -  มีสัญชำติไทย 
-  เป็นผู้มีบุคลิกภำพที่เหมำะสมกับอำชีพผู้สื่อข่ำวกีฬำในสื่อแขนงต่ำงๆ 
-  เป็นผู้มีควำมสนใจข่ำวสำรในวงกำรกีฬำจำกสื่อมวลชนทำงกำรกีฬำ 
-  สำมำรถใช้ภำษำไทยได้เป็นอย่ำงดี 
-  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงด้ำน 

สื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ 
 

2.13  วิทยาลัยนานาชาติ  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร 
        ผู้สมัครต้องมีผลกำรสอบ TOEFL-ITP (สำมำรถส่งภำยหลังที่วิทยำลัยนำนำชำติ)   

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

2.13.1  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรสุขภำพองค์รวม  
หลักสูตรนำนำชำติ   

-  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
-  แนวทำงประกอบอำชีพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถท ำงำนในอุตสำหกรรมกำรบริกำรเชิง 

สุขภำพ โดยสำมำรถประกอบธุรกิจในองค์กรภำครัฐและเอกชน ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับ 
นำนำชำติ ได้แก่ ผู้ประกอบกำร ผู้จัดกำร ผู้ประสำนงำน หรือบุคลกำรฝ่ำยต้อนรับในอุตสำหกรรมกำรบริกำร 
สุขภำพแบบองค์รวม Wellness Ambassador เจ้ำหน้ำที่ควำมภัยด้ำนสุขภำพ 

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำยเป็น 
รำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
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2.13.2  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชำกำรเงิน กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ 
ระหว่ำงประเทศ และกลุ่มวิชำกำรตลำดดิจิทัลและสร้ำงสรรค์  หลักสูตรนำนำชำติ 

-  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
-  แนวทำงประกอบอำชีพผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ สำมำรถประกอบอำชีพในองค์กำรทั้งภำครัฐ 

และเอกชน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร กำรจัดระบบสำยงำน สำยกำรบังคับบัญชำและโครงสร้ำงองค์กร  
กำรท ำแผนธุรกิจ กำรวำงแผนและวิเครำะห์เกี่ยวกับกำรตลำด กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ และธุรกิจ 
กำรเงิน อำชีพอิสระอ่ืน ๆ ทั้งในระดับปฏิบัติกำรและระดับบริหำร ในองค์กรระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและ 
ระดับนำนำชำติ  

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำย 
เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

2.13.3  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนอัจฉริยะ   
-  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   

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

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำย 
เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

2.13.4  สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำรกำรท่องเที่ยวและไมซ์ หลักสูตรนำนำชำติ   
-  ผู้สมัครสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
-  แนวทำงประกอบอำชีพ ธุรกิจด้ำนบริกำรและกำรท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจที่พัก ธุรกิจน ำเที่ยว  

ธุรกิจกำรจัดประชุมและสัมมนำ ไกด ์นักวิชำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ผู้จัดกำรโรงแรม เชฟ ท ำงำนในกลุ่ม 
กำรจัดอีเว้นท์ พนักงำนบริกำรผู้โดยสำรบนเครื่องบิน นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว นักส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำย 
เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

2.13.5  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำทรัพยำกรมนุษย์และกำรสื่อสำร  
กลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ กลุ่มวิชำพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์นำนำชำติ หลักสูตรนำนำชำติ  

-  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
  -  แนวทำงประกอบอำชีพ กำรติดต่อกำรสื่อสำรเชิงธุรกิจ เช่น นักธุรกิจ นักประชำสัมพันธ์  
ล่ำม นักพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ที่ปรึกษำทำงทรัพยำกรมนุษย์ พนักงำนฝึกอบรมและพัฒนำ และนักวิเครำะห์ 
ทรัพยำกรมนุษย์ ฯลฯ 

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำย 
เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

 

2.14 คณะสหเวชศาสตร์ 
2.14.1  สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต  
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต  
-  ผู้สมัครจะต้องมีสุขภำพสมบูรณ์  แข็งแรง  ปรำศจำกโรค  อำกำรของโรค  หรือควำม 

พิกำรอ่ืนอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ดังนี้ 
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  1) โรคหัวใจที่มีพยำธิสภำพที่หัวใจ  ทั้งชนิดเป็นมำแต่ก ำเนิดและมำเป็นภำยหลัง   
จนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

  2) มีควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ  โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
        - บอดแม้แต่ข้ำงเดียว 
        - ตำบอดสี โดยเฉพำะแม่สีหรือตำบอดสีชนิดรุนแรงซึ่งได้รับกำรตรวจอย่ำงละเอียดแล้ว 
        - ระดับกำรมองเห็นในตำข้ำงใดข้ำงหนึ่ง  เมื่อรักษำโดยใช้แว่นแล้ว  ยังมีสำยตำ 
ต่ ำกว่ำ6/12  หรือ  20/40 

     - ตำพิกำร  หรือมีควำมผิดปกติ  เช่น  ตำเหล่ 
  3) หูหนวก  ชนิดที่ไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้  หรือหูตึงที่ใช้เครื่องช่วยฟัง   

(Hearing aid)  แล้วกำรได้ยินไม่ปกติ  แม้แต่ข้ำงเดียวหรือโรคหูอื่น ๆ  ซึ่งแพทย์เฉพำะทำงและคณะกรรมกำร   
หรือคณะอนุกรรมกำรตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

