
 
-สําเนา- 

 
ปฏิทินการคดัเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปรญิญาตรี (TCAS รอบท่ี 1) 

โครงการคุณธรรมนําเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรรีะยอง”   
มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา  2564 

 

หมายเหตุ  - ปฏิทินการสมัครคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
- สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง     
  กลุม่พัฒนาการศึกษา หมายเลข 038-015701 และงานรับเข้าศึกษา   
  มหาวิทยาลัยบูรพา หมายเลข 038-102643 และ 038-102721 
 
 

 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี เวลา 

การรับสมัครคัดเลือก สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง     
ตามที่สํานักงานศึกษาธกิารจงัหวัดระยอง    

กําหนด 

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

12 ม.ค. 2564 16.00 น. 

กรอกขอ้มูลผ่านอินเตอร์เน็ต 
(เฉพาะผู้มีผ่านการคัดเลือก) 

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

22-25 ม.ค. 2564 - 

การชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
(เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก) 

- Krungthai NEXT 
- ธนาคารกรุงไทย  
- ที่ทําการไปรษณีย ์

22-26 ม.ค. 2564 
ตามเวลาเปิดทาํการ
ของธนาคารและ 
ที่ทําการไปรษณีย ์

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

หลังจากชําระเงนิ 2 วัน
ทําการ 

- 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ 

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

29 ม.ค. 2564 16.00 น. 

สอบสัมภาษณ์  
(อาจสัมภาษณ์ 1 วัน) 

มหาวิทยาลัยบรูพา จงัหวัดชลบุร ี 6 – 7 ก.พ. 2564 09.00 น. 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์ และมีสิทธิ ์
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

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

22 ก.พ. 2564 16.00 น. 

ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing 
House https://student.mytcas.com 22 – 23 ก.พ. 2564 - 

สละสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing 
House https://student.mytcas.com 24 – 25 ก.พ. 2564 - 

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

26 ก.พ. 2564 16.00 น. 

รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา http://smartreg.buu.ac.th 3 – 4 มี.ค. 2564 - 
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 23 - 25 มิ.ย. 2564 
เปิดภาคเรียน 26 ม.ิย. 2564 



-สําเนา- 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่   1214  /2563 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาระดับปริญญาตรี  (TCAS รอบท่ี 1) 
โครงการคุณธรรมนําเขา้มหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง”  

มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา  2564 
-------------------------------------- 

 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
มหาวิทยาลัยบูรพาจะดําเนินการรับสมัครคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)      
โครงการคุณธรรมนําเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง”  (TCAS รอบที่ 1) ประจําปีการศึกษา  2564 
โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปน้ี 
 

1.  คุณสมบัติของผูส้มัคร 
 1.1  เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6  ในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและองค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่ต้ังอยู่ในจังหวัดระยอง 
 1.2  มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกําหนด 
 1.3  มีความประพฤติดี  มีคณุธรรม จริยธรรมดี โดยมีหลักฐาน บันทึก และได้รับการรับรองจาก
สถานศึกษา ในการทํากิจกรรมจิตอาสาทั้งในและนอกสถานศึกษาและจดัทําเป็นแฟ้มสะสมผลงาน 
 1.4  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากําหนด 
 

2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  คําแนะนําก่อนการตัดสินใจสมัคร 
(คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพาะ  แสดงว่าไมม่ีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะเพ่ิมเติม) 

2.1  คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
2.1.1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่   
- มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  3.00 
- ผูส้มัครจะต้องเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นในช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย  หรือหากไม่ได้เรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น

จะต้องมีใบประกาศการสอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N3  ขึ้นไป 
2.1.2 สาขาวิชาภาษาไทย   
- มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.75 
- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  ไม่ตํ่ากว่า  5  หน่วยกิต 

 

2.2  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์
- มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.00 
- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  10  หน่วยกิต  
- ในการศกึษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งมีการเรยีนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการ 

ออกพ้ืนที่เพ่ือสํารวจข้อมูลในภาคสนาม ผูส้มัครเข้าศึกษาในคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ต้องมีสุขภาพร่างกาย 
ที่แข็งแรง สมบูรณ์ และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาดังต่อไปน้ี 
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 1. มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 2. โรคติดต่อที่มีผลต่อนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือโรคที่ส่งผลให้เกิดการ
พิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

3. โรคไม่ติดต่อที่ส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อการศึกษา 
  3.1 โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในภาคปฏิบัติ 
  3.2 โรคความดันโลหิตรุนแรงจนส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อร่างกายจนไม่สามารถดําเนิน
การศึกษาได้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
  3.3 โรคติดสารเสพติดให้โทษ 
  3.4  ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 
  3.5 ภาวะไตวายเรื้อรัง 
  3.6 โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการ
รับรองจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 
 4. มีปัญหาด้านจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน รวมถึงปัญหา
จิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 5. หูหนวกหรือหูตึง จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน 

 

2.3  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
2.3.1 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป สาขาวิชาการบริหารท้องถ่ิน และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 - มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.00 
 - มีความสนใจด้านการบริหารจัดการ  การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมและการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ไม่เป็นโรคร้ายแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.3.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
 - มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.00 
 - มีความสนใจด้านกฎหมาย 
 - ไม่เป็นโรคร้ายแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 

2.4  คณะวิทยาศาสตร ์
2.5.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาสถิติ  สาขาวิชาชีวเคมี  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

สาขาวิชาฟสิกิส์  และสาขาวิชาวาริชศาสตร์   
 - มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.50 

- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไม่ตํ่ากว่า  18  หน่วยกิต 
- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  10  หน่วยกิต 
- ไม่เป็นผูท้ี่มีลกัษณะพิการทางร่างกาย/จิตใจอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2.5.2  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอาหาร 
 - มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.50 

- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไม่ตํ่ากว่า  18  หน่วยกิต 
- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  10  หน่วยกิต 
- ไม่เป็นผูม้ีตาบอดสี 
- ไม่เป็นผูท้ี่มีลกัษณะพิการทางร่างกาย/จติใจอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
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2.5  คณะวิทยาการสารสนเทศ 
2.5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่อุตสาหกรรมดิจิทัล 

 - มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.50 
- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  10  หน่วยกิต 

 - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ  ไม่ตํ่ากว่า  7  หน่วยกิต 
 - มีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น  
ใฝ่หาความรู้ใหท้ันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในการวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นลําดับขั้นตอน  

-  ผู้ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออุตสาหกรรม
ดิจิทัล คณะวิทยาการสารสนเทศ จะเป็นผูม้ีความรู้จริงเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทลั และสื่อ
ดิจิทัลเชิงปฏิสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้งาน การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเค
ชันที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพสูงสุดให้กับธุรกิจองค์กร อุตสาหกรรม หรือสังคม 
  ตัวอย่างแนวทางการประกอบอาชีพ 

- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ (System Analyst) 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)  
- ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเคร่ืองแม่ข่าย (System Administrator) 
- นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ (Web Developer) 
- นักออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) 
- นักออกแบบและพัฒนาส่ือมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบ (Interactive Media Creator) 
- นักออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งานเชิงโต้ตอบ (Interactive User Interface Designer)  
- นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน (User Experience Designer) 
- ผู้ประกอบการท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน (Digital Technology Startup) 

2.5.2 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
 - มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.50 

- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไม่ตํ่ากว่า  18  หน่วยกิต 
- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  10  หน่วยกิต 

 - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ  ไม่ตํ่ากว่า  7  หน่วยกิต 
 - มีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรอืร้น  
ใฝ่หาความรู้ใหท้ันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในการวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นลําดับขั้นตอน  
และต้องมีความพร้อมที่จะเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา (การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง 
เป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน) 

- ผูท้ี่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะเป็นผู้มีความรู้เก่ียวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์  
เครื่องมือในการพัฒนา  วิธีการการบริหารจัดการ  กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ กิจกรรมต่าง ๆ  และสิ่งต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 แนวทางการประกอบอาชพี 
 สามารถประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์  (Software  Engineer)  หรือนักเขียนโปรแกรม  
(Programmer/Developer)  วิศวกรความต้องการ  (Requirement  Engineer) นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์  
(Software  Quality  Assurance)  วิศวกรปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์  (Software  Process  Improvement  
Engineer)  นักทดสอบระบบ  (Software  Tester)  นักบูรณาการระบบ  (System Integrator)  นักวิเคราะห์ระบบ
หรือนักออกแบบระบบ  (System Analyst/Designer) ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์  (Software Project Manager) 
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2.5.3 สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ   
 - มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.75 

- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  10  หน่วยกิต 
 - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ  ไม่ตํ่ากว่า  7  หน่วยกิต 
 - มีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น  
ใฝ่หาความรู้ใหท้ันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในการวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นลําดับขั้นตอน  
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และระบบอัจฉริยะ  ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทลัและระบบอัจฉริยะ  รองรับการเปลี่ยนรูปองค์การไปสู่
องค์กรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven  Business)  บนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  
ตลอดถึงการพัฒนากําลังคนสําหรับธุรกิจดิจิทัล  และระบบอัจฉริยะ  เช่น  โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)  
เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture)  ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)  เมืองอัจฉรยิะ (Smart City)   
การบริการอัจฉริยะ (Smart Services)  การท่องเที่ยวอัจฉริยะ  (Smart Tourisms)  และโลจิสติกสอั์จฉริยะ 
(Smart Logistics)  สอดคลอ้งกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 
ประเทศไทย 4.0 
 ตัวอย่างแนวทางการประกอบอาชีพ 

1.  นักออกแบบและพัฒนาปรับปรุงปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  เพ่ือการเปลี่ยนรูปองค์กร
เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล  (Digital  Transformation ) เช่น 

    -  วิศวกรปัญญาประดิษฐป์ระยุกต์  (Applied Artificial Intelligence Engineer) 
    -  วิศวกรการเรียนรู้เชิงลึก  (Deep Learning Engineer) 
    -  เจ้าหน้าที่ทํางานทางด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อมลูดิจิทัลในองค์กร 
    -  วิศวกรคอมพิวเตอร์วิทัศน์  (Computer Vision Engineer) 
    -  นักพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะ  (Business Intelligence Developer) 
    -  นักพัฒนาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  (Internet of Things Developer) 
    -  นักวางแผนการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อมลูดิจิทัล 
    -  ผู้เช่ียวชาญและให้คําปรึกษาด้านการจัดการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี

ข้อมูลดิจิทัล 
2.  นักวิเคราะห์ข้อมูลในภาคอุตสาหกรรมทีข่ับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
3.  ผู้ประกอบการอิสระด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล  บริษัท Start UP  

ด้านดิจิทัลเพ่ือรับงานวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศอัจฉรยิะ  รวมถึงเป็น  Design House, 
Intelligent Product Design, และ System Integration ส่วนของ Smart Technology ให้ลูกคา้  
หรือ Software House ทั่วไป 
 

2.6  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
 -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  3.00 

-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไม่ตํ่ากว่า  18  หน่วยกิต 
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  10  หน่วยกิต 
-  มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ เฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า 3.00  
-  ผู้สมคัรสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาได้ใน 8 สาขาวิชา ดังน้ี  
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1. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  2. สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี
  3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต้องไม่ตาบอดสีขั้นรุนแรง) 
  5. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  6. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
  7.  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 

8.  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
-  ไม่เป็นผู้มีจติฟ่ันเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สามารถศึกษาได้  และไม่ปรากฏอาการ 

ของโรค  ดังต่อไปน้ี  
*  โรคเรื้อน    *  วัณโรคในระยะอันตราย 
*  โรคติดยาเสพติดให้โทษ  *  โรคพิษสรุาเรื้อรัง 
*  โรคจิตต่าง ๆ  
*  กามโรคในระยะที่มีผื่นหรอืแผลตามผิวหนัง  (ระยะที่  2) 
*  โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ 

 
2.7  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
2.7.1 สาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน 

 -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  3.00 
-  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไม่ตํ่ากว่า 3.00 
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไม่ตํ่ากว่า  18  หน่วยกิต 
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  10  หน่วยกิต 
-  ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปน้ี 
      *  โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ 
      *  โรคเร้ือน        *  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

       *  โรคพิษสรุาเรื้อรัง       *  โรคจิตต่าง ๆ  และโรคออทิสติก 
       *  กามโรคในระยะที่มีผื่นหรอืแผลตามผิวหนัง  (ระยะที่  2) 

เมื่อสําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ  เช่น  องค์การบริหารส่วนตําบล  เทศบาล  
โรงพยาบาล  สถานีอนามัย  หรือปฏิบัติงานในมูลนิธิ/องคก์รเอกชนที่มีวัตถุประสงค์และภารกิจในด้าน 
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชน  โดยอาจรับผิดชอบหน้าที่ดังน้ี  คือ  ที่ปรึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ  
ทางด้านสุขภาพ  ผู้ประเมินสภาวะสุขภาพชุมชน  นักวิจัยทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม  และเจ้าหน้าที่
บริหารงานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

2.7.2 สาขาวิชาสขุศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย   
 -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.00 

-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไม่ตํ่ากว่า  18  หน่วยกิต 
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  10  หน่วยกิต 
-  ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปน้ี 
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      *  ตาบอดสี             *  โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ 
    *  โรคเรื้อน        *  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

      *  โรคพิษสรุาเรื้อรัง       *  โรคจิตต่าง ๆ  และโรคออทิสติก 
      *  กามโรคในระยะที่มีผื่นหรอืแผลตามผิวหนัง  (ระยะที่  2) 

เมื่อสําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ตรวจความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ  เพ่ือสืบค้นปัญหาและอันตรายตลอดจนประเมิน  แก้ไขควบคุมปัญหาที่เกิดจากการทํางาน 

2.7.3 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   
 -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.00 

-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไม่ตํ่ากว่า  18  หน่วยกิต 
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  10  หน่วยกิต 
 

-  ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปน้ี 
      *  ตาบอดสี             *  โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ 
    *  โรคเรื้อน        *  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

      *  โรคพิษสรุาเรื้อรัง       *  โรคจิตต่าง ๆ  และโรคออทิสติก 
      *  กามโรคในระยะที่มีผื่นหรอืแผลตามผิวหนัง  (ระยะที่  2) 

เมื่อสําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์  วางแผน นิเทศ ดําเนินการแก้ไขปัญหา
อนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในสถานประกอบการและชุมชน การประเมินผลงาน การวิจัย  และพัฒนางานทางด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม  และด้านสาธารณสุขทีเ่ก่ียวข้อง 

 

2.8  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ป ี
 2.8.1  สาขาวิชาพลศึกษา 

- มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.50 
 

 2.9 คณะโลจิสติกส ์
2.9.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีแขนงวิชาดังต่อไปนี ้

       2.9.1.1 แขนงวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน   
        -  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.75 
        -  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ไม่ตํ่ากว่า  18  หน่วยกิต 
        -  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ตํ่ากว่า  10  หน่วยกิต 

   2.9.1.2 แขนงวิชาการคา้และโลจิสติกสร์ะหว่างประเทศ   
   2.9.1.3 แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส ์  