  4) วัณโรคปอดในระยะติดต่อเรื้อรัง หรือโรคติดต่อในระยะอันตรำยที่จะมีผลต่อผู้รับบริกำร   
หรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร  อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

  5) โรคควำมดันโลหิตสูง  ซึ่งคณะกรรมกำร  หรือคณะอนุกรรมกำรตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำ 
มีแนวโน้มเกิดอันตรำย 

  6) โรคเบำหวำน  ซึ่งคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำมีแนวโน้ม 
เกิดอันตรำย 

  7) โรคไตที่ไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้ 
  8) มีควำมผิดปกติทำงจิต  ซึ่งควรได้รับกำรบ ำบัดรักษำหรือมีสุขภำพจิตไม่สมบูรณ์   

ซึ่งคณะกรรมกำรหรืออนุกรรมกำรตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
  9) เสพสำรเสพติดทุกชนิด  และโรคพิษสุรำเรื้อรัง 
  10) โรคคนเผือก  ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน  เนื่องจำกโรคนี้เป็นโรค 

ที่ร่ำงกำยอ่อนแอและติดเชื้อได้ง่ำย 
  11) โรคและอำกำรอ่ืน ๆ  ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำนโดยพิจำรณำเป็นกรณี  เช่น 
      - ร่ำงกำยต้องไม่ผิดรูป  หรือพิกำรจนเสียบุคลิกลักษณะ  เช่น  ศีรษะ  และ 

ส่วนประกอบของใบหน้ำผิดรูป  แขน  ขำ  มือ  หรือเท้ำผิดรูป  ซึ่งคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร 
ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำไม่เหมำะสมต่อวิชำชีพและลักษณะงำน 

      - กระดูก  หรือกล้ำมเนื้อบำงส่วนมีควำมพิกำรที่มีผลกระทบต่อสมรรถภำพ 
กำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย  เช่น  เท้ำปุก  อัมพำต  หรือมีกล้ำมเนื้อลีบ  อ่อนแรง  ท ำให้เสียบุคลิกภำพ   
ซึ่งคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำไม่เหมำะสมต่อวิชำชีพและลักษณะงำน 

      - โรคเรื้อน  หรือโรคผิวหนัง  ที่มีควำมผิดปกติเห็นเด่นชัดเจนเสียบุคลิกภำพ 
      - โรคเท้ำช้ำง 
      - โรคลมชัก  ที่ไม่สำมำรถควบคุมตัวเองได้  อันจะก่อเกิดอันตรำยต่อตนเอง  และผู้อ่ืน  

เว้นแต่โรคลมชักท่ีไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี  โดยมีกำรรับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญหรือเป็นโรค
ลมชักท่ีควบคุมได้ 

2.14.1 สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 

-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์ แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือมีควำมพิกำร  

อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด ดังต่อไปน้ี  
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1.1  มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และประกอบอำชีพกำยภำพบ ำบัด 
1.2  โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 
1.3  มีปัญหำด้ำนจติเวชขั้นรุนแรง เช่น โรคจิต โรคประสำทหรือบคุลิกภำพแปรปรวน 
1.4  ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง 
1.5  เป็นโรคระยะติดต่อหรือปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจของสังคม 

2.14.2  สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์   
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์  แข็งแรง   
-  ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี  หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
-  มีวินัย  มีใจรักบริกำรด้ำนสุขภำพและจิตอำสำ 
2.14.3  สำขำวิชำโภชนำกำรและกำรก ำหนดอำหำร 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง  ปรำศจำกโรค  ควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรค 

ต่อกำรศึกษำ  และไม่เป็นผู้มีตำบอดสี   
-  มีควำมประพฤติเรียบร้อย  มีใจรักในกำรรักษำและให้กำรดูแลผู้ป่วย  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   

มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ 
2.14.4  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

    -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
    -  มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง  ปรำศจำกโรค  ควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

และไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 
    -  มีควำมประพฤติเรียบร้อย  มีใจรักในกำรท ำวิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีควำมรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน 
    2.14.5  สำขำวิชำพยำธิวิทยำกำยวิภำค 
    -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 

-  มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์  แข็งแรง   
-  ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี  หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

 

2.15  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 
2.15.1  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล 

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

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

2.15.2  สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภำษำ) 
- 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 

    -  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 ำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์ 

และเทคโนโลยีข้อมูลดิจิทัล 

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 
 
 



-16- 
 

  นิสิตทีเ่ข้ำศึกษำในหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรตลำดและบริกำร จะได้เรียนรู้ 
สำระส ำคัญของศำสตร์พื้นฐำนด้ำนบริหำรธุรกิจที่จ ำเป็นและศำสตร์ด้ำนกำรตลำดและกำรบริกำร  เสริมสร้ำง 
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  และสำมำรถบูรณำกำรควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงได ้ รำยวิชำในหลักสูตร เช่น  
กำรตลำดดิจิทัล กำรจัดกำรช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย กำรจัดกำรกำรบริกำร กำรจัดกำรลูกค้ำสัมพันธ์  
กำรจัดกำรตรำสินค้ำ กำรตลำดระหว่ำงประเทศ กำรตลำดกำรท่องเที่ยว บุคลิกภำพและกำรน ำเสนอ  
ภำวะผู้น ำและกำรเจรจำต่อรอง  รวมถึงรำยวิชำด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำจีน เป็นต้น 
  แนวทางการประกอบอาชีพ 
  สำมำรถประกอบอำชีพเป็นนักวำงแผนกำรตลำด  นักโฆษณำหรือประชำสัมพันธ์  นักวิจัย 
ตลำด  นักบริหำรผลิตภัณฑ์  นักบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ  นักกำรตลำดในธุรกิจบริกำร  พนักงำนขำย   
ผู้ประกอบกำรธุรกิจ  เป็นต้น 

2.15.3  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่  
       - บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำน
วิชำกำร  มีควำมสำมำรถด้ำนปฏิบัติและกำรวิจัย  สำมำรถพัฒนำประยุกต์และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
สมัยใหม่อย่ำงมีประสิทธิภำพ  สำมำรถในกำรท ำงำนในปัจจุบันและในอนำคตที่มุ่งเน้น Smart officer, Smart 
researcher, Smart farmer, Smart agriculture และกำรตลำดสมัยใหม่เพ่ือพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเข้มแข็ง
และยั่งยืน  

    - สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ มี 2 กลุ่มวิชำ ดังนี้ 
2.15.3.1  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 

2.15.3.2  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 พร้อมกันนี้ยังมุ่งเน้นให้ 
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ทุกกระบวนกำรผลิตเป็น zero waste กับกำรแปรรูป/เพ่ิมมูลค่ำวัสดุเหลือทิ้งทำงเกษตร และรักษำ/ฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีพืชบ ำบัด (Phytoremediation) ด้วยรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรปฏิบัติจริง
ในทุกขั้นตอน ทุกวิชำจะถูกเรียงร้อยเป็นเรื่องรำวให้บัณฑิตสำมำรถหยิบเอำทุกกระบวนกำรกำรเรียนรู้ไป
ประกอบอำชีพได้ในอนำคต 
 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 

2.15.4  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  มี 2 กลุ่มวิชำ ดังนี้ 
     2.15.4.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ  

- มุ่งเน้นกำรเรียนรู้และสร้ำงทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และก ำหนดกลยุทธ์กำรตลำดอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ ศึกษำถึงควำมส ำคัญของผู้บริโภค กำรวิจัยตลำด กำรบริหำรผลิตภัณฑ์ รำคำ กำรจัดจ ำหน่ำย  
และกำรส่งเสริมกำรตลำด และยังศึกษำถึงปัจจัยต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรที่อำจส่งผลกระทบต่อ 
กำรบริหำรกำรตลำด เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรตลำดประสบควำมส ำเร็จ รวมทัง้ศึกษำด้ำนกำรจัดกำร 
ธุรกิจบริกำร เช่น ธุรกิจโรงแรมและกำรท่องเที่ยว ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจสปำ กำรเรียนกำรสอนเน้นกำรฝึก 
ปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริง โดยกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น กำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และกำรใช้ 
โปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดและบริกำร เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมเป็นมืออำชีพทำงด้ำน 
กำรตลำดและบริกำร   

แนวทางการประกอบอาชีพ  งำนขำย วำงแผนกำรตลำด โฆษณำ ประชำสัมพันธ์ บริหำรผลิตภัณฑ์  
พัฒนำช่องทำงกำรจ ำหน่ำย วิจัยตลำด บริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ กำรตลำดในธุรกิจบริกำร งำนบริกำรต่ำง ๆ  
ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น 

2.15.4.2  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ  
- 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  
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หมายเหตุ นิสิตหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิตทั้ง 2 กลุ่มวิชำ  มีโอกำสเข้ำร่วมปฏิบัติสหกิจศึกษำ 
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำอย่ำงน้อย 4 เดือน  ในชั้นปีที่ 4  ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำม
เงื่อนไขของคณะฯ และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร   

2.15.5  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน   
- ศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์ กำรค้ำชำยแดนและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  

กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและภำษำอังกฤษเพ่ือกำรจัดกำรโลจิสติกส์ เป็นหลักสูตรที่จัดท ำข้ึนภำยใต้กรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติสำขำโลจิสติกส์ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ 

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

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

 หมายเหตุ  นิสิตสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจ
ศึกษำ  (ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4  ถ้ำนิสิตผ่ำนกำร
คัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร และสำมำรถสอบมำตรฐำนอำชีพด้ำนโลจิสติกส์กับสถำบัน
คุณวุฒิวิชำชีพ 

2.15.6  สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 
-  ศึกษำเก่ียวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสิทธิภำพทำงด้ำนธุรกิจ รวมถึงกำรเข้ำใจ 

วัฒนธรรมที่หลำกหลำย  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงสรรค์ 
งำนอำชีพ 

แนวทางการประกอบอาชีพ   
สำมำรถประกอบอำชีพที่เก่ียวข้องกับงำนด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจในภำครัฐ 

และเอกชน  งำนแปล  งำนส ำนักงำน  และธนำคำร 
 หมายเหตุ  1) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  
เก็บค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน ภำคต้นและภำคปลำย  
ภำคเรียนละ 18,000  บำท 
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     2) นิสิตสำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำร 
สหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตผ่ำนกำรคัดเลือกให้ 
ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 

 

2.16  คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
-  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล  