        -  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.75 
        -  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  10  หน่วยกิต 

และมีผลการเรยีนคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี 
 

2.10  วิทยาลยันานาชาติ  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร   
2.10.1 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัลและสร้างสรรค ์

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  และกลุ่มวิชาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ   
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า 2.50  
-  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และไมเ่ป็นโรคติดต่อร้ายแรง   
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-  แนวทางประกอบอาชีพผู้ที่สําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน 
ด้านการบริหารจัดการองค์การ การจัดระบบสายงาน สายการบังคับบัญชาและโครงสร้างองค์กร การทําแผนธุรกิจ 
การวางแผนและวิเคราะห์เก่ียวกับการตลาด การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และธุรกิจการเงิน อาชีพอิสระอ่ืน ๆ 
ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร ในองค์กรระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ  

หมายเหตุ  ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร เป็นเงินจํานวน 490,000  บาท  โดยแบ่งจ่าย 
เป็นรายภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2.10.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ หลักสตูรนานาชาติ   
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า 2.50  
-  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และไมเ่ป็นโรคติดต่อร้ายแรง   

 -  แนวทางประกอบอาชีพธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ด้านการเดินเรือ ด้านการบินฝ่ายจัดซื้อ ธุรกิจการนําเข้า-
ส่งออก นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักวางแผน นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ 

หมายเหตุ  ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร เป็นเงินจํานวน 490,000  บาท  โดยแบ่งจ่าย 
เป็นรายภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2.10.3 สาขาวิชาการจัดการการบริการการท่องเท่ียวและไมซ์ หลักสตูรนานาชาติ   
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า 2.50  
-  ผู้สมคัรสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง   
-  แนวทางประกอบอาชีพ ธุรกิจด้านบริการและการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจที่พัก ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจการ

จัดประชุมและสัมมนา ไกด์ นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว ผู้จัดการโรงแรม เชฟ ทํางานในกลุ่ม 
การจัดอีเว้นท์ พนักงานบริการผู้โดยสารบนเคร่ืองบิน นักพัฒนาการท่องเท่ียว นักส่งเสริมการท่องเที่ยว  

หมายเหตุ  ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร เป็นเงินจํานวน 490,000  บาท  โดยแบ่งจ่าย 
เป็นรายภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2.10.4  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพฒันาศักยภาพสากล กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ 
และกลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ  

-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า 2.50  
-  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และไมเ่ป็นโรคติดต่อร้ายแรง   

 -  แนวทางประกอบอาชีพ การติดต่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ เช่น นักธุรกิจ นักประชาสัมพันธ์ ล่าม 
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทีป่รึกษาทางทรัพยากรมนุษย์ พนักงานฝึกอบรมและพัฒนา และนักวิเคราะห์
ทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ 

หมายเหตุ  ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร เป็นเงินจํานวน 490,000  บาท  โดยแบ่งจ่าย 
เป็นรายภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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2.11  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุร ี
2.11.1 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  มี 2 กลุ่มวิชา ดังนี ้

     2.11.1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ  
ผู้เรียนมีองค์ความรู้ด้านการตลาด และมีทกัษะการบริการ รวมถึงใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ในการประกอบอาชีพได้ เช่น จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ใช้โปรแกรมสําเร็จรปูในการจัดการ 
ด้านการตลาดและบริการ ผู้เรียนสามารถฝกึปฏิบัติการดําเนินงานการตลาดและบริการในสถานประกอบการ 
ของจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงได้ เพราะเป็นพ้ืนที่ที่มีสถานประกอบการท่ีต้องใช้ความรู้ 
ด้านการตลาดและทักษะการบริการอยู่แล้ว  

แนวทางการประกอบอาชพี 
เช่น งานขาย วางแผนการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ บริหารผลิตภัณฑ์ พัฒนาช่อง 

ทางการจําหน่าย วิจัยตลาด บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การตลาดในธุรกิจบริการ งานบริการต่าง ๆ  
ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น 

     2.11.1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ  
ผู้เรียนบูรณาการความรู้ด้านการจัดการ การตลาด การเงิน บัญชี และระบบสารสนเทศ 

ทางธุรกิจได้ เพ่ิมเติมความรู้และฝึกทกัษะด้านการเป็นผู้ประกอบการในรายวิชาต่างๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพ่ือการจําหน่าย การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประกอบการและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การวินิจฉัยสถาน
ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ เป็นต้น ปฏิบัติการขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ โดยการนําผลิตภัณฑ์ 
ของผู้ประกอบการและชุมชนมาฝึกการจัดการร้านค้าออนไลน์ เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Base 
Learning)  

แนวทางการประกอบอาชพี 
 ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือทํางานด้านการจัดการในองค์กร เช่น ขายออนไลน์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

วินิจฉัยองค์กร วิจัยธุรกิจ วางแผนและพัฒนาธุรกิจ เป็นต้น 
 นอกจากน้ีผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่มวิชา ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีผ่านรายวิชา เช่น ศิลปะการพูดและการ
นําเสนอ ภาวะผู้นํา การเจรจาต่อรองและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม  
ผ่านโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพก่อนสําเร็จการศึกษา และสามารถบูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจ 
กับศาสตร์ต่างๆ โดยผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาทักษะการทํางานหลายด้าน อาทิ ทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / ด้านสื่อสังคมออนไลน์ / ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / ด้านภาษาต่างประเทศ  
เพ่ือบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน    