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชำ ดังนี้ 
   1) กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นกลุ่มวิชำที่ศึกษำ 

เกี่ยวกับกำรจัดกำร และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล เน้นศึกษำกำรเปลี่ยนแปลง และกำรฟ้ืนฟูคุณภำพ 
แหล่งน้ ำ ตะกอนดิน และระบบนิเวศในทะเลที่ส ำคัญ เช่น แนวปะกำรัง แหล่งหญ้ำทะเล ป่ำชำยเลน กำรใช้ 
เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศส ำหรับกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล และกำรศึกษำปัญหำเร่งด่วน 
ของประเทศ เช่น กำรกัดเซำะชำยฝั่ง กำรจัดกำรทรัพยำกรประมง มลภำวะทำงทะเล และขยะทะเล ฯลฯ  
และกำรฝึกทักษะกำรปฏิบัติกำรใต้น้ 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 

 

2.17  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 
    2.17.1  สำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ 

-  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 
       -  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นหลักสูตร 
ที่เปิดสอนด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรแรก ๆ ในประเทศไทย ด้วยกำรสอนที่ครอบคลุมตั้งแต่ 
กำรก ำเนิดอัญมณี กำรปรับปรุงคุณภำพอัญมณี กำรเผำพลอย กำรวิเครำะห์อัญมณีด้วยเทคนิคพ้ืนฐำน  
และเทคนิคข้ันสูงด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย กำรประเมินคุณภำพและรำคำอัญมณี เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ     
อัญมณ ี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 
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6.  เจ้ำของกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยอัญมณีและเครื่องประดับ 
7.  ผู้ประกอบกำรด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับ 
8.  ตัวแทนจ ำหน่ำยอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในและต่ำงประเทศ 
9.  อำชีพอิสระตำมควำมต้องกำร 
หมายเหตุ นิสิตสำขำอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำน 

ในสถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนสิิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำร
คัดเลือกจำกสถำนประกอบกำร 

2.17.2  สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
-  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 

2.17.3  สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ   
-  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 

 

2.18  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 
2.18.1  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ 
-  มีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
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แนวทางการประกอบอาชีพ 
บัณฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ 

หลักสูตรนี้ สำมำรถประกอบอำชีพได้ในองค์กำรภำครัฐและเอกชน ประกอบอำชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบกำร 
ธุรกิจส่วนตัวและงำนที่เกี่ยวข้องกับต 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 ยังสำมำรถประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับ 
ทักษะเฉพำะของตน ในลักษณะงำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

- ประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ได้แก่ นักพัฒนำซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ 
เคลื่อนที่ (Mobile Application Developer) นักพัฒนำเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Developer)  
นักพัฒนำและออกแบบเว็บไซต์ (Website Designer and Developer) และนักพัฒนำไอโอที (IoT  
Developer) 

- ประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย ได้แก่ นักพัฒนำสื่อวีดิทัศน์ 
และมัลติมีเดีย (Multimedia and Video Developer) นักผลิตเนื้อหำดิจิทัล (Digital Content Creator) 

- ประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยและควำมปลอดภัย ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ 
เครือข่ำย และเครื่องแม่ข่ำย (Network System Administrator) ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัยระบบ  
(System Security Officer)  

- ประกอบอำชีพเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะ ได้แก่ นักวิเครำะห์กระบวนกำรทำงธุรกิจ (Business  
Analyst) นักวิเครำะห์ข้อมูลดิจิทัล (Digital Data Analyst) 
  2.18.2  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนสีเขียว 
  แนวทางการประกอบอาชีพ  

บัณฑิตสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนสีเขียว เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรนี้  
จะมีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนธุรกิจ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ รวมถึงกำรวำงแผนป้องกันและลดผลกระทบ 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน ในลักษณะงำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

- ผู้ประกอบกำรทำงด้ำนโลจิสติกส์ 
- ผู้ให้บริกำรกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 
- ตัวแทนขนส่งสินค้ำทำงบก ทำงทะเล หรือทำงอำกำศ 
- นักวิเครำะห์และวำงแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน 
- นักวิเครำะห์กระบวนกำรทำงธุรกิจ 
- เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำ 
- เจ้ำหน้ำที่บริหำรคลังสินค้ำ 
- เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซื้อ 
- เจ้ำหน้ำที่ควบคุมคุณภำพ  
- เจ้ำหน้ำที่มวลชนสัมพันธ์ 
- นักวิชำกำร หรือนักวิจัยด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
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- ประกอบอำชีพในหน่วยงำนรำชกำร เช่น นักวิชำกำรขนส่ง นักวิชำกำรศุลกำกร นักวิชำกำร 

พำณิชย์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน หรือต ำแหน่งอ่ืนในหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้อง 
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น 
2.18.3  สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์   
แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน รวมทั้ง 

ประกอบอำชีพได้ดังนี้   
  - ภำครัฐ สำมำรถท ำงำนด้ำนกำรบริหำรนโยบำยและแผนงำนได้ทุกหน่วยงำนรำชกำร  
ทุกกระทรวง ทบวง กรม กอง เช่น ปลัด เจ้ำพนักงำนปกครอง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ 
นโยบำยและแผน เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน เลขำนุกำรบริหำร นักวิชำกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่วิเทศสัมพันธ์  
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนบุคคล นักบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นักทรัพยำกรบุคคล นักพัฒนำชุมชน นักสังคม 
สงเครำะห์ นักบริหำรงำนคลังและงบประมำณ นักจัดกำรงำนทั่วไป ผู้บริหำรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นักกำรเมืองระดับท้องถิ่น/ระดับชำติ เจ้ำหน้ำที่บริหำรรัฐกิจ ข้ำรำชกำรต ำรวจ ข้ำรำชกำรทหำร พนักงำน 
รัฐวิสำหกิจ พนักงำนองค์กำรมหำชน เช่น ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน เป็นต้น 

- ภำคเอกชน สำมำรถท ำงำนในด้ำนกำรบริหำรทุกระดับของบริษัท เช่น นักวิเครำะห์ 
โครงกำร นักวิเครำะห์กำรลงทุน นักวิเครำะห์ระบบงำน นักบริหำร พนักงำนบริษัท ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ 
บริหำรงำนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวำงแผนองค์กร และประกอบธุรกิจส่วนตัว  
หรือเจ้ำของกิจกำร  

 

2.19  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 
2.19.1  สำขำวิชำนวัตกรรมเกษตร    กลุ่มนวัตกรรมกำรผลิตพืช 
- 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  
กำรจัดกำรวัชพืชโรคและแมลงศัตรูพืช และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวกับกำรผลิตพืช เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้ 
และกำรวิจัยทำงด้ำนพืชศำสตร์ น ำไปสู่กำรสร้ำงเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำกำรผลิตพืชและศึกษำในด้ำน 
กำรประเมินคุณภำพผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยว ดัชนีกำรเก็บเกี่ยวกำรรักษำคุณภำพ คุณค่ำของโภชนำกำร  
ระบบกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำรเก็บรักษำ  
กำรขนส่ง และกำรน ำเทคโนโลยีที่เหมำะสมและทันสมัยมำใช้เพื่อลดกำรสูญเสียหลังกำรเก็บเกี่ยว  
ควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบมำตรฐำนของประเทศผู้น ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร 
   2.19.2  สำขำวิชำนวัตกรรมเกษตร  กลุ่มนวัตกรรมกำรผลิตสัตว์ 

-  กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่ส ำคัญ ประกอบด้วย  
ฟำร์มอัจฉริยะทำงด้ำนสัตว์ กำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ สมุนไพรส ำหรับปศุสัตว์ ธุรกิจเกษตรเพื่อผู้ประกอบกำร  
กำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์ โภชนศำสตร์ 
สัตว์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์ พืชอำหำรสัตว์ กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสัตว์ เทคโนโลยีน้ ำนม กำรฟักไข่ 
และกำรจัดกำรโรงฟัก เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม กำรรักษำเบื้องต้นและกำรป้องกันโรคในสัตว์  
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ธุรกิจปศุสัตว์และมำตรฐำนฟำร์ม และผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ และ 
กำรวิจัย ทำงสัตวศำสตร์เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์  

แนวทางการประกอบอาชีพของนวัตกรรมเกษตร  ศึกษำต่อปริญญำโท ปริญญำเอก  
ในสำขำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ  
รับรำชกำรในส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องกับกำรเกษตร อำจำรย์หรือนักวิจัย ตำมสถำบันมหำวิทยำลัยทั้งภำครัฐ 
และเอกชน ประกอบธุรกิจทำงด้ำนเกษตร เช่น ฟำร์ม สวน ไร่ โรงงำน ฯลฯ หรือท ำงำนในภำคเอกชนที่เกี่ยวกับ 
ธุรกิจกำรเกษตร 

    2.19.3  สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร 
     -  สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  
ประกอบด้วยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตร หลักเศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเกษตร  
กำรวิจัยตลำด กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ  
และกฎหมำยในอุตสำหกรรมเกษตร สถิติและกำรวำงแผนกำรทดลอง นวัตกรรมในอุตสำหกรรมเกษตร  
กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร หลักวิศวกรรมแปรรูปอำหำร กำรเสริมทักษะและ 
จรรยำบรรณสำหรับวิชำชีพวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรศึกษำด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร เช่น  
จุลชีววิทยำอำหำร เคมีอำหำร หัวข้อคัดสรรอุตสำหกรรมเกษตร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 
นมและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง เทคโนโลยีผักและผลไม้ เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก เทคโนโลยีง
กำรหมัก เทคโนโลยีแป้งและน้ ำตำล และในด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพและควำมงำม เช่น อำหำร 
เพ่ือสุขภำพ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ สำรสกัดสมุนไพรและกำรทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพ หัวข้อคัดสรรทำง 
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภำพและควำมงำม เครื่องส ำอำง เวชส ำอำง และ 
พิษวิทยำของผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 
  แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถท ำงำนได้ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนเอกชน  
โดยท ำงำนในต ำแหน่งที่เก่ียวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอำหำร กึ่งอำหำร และไม่ใช่อำหำร  
ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภำพและควำมงำม ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนกำรวิจัย 
และพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ 
ยังสำมำรถท ำงำนในต ำแหน่งอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ฝ่ำยกำรผลิต ฝ่ำยกำรควบคุมและประกันคุณภำพ  
กำรตลำด เป็นต้น และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมเกษตร 
 