หมายเหตุ นิสติหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิตทั้ง 2 กลุ่มวิชา  มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติสหกิจศึกษา 
(ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ) เป็นเวลาอย่างน้อย 4 เดือน ในช้ันปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคณุสมบัติ 
เป็นไปตามเง่ือนไขของคณะฯ และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

2.11.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการขอ้มูล 
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  8  หน่วยกิต 
-  บัณฑิตทีส่ําเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  คณะวิทยาศาสตร์และ

ศิลปศาสตร์ เป็นนักสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การทีม่ีความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความสามารถในการประยุกต์การทํางานด้านโปรแกรม  การสื่อสารข้อมูล  และการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนเป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารและทํางานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้   
เพ่ือตอบสนองความต้องการในการพัฒนาองค์การและประเทศ 
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 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  คณะวิทยาศาสตร์ 
และศิลปศาสตร์เป็นนักสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ที่มีความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติ 
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะความรู้ปฎิบัติทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การนําเสนอข้อมูล  
การวางแผนและการพยากรณ์ให้กับองค์กรภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลดิจิทัล มีความสามารถในการประยุกต์
การทํางานด้านโปรแกรม  การส่ือสารข้อมลู  และการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงโปรแกรมประยุกต์
ทางด้านวิทยาการข้อมูล  มีความสามารถในการสื่อสารและทํางานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้  เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ในการพัฒนาองค์กรและประเทศ 
 แนวทางการประกอบอาชพี   

นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาการข้อมูล นักวางแผนทางธุรกิจดิจิทัล นักวิเคราะห์ด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ 
นักพัฒนาด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ นักพัฒนาคลังข้อมูล ในภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ นักเทคโนโลยี
สารสนเทศ  นักวิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาระบบ  ผู้ดูแลเครือข่าย  นักพัฒนาเว็บไซต์  
และนักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หมายเหตุ นิสติสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  มโีอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษา  (ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ)  เป็นเวลา  4  เดือน  ในช้ันปีที่  4 ถ้านิสิตมคีุณสมบัติเป็นไป 
ตามเง่ือนไขของคณะฯ  และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

2.11.3  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล 
และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรบัปรุงพนัธุ์และการออกแบบพืชอาหาร  

-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  10  หน่วยกิต 
   -  บัณฑิตทีส่ําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่  เป็นผู้มีความรู้ด้านวิชาการ   
มีความสามารถด้านปฏิบัติและการวิจัย  สามารถพัฒนาประยุกต์และถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่อย่าง
มีประสิทธิภาพ  สามารถในการทํางานในปัจจุบันและในอนาคตที่มุ่งเน้น Smart officer, Smart researcher, 
Smart farmer, Smart agriculture และการตลาดสมัยใหม่เพ่ือพัฒนาการเกษตรอย่างเข้มแข็งและย่ังยืน 
มี 2 กลุ่มวิชา ดังน้ี 

2.11.3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล 
มุ่งศึกษาเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบด้ังเดิมสู่การบริหารจัดการการเกษตรแบบสมัยใหม ่ 

โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการผลิตผลไม้คุณภาพและพืชเศรษฐกิจอย่างแม่นยํา (Smart 
farmer) หลักสูตรจึงพัฒนารายวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ต้ังแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า การผลิตผลไม้สูก่ารตลาดและ 
การเพ่ิมมูลค่า ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ ประกอบด้วย พันธ์ุพืช  
การขยายพันธ์ุพืชเชิงพาณิชย์ สรีรวิทยา เทคโนโลยีการผลติพืชแบบแม่นยํา เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืช 
การจัดการดินและปุ๋ย เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน การวินิจฉัยโรคพืช การจัดการโรคพืชและแมลง การควบคุม
ศัตรูพืชโดยชีววิธี เทคโนโลยีการจัดการวัชพืช  การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การจัดการในโรงคัดบรรจุ  การเก็บ
รักษา  การขนส่ง  การจัดการผลิตผลสดเพ่ือส่งออก  กฎระเบียบและมาตรฐานของการนําเข้า-ส่งออกสินค้า
เกษตร ธุรกิจและการค้าออนไลน์ การเพ่ิมมลูค่าสินค้าเกษตร การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรเน้นการเรียนรู้ คู่ปฏิบัติ
จริง โดยหลักสตูรสอนในจังหวัดจันทบุรี มหานครผลไม้เมอืงร้อน มีความร่วมมือกับเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ  
กลุ่มเกษตรกร แลภาคเอกชนที่ดําเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับผลไม้ของไทย 
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  2.11.3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพนัธุ ์
และการออกแบบพืชอาหาร 

ศึกษาในศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีปรับปรุงพันธ์ุและการออกแบบพืช มุ่งพัฒนาบัณฑิต 
ให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางเกษตรและอาหารสุขภาพ เพ่ือตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ที่ให้ความสําคัญกับ 
การเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์และมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยเริ่มต้ังแต่การสร้าง/ปรับปรุงและ 
คัดสรรพันธ์ุพืชที่ดีด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุ 
เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีวโมเลกุลและการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชเพ่ือการพัฒนาพันธ์ุพืช การค้นหาทรัพยากรและพืช
สมุนไพรที่มีประโยชน์ผ่านระบบฐานสารสนเทศขั้นสูง เพ่ือให้มั่นใจว่าจะได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
ซึ่งนํามาใช้ในการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพตามหลักการของ functional food และ 
functional drink เรียนรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยตอบโจทย์ตลาดผู้บริโภคยุคใหม ่พร้อมกันน้ีกับการ
เสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่กับสโลแกน “สร้างได้ ขายเป็น” กับวางแผนการขายและทําการตลาด
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นด้วยตัวเอง หรือการเข้าสู่ธุรกิจของเมล็ดพันธ์ุพืช พร้อมกันน้ียังมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการ
ผลิตเป็น zero waste กับการแปรรูป/เพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลอืทิ้งทางเกษตร และรักษา/ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมด้วย
เทคโนโลยีพืชบําบัด (Phytoremediation) ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงในทุกขัน้ตอน  
ทุกวิชาจะถูกเรียงร้อยเป็นเรื่องราวให้บัณฑิตสามารถหยิบเอาทุกกระบวนการการเรียนรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
ในอนาคต 
 แนวทางการประกอบอาชพี   

รับราชการในส่วนงานที่เก่ียวข้องกับทางด้านการเกษตร  นักวิจัยและเจา้หน้าที่ในองค์กรภาครัฐและ
เอกชน  ประกอบธุรกิจทางด้านการเกษตร  เช่น  ฟาร์ม  สวน  ไร่  โรงงาน  ฯลฯ  หรอืทํางานในภาคเอกชน 
ที่เก่ียวกับธุรกิจการเกษตร  สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ 

หมายเหตุ นิสติสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  
(ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ)  เป็นเวลา  4  เดือน  ในช้ันปีที่  4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเง่ือนไข 
ของคณะฯ และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

  2.11.4  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละการค้าชายแดน   
   -  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์   ไมตํ่่ากว่า  10  หน่วยกิต 

      -  ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส ์การค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการโลจิสติกส ์เป็นหลักสูตรที่จดัทําขึ้นภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสาขาโลจิสติกส ์
 แนวทางการประกอบอาชพี 

1) ด้านการจัดการโลจิสติกส์   
- เจ้าหน้าที่/ผู้จดัการวางแผนการผลิต จัดซือ้  
- นักวิเคราะห์การจัดการโลจิสติกส์ 
- เจ้าหน้าที่/ผู้จดัการ คลังสินค้า  
- เจ้าหน้าที่/ผู้จดัการ ศูนย์กระจายสินค้า 
- เจ้าหน้าที่/ผู้จดัการ ควบคุมการขนส่งสินคา้ 
- เจ้าหน้าที่ศุลกากร 
- ผู้ประกอบการ 
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2) ด้านการจัดการการค้าชายแดนหรือการค้าระหว่างประเทศ   
- เจ้าหน้าที่/ผู้จดัการ ตัวแทนนําเข้า-ส่งออก 
- เจ้าหน้าที่/ผู้จดัการ วางแผนและปฏิบัติการท่าเรือ 
- เจ้าหน้าที่/ผู้จดัการ จัดซื้อ จดัหาระหว่างประเทศ 
- เจ้าหน้าที่/ผู้จดัการ ฝ่ายขายต่างประเทศ 
- เจ้าหน้าที่/ผู้จดัการ ประสานงานต่างประเทศ 
- เจ้าหน้าที่/ผู้ชํานาญการ ตัวแทนผู้ดําเนินพิธีการศุลกากร  
- ผู้ประกอบการ 

 หมายเหตุ  นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษา  (ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ)  เป็นเวลาไม่ตํ่ากว่า  4  เดือน  ในช้ันปีที่  4  ถ้านิสิตผ่านการคัดเลือกให้
ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ และสามารถสอบมาตรฐานอาชีพด้านโลจิสติกส์กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

2.11.5  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า 2.75 
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ไม่ตํ่ากว่า  7  หน่วยกิต 
-  ศึกษาเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจ รวมถึงการเข้าใจวัฒนธรรม 

ที่หลากหลาย  เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์งานอาชีพ 
แนวทางการประกอบอาชพี   
สามารถประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับงานด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจในภาครัฐ 

และเอกชน  งานแปล  งานสาํนักงาน  และธนาคาร 
 หมายเหตุ  1) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ   
เก็บค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียน ภาคต้นและภาคปลาย  
ภาคเรียนละ 18,000  บาท 
     2) นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
(ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในช้ันปีที่ 4 ถ้านิสติผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงาน 
จากสถานประกอบการ 

2.11.6 สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ   
- มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า 2.50 
- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  10  หน่วยกิต 

 - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ  ไม่ตํ่ากว่า  7  หน่วยกิต 
 - มีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น  
ใฝ่หาความรู้ใหท้ันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในการวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นลําดับขั้นตอน  
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และระบบอัจฉริยะ  ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทลัและระบบอัจฉริยะ  รองรับการเปลี่ยนรูปองค์การไปสู่
องค์กรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven  Business)  บนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  
ตลอดถึงการพัฒนากําลังคนสําหรับธุรกิจดิจิทัล  และระบบอัจฉริยะ  เช่น  โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)  
เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture)  ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)  เมืองอัจฉรยิะ (Smart City)  การ
บริการอัจฉริยะ (Smart Services)  การทอ่งเที่ยวอัจฉริยะ  (Smart Tourisms)  และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart 
Logistics)  สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
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 ตัวอย่างแนวทางการประกอบอาชีพ 
1.  นักออกแบบและพัฒนาปรับปรุงปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  เพ่ือการเปลี่ยนรูปองค์กร

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล  (Digital  Transformation ) เช่น 
    -  วิศวกรปัญญาประดิษฐป์ระยุกต์  (Applied Artificial Intelligence Engineer) 
    -  วิศวกรการเรียนรู้เชิงลึก  (Deep Learning Engineer) 
    -  เจ้าหน้าที่ทํางานทางด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อมลูดิจิทัลในองค์กร 
    -  วิศวกรคอมพิวเตอร์วิทัศน์  (Computer Vision Engineer) 
    -  นักพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะ  (Business Intelligence Developer) 
    -  นักพัฒนาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  (Internet of Things Developer) 
    -  นักวางแผนการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อมลูดิจิทัล 
    -  ผู้เช่ียวชาญและให้คําปรึกษาด้านการจัดการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี

ข้อมูลดิจิทัล 

2.  นักวิเคราะห์ข้อมูลในภาคอุตสาหกรรมทีข่ับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
3.  ผู้ประกอบการอิสระด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล  บริษัท Start UP  

ด้านดิจิทัลเพ่ือรับงานวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศอัจฉรยิะ  รวมถึงเป็น  Design House, 
Intelligent Product Design, และ System Integration ส่วนของ Smart Technology ให้ลูกคา้  
หรือ Software House ทั่วไป 

 
2.12  คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
-  กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทยีบเท่า ในเขตภาคตะวันออกและพ้ืนที่พัฒนาชายฝั่งทะเล

ตะวันออกระยะที่ 2 จํานวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  นครนายก  
ปราจีนบุรี  พระนครศรีอยุธยา  ระยอง  ลพบุรี  สมุทรปราการ  สระแก้ว  และสระบุรี   
   -  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ํากว่า 2.00  หรือ มีผู้ปกครองประกอบอาชีพประมง 
หรือธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการประมง หรือผูท้ี่ประกอบคุณงามความดีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (มีเอกสาร
ยืนยันการประกอบอาชีพจากสมาคม หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง) หรือ เคยเข้ารว่มอบรม เข้าคา่ย หรือเข้า
ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (มีเอกสารยืนยัน นํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังน้ี 
   1) กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นกลุ่มวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ 

การจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เน้นศึกษาการเปล่ียนแปลง และการฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งนํ้า ตะกอน
ดิน และระบบนิเวศในทะเลที่สําคัญ เช่น แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
สําหรับการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทางทะเล และการศึกษาปัญหาเร่งด่วนของประเทศ เช่น การกัดเซาะ
ชายฝ่ัง การจัดการทรัพยากรประมง มลภาวะทางทะเล และขยะทะเล ฯลฯ และการฝึกทักษะการปฏิบัติการใต้นํ้า 
(SCUBA) 

   2) กลุ่มเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เป็นกลุ่มวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ส่ิงมีชีวิตในทะเล การจัดการฟาร์มทะเล เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธ์ุสัตว์และพืชทะเล เทคโนโลยีการตรวจและ
วินิจฉัยโรคสัตว์นํ้า การจัดการสุขภาพสัตว์นํ้า และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
นํ้าให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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 แนวทางการประกอบอาชีพ  สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ สถานประกอบการเอกชน 
และองค์กรพัฒนาเอกชน ในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือนักวิชาการ ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเล   
การจัดการดา้นส่ิงแวดล้อมทางทะเล การจัดการประมง  การจัดการฟาร์มสัตว์นํ้า การเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า  
การส่งเสริมวิชาการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การตรวจวิเคราะห์
คุณภาพวัตถุดิบอาหาร และผลิตภณัฑ์อาหารทะเล และการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดํานํ้า 

หมายเหตุ นิสติคณะเทคโนโลยีทางทะเลท่ีได้เข้าเป็นนิสิตจากโครงการเด็กดีศรีระยอง หากมีผลการเรียน
ในภาคต้น ของช้ันปีที่1 อยู่ในเกณฑ์ดีและมีคุณสมบัติเหมาะสม จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาสนับสนุน
ทุนการศึกษาในภาคปลาย ของช้ันปีที่ 1 จํานวน 2 ทุน ทนุละ 10,000 บาท 
 

2.13  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบรุ ี
2.13.1 สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ 
-  กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทยีบเท่า  
-  ต้องไม่เป็นผูต้าบอดสี 