3.  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 
 1) ผู้สมัครต้องท ำกำรลงทะเบียนในระบบ mytcas ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
ทำงเว็บไซต์ http://student.mytcas.com 

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

http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 - 18 มกรำคม พ.ศ. 2566 
4) กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ   

มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 5) หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบถัดไป  
มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ 
หมายเหตุ   ผู้สมัครที่มิใช่สัญชำติไทย หำกผ่ำนคัดเลือกเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ จะมีค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลัย  
เพ่ิมเติม ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 20,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ถ้ำมี) ภำคเรียนละ 10,000 บำท 
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4.  เกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
 ค่ำต ำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ของผลกำรเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 - 6  (5 ภำคเรียน) 
 โดยคิดค่ำต ำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์รวมจำกนักเรียนทั้งหมดในชั้นปี  โดยไม่ต้องแยกแผนกำรเรียน 
 ต้องมีเอกสำรรับรองจำกโรงเรียน ดังนี้ 

1) ใบแสดงผลกำรเรียน  
2) ใบรับรองที่แสดงค่ำต ำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์   

หมายเหต ุ    1.  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติ 
เฉพำะสำขำตำมท่ีสำขำวิชำก ำหนด 

    2.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ โดยวิธีกำรดังนี้ 
   2.1  เรียงล ำดับผู้สมัครในแต่ละสำขำวิชำ จำกผู้ท่ีได้ค่ำเปอร์เซ็นไทล์สูงสุดไปต่ ำสุด 

  2.2  คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ โดยพิจำรณำจำกผู้ท่ีได้ค่ำเปอร์เซ็นไทล์สูงสุดไปต่ ำสุด   
      3.  ในวันสอบสัมภำษณ์  มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติของ 
ผู้สมัครไม่เป็นไปตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมคัรเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ 

ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต 
ในกำรประกำศรำยชื่อผูม้ีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ และกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ  

มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นท่ีจะรับผู้สมัครเข้ำศกึษำตำมจ ำนวนรับท่ีได้ประกำศไว้   
หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมท่ีคณะ/วิทยำลัยได้ก ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ   
ถือเป็นอันส้ินสุด 

 

5.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 5.1  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
 5.2  น ำใบสมัครไปช ำระเงินผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย 
เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven) และท่ีท ำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 –  
19 มกรำคม พ.ศ. 2566 (กำรช ำระค่ำสมัครผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 19 มกรำคม  
พ.ศ. 2566  จะต้องช ำระไม่เกินเวลำ 22.30 น.)  
หมายเหตุ   1.  ในกรณีที่มีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 
ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

     2.  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 

6.  การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการช าระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
 6.1  ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินทำงเว็บไซต์  
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร 
 6.2  หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th  
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 หรือส่งอีเมลมำยัง regservice@buu.ac.th  
ระหว่ำงวันที่ 24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 – 18 มกรำคม พ.ศ. 2566  หำกพ้นก ำหนดจะไม่สำมำรถแก้ไข
ข้อมูลกำรสมัครได้ 
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7.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา 
ชื่อ

ปริญญา 
จ านวนรับ 

1.  คณะพยาบาลศาสตร์ 
10190104111701A0G0001 หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ พย.บ. 42 

2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
10190105901201A0G0001 สำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ ภำคปกติ  ศศ.บ. 5 
10190105902001A0G0001 สำขำวิชำภำษำไทย ภำคปกติ  ศศ.บ. 10 
3.  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
10190106220201A0G0001 สำขำวิชำภูมิศำสตร์และภูมสิำรสนเทศศำสตร์  ภำคปกต ิ วท.บ. 2 

4.  คณะบริหารธุรกิจ 
10190107610501B0G0001 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ภำคพิเศษ บช.บ. 5 

10190107610801BAG0001 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชำกำรจัดกำร 
และนวัตกรรมทำงธุรกิจ  ภำคพเิศษ บธ.บ. 5 

10190107610801BBG0001 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชำกำรตลำด  
ภำคพิเศษ 

บธ.บ. 5 

10190107610801BCG0001 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชำธุรกิจระหว่ำง
ประเทศ ภำคพิเศษ บธ.บ. 5 

10190107610801BDG0001 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชำกำรเงิน   
ภำคพิเศษ 

บธ.บ. 5 

10190107610801BEG0001 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย ์ ภำคพิเศษ บธ.บ. 5 

10190107620101BAG0001 
สำขำวชิำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยวและบริกำร 
กลุ่มกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว ภำคพิเศษ บธ.บ. 5 

10190107620101BBG0001 
สำขำวชิำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยวและบริกำร 
กลุ่มกำรจัดกำรกำรโรงแรม ภำคพิเศษ 

บธ.บ. 5 

5.  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
10190108901001A0G0001 หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต  ภำคปกติ น.บ. 5 
10190108901001B0G0001 หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต  ภำคพิเศษ น.บ. 5 
10190108903102A0G0001 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป  ภำคปกติ รป.บ. 2 
10190108903102B0G0001 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป  ภำคพิเศษ รป.บ. 2 
10190108903201A0G0001 หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต  ภำคปกติ ร.บ. 2 
10190108903201B0G0001 หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต  ภำคพิเศษ ร.บ. 2 
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7.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา 
ชื่อ

ปริญญา 
จ านวนรับ 

6.  คณะวิทยาศาสตร์ 
10190109210301A0G0001 สำขำวิชำคณิตศำสตร์  ภำคปกติ วท.บ. 2 
10190109210401A0G0001 สำขำวิชำเคมี  ภำคปกติ วท.บ. 2 
10190109210501A0G0001 สำขำวิชำจุลชีววิทยำ  ภำคปกติ วท.บ. 5 
10190109210601A0G0001 สำขำวิชำชีวเคมี  ภำคปกติ วท.บ. 5 
10190109210701A0G0001 สำขำวิชำชีววิทยำ  ภำคปกติ วท.บ. 5 
10190109211001A0G0001 สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร  ภำคปกต ิ วท.บ. 5 
10190109211201A0G0001 สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ  ภำคปกติ วท.บ. 5 

10190109212401A0G0001 
สำขำวชิำวทิยำศำสตร์เชิงสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม  
ภำคปกต ิ

วท.บ. 2 

10190109212701A0G0001 สำขำวิชำฟิสิกส์  ภำคปกติ วท.บ. 2 
10190109212901A0G0001 สำขำวิชำวำริชศำสตร์  ภำคปกติ วท.บ. 5 
10190109213301A0G0001 สำขำวิชำสถิติ  ภำคปกติ วท.บ. 2 
10190109220301A0G0001 สำขำวชิำวทิยำกำรข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล ภำคปกติ วท.บ. 5 
7.  คณะวิทยาการสารสนเทศ 

10190110220101A0G0001 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ืออุตสำหกรรม 
ดิจิทัล  ภำคปกติ 

วท.บ. 8 

10190110220301C0G0001 
สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี 
อัจฉริยะ (หลักสูตรสองภำษำ)  ภำคปกติ 

วท.บ. 3 

10190110220401A0G0001 สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์  ภำคปกติ วท.บ. 5 
8.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
10190111300601A0G0001 สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  ภำคปกติ  วศ.บ. 5 
10190111300701A0G0001 สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล  ภำคปกติ  วศ.บ. 7 
10190111301601A0G0001 สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ  ภำคปกติ วศ.บ. 2 
10190111302101A0G0001 สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ  ภำคปกติ  วศ.บ. 3 
10190111302501A0G0001 สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ  ภำคปกติ  วศ.บ. 10 
10190111302801A0G0001 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ภำคปกติ วศ.บ. 5 

10190111303401A0G0001 
สำขำวิชำวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและ 
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสำร  ภำคปกติ 

วศ.บ. 5 

10190111303501A0G0001 สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร  ภำคปกติ  วศ.บ. 3 
9.  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
10190112112501A0G0001 สำขำวิชำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ  ภำคปกติ  วท.บ. 10 
10190112112701A0G0001 สำขำวิชำกำรสำธำรณสุขชุมชน  ภำคปกติ  ส.บ. 15 

10190112112702A0G0001 
สำขำวชิำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย  
ภำคปกต ิ วท.บ. 10 

10190112112703A0G0001 สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม  ภำคปกติ วท.บ. 5 
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7.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา ชื่อ
ปริญญา 

จ านวน
รับ 

10.  คณะศึกษาศาสตร์ 

10190115700201A0G0001 
สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ จิตวิทยำและกำรแนะแนว 
(หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกติ 

กศ.บ. 5 

10190115700601A0G0001 สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกติ กศ.บ. 3 
10190115700801A0G0001 สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกติ กศ.บ. 2 
10190115701001A0G0001 สำขำวิชำเคมี (หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกติ กศ.บ. 2 
10190115701301A0G0001 สำขำวิชำชีววิทยำ (หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกติ กศ.บ. 2 
10190115701801A0G0001 สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกติ กศ.บ. 2 

10190115701501A0G0001 
สำขำวิชำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำและ 
คอมพิวเตอร์ศึกษำ  (หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกติ 

กศ.บ. 10 

10190115702001A0G0001 สำขำวิชำภำษำจีน (หลักสูตร 5 ปี)  ภำคปกติ กศ.บ. 3 
11.  คณะโลจิสติกส์ 
10190116210201A0G0001 สำขำวชิำวทิยำกำรเดินเรือ (หลกัสูตร 5 ปี) ภำคปกต ิ วท.บ. 4 

10190116210202AAG0001 
สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และโซ่อุปทำน  
แขนงวิชำวิศวกรรมโซ่อุปทำน  ภำคปกต ิ วท.บ. 3 

10190116611002ABG0001 
สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และโซ่อุปทำน  
แขนงวิชำกำรค้ำและโลจสิติกสร์ะหว่ำงประเทศ  ภำคปกต ิ

วท.บ. 3 

10190116611002ACG0001 
สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และโซ่อุปทำน  
แขนงวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์  ภำคปกต ิ วท.บ. 3 

10190116611002ADG0001 
สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และโซ่อุปทำน 
แขนงวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมพำณิชยนำวี  ภำคปกต ิ วท.บ. 3 

12.  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
10190117112001A0G0001 สำขำวชิำวทิยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ ภำคปกติ วท.บ. 5 
10190117900101A0G0001 สำขำวิชำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ  ภำคปกติ ศศ.บ. 3 
10190117903801A0G0001 สำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ  ภำคปกติ ศศ.บ. 5 
13.  วิทยาลัยนานาชาติ (เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร) 
10190118610201E0G0001 สำขำวชิำกำรจัดกำรสุขภำพแบบองค์รวม  ภำคปกต ิ บธ.บ. 6 
10190118610801EAG0001 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรเงิน  ภำคปกติ บธ.บ. 6 

10190118610801EBG0001 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำง
ประเทศ  ภำคปกต ิ บธ.บ. 6 

10190118610801ECG0001 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรตลำดดิจิทัล 
และสร้ำงสรรค์  ภำคปกต ิ บธ.บ. 6 

10190118611001E0G0001 สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และโซ่อุปทำนอัจฉริยะ ภำคปกต ิ บธ.บ. 6 
10190118620101E0G0001 สำขำวชิำกำรจัดกำรกำรบริกำรกำรท่องเที่ยวและไมซ์ ภำคปกต ิ บธ.บ. 6 

10190118900101EAG0001 
สำขำวชิำทรัพยำกรมนุษย์และกำรสื่อสำร กลุ่มวิชำ 
กำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ  ภำคปกติ 

ศศ.บ. 6 

10190118900101EBG0001 
สำขำวชิำทรัพยำกรมนุษย์และกำรสื่อสำร กลุ่มวิชำทรัพยำกร
มนุษย์นำนำชำติ ภำคปกต ิ ศศ.บ. 6 
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7.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา 
ชื่อ

ปริญญา 
จ านวนรับ 

14.  คณะสหเวชศาสตร์ 
10190119110801A0G0001 สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์  ภำคปกติ พทป.บ. 15 
10190119110101A0G0001 สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด  ภำคปกติ วท.บ. 5 
10190119111301A0G0001 สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์  ภำคปกติ วท.บ. 10 
10190119111801A0G0001 สำขำวิชำโภชนำกำรและกำรก ำหนดอำหำร  ภำคปกติ วท.บ. 10 
10190119112101A0G0001 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  ภำคปกติ วท.บ. 20 
10190119112102A0G0001 สำขำวิชำพยำธิวิทยำกำยวิภำค  ภำคปกติ วท.บ. 10 
15.  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 

10190220220101A0G0001 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล 
ภำคปกติ 

วท.บ. 36 

10190220220301C0G0001 
สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ (หลักสูตรสองภำษำ)  ภำคปกติ 

วท.บ. 45 

10190220500401AAG0001 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่  
กลุ่มวิชำเทคโนโลยีและกำรจัดกำรไม้ผล  ภำคปกติ 

วท.บ. 30 

10190220500401ABG0001 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชำ
เทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และกำรออกแบบพืชอำหำร 
ภำคปกติ 

วท.บ. 30 

10190220610801AAG0001 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรตลำดและ
บริกำร ภำคปกติ 

บธ.บ. 15 

10190220610801ABG0001 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำร
ประกอบกำร ภำคปกติ 

บธ.บ. 15 

10190220611001A0G0001 
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน  
ภำคปกติ 

บธ.บ. 30 

10190220902501A0G0001 
สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ   
ภำคปกติ 

ศศ.บ. 30 

16.  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี 
10190221213001A0G0001 สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล  ภำคปกติ วท.บ. 10 
17.  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 

10190222213401A0G0001 
สำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ  
ภำคปกติ 

วท.บ. 10 

10190222610801A0G0001 สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  ภำคปกติ บธ.บ. 10 
10190222800101A0G0001 สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ  ภำคปกติ ศป.บ. 10 
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7.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา 
ชื่อ

ปริญญา 
จ านวนรับ 

18.  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 

10190323611001A0G0001 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำง
ธุรกิจ  ภำคปกติ 

บธ.บ. 20 

10190323903101A0G0001 
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนสีเขียว 
ภำคปกติ 

รป.บ. 30 

10190323610901A0G0001 สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ภำคปกติ วท.บ. 20 
19.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 

10190324500201AAG0001 
สำขำวิชำนวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมกำรผลิตพืช 
ภำคปกติ 

วท.บ. 30 

10190324500201ABG0001 
สำขำวชิำนวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมกำรผลิตสัตว์ 
ภำคปกต ิ วท.บ. 30 

10190324501101A0G0001 สำขำวิชำพัฒนำผลติภณัฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ภำคปกติ วท.บ. 25 
รวม 850 

 
 

8.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 
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 
 

9.  การสอบสัมภาษณ์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 28 - 29 มกรำคม พ.ศ. 2566 

(อำจสอบสัมภำษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป (รูปแบบกำรสอบสัมภำษณ์จะประกำศในวันที่ 
25 มกรำคม พ.ศ. 2565) พร้อมหลักฐำนดังต่อไปนี้ 

  - ใบสมัคร ปีกำรศึกษำ  2566  ที่ติดรูปถ่ำย 
-  ใบแสดงผลกำรเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 - 6  (5 ภำคเรียน)  

ที่ระบุค่ำต ำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ 
-  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัครที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
-  ส ำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  (ถ้ำมี) 

 
10. 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 
 
 
 
 
 



-30- 
 
11.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

11.1  ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่ำงวันที่ 7 - 8 กุมภำพันธ์  
พ.ศ. 2566 ทำงเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 11.2  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 
 

12.  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 
 
13.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

13.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในข้ันสุดท้ำยถือว่ำเป็น 
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

13.2  ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่ส ำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
14.  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 
 

 