   -  สาขาน้ีศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ ด้านการออกแบบเคร่ืองประดับ 2 มิติ และ 3 มิติ ความคิด 
สร้างสรรค์และการจัดการความคิดอย่างเป็นระบบ การจําแนกประเภทของอัญมณีเบ้ืองต้น การสร้างแบรนด์  
การเจาะกลุ่มตลาด เทคนิคการสร้างสรรค์เครื่องประดับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเคร่ืองประดับ 
ในอุตสาหกรรม มีความรู้ในกลไกลการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ 

แนวทางในการประกอบอาชีพ   
สามารถประกอบอาชีพนักออกแบบเคร่ืองประดับได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักออกแบบ 

เครื่องประดับอุตสาหกรรม นักออกแบบเคร่ืองประดับเชิงศิลปะ นักออกแบบเคร่ืองประดับแฟช่ัน  
นักออกแบบเคร่ืองประดับประณีตศิลป์ ผู้ผลิตต้นแบบเคร่ืองประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ  
นักออกแบบเคร่ืองประดับอิสระ เป็นต้น นอกจากน้ียังสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นเพ่ือเข้าสู่สายงาน 
ด้านวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระตามความต้องการ 
          หมายเหตุ นิสิตสาขาการออกแบบเคร่ืองประดับมีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฏิบัติงาน 
ในสถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน) ถ้านิสิตมีคณุสมบัติเป็นไปตามเง่ือนไขของคณะ และผ่านการ
คัดเลือกจากสถานประกอบการ 

2.13.2 สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ  
-  กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทยีบเท่า  
-  ต้องไม่เป็นผูต้าบอดสี 
-  สาขาวิชาน้ีศึกษาด้านการบริหารธุรกิจและการตลาด โดยเน้นธุรกิจอัญมณแีละเคร่ืองประดับ   

การทําแผนธุรกิจ ความรู้พ้ืนฐานด้านอัญมณีศาสตร์ การตรวจวิเคราะห์อัญมณี การประเมินคุณภาพราคาเพชร 
การประเมินราคาอัญมณีและเคร่ืองประดับ การเป็นผู้ประกอบการ การตลาดออนไลน์ การสร้างแบรนด์  
การออกแบบเคร่ืองประดับเบ้ืองต้นด้วยคอมพิวเตอร์ทั้ง 2D และ 3D  และการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 
 แนวทางในการประกอบอาชีพ  สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในตําแหน่ง 
ผู้ประกอบการอัญมณี  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย  เจ้าหน้าทีฝ่่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์  เจ้าหน้าที่
ฝ่ายบุคคล  เจา้หน้าที่วิเคราะห์อัญมณ ี เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซือ้ เป็นต้น 
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2.13.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเคร่ืองประดับ   
-  กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทยีบเท่า  
-  ต้องไม่เป็นผูต้าบอดสี 
-  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเคร่ืองประดับ เป็นหลักสูตรที ่

เปิดสอนด้านอัญมณีและเคร่ืองประดับหลักสูตรแรก ๆ ในประเทศไทย ด้วยการสอนที่ครอบคลุมต้ังแต่ 
การกําเนิดอัญมณี การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี การเผาพลอย การวิเคราะห์อัญมณีด้วยเทคนิคพ้ืนฐาน  
และเทคนิคขั้นสูงด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย การประเมินคุณภาพและราคาอัญมณ ีเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับอัญมณี 
โลหะและวัสดุเครื่องประดับ การออกแบบการเจียระไนอัญมณีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระบวนการผลิต
เครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีที่เหมือนกับกระบวนการผลิตเคร่ืองประดับในอุตสาหกรรมจริง ตลอดจนการ
ออกแบบเคร่ืองประดับด้วยการวาดมือและด้วยโปรแกรมเฉพาะด้านการออกแบบ นอกจากน้ี ยังมีการสอน 
ด้านการตลาดและการเป็นผูป้ระกอบการเบ้ืองต้น โดยหลักสูตรฯ จัดการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติการ  
เพ่ือสร้างบัณฑิตที่พร้อมปฏิบัติงานได้จริง เมื่อสําเร็จการศกึษา 

แนวทางในการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน เช่น 
1. นักวิเคราะห์อัญมณี 
2. นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ในสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. นักพัฒนาเทคนิคการผลิตเคร่ืองประดับ 
4. นักประเมินคุณภาพและราคาอัญมณ ี
5. เจ้าหน้าที่ฝา่ยกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิต 
6. เจ้าของกิจการผลิตและจําหน่ายอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
7. ผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
8. ตัวแทนจําหน่ายอัญมณีและเคร่ืองประดับทั้งในและต่างประเทศ 
9. อาชีพอิสระตามความต้องการ 
หมายเหตุ  นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเคร่ืองประดับ สามารถเลือกแผนการศึกษาแบบสหกิจ

ศึกษา หรือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงในภาคสุดท้ายของการเรียน 
 

2.14  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร ์ วิทยาเขตสระแก้ว 
2.14.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า 2.00 
-  กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทยีบเท่า 
แนวทางการประกอบอาชพี สามารถประกอบอาชีพที่เก่ียวกับการนําเข้า-ส่งออกสินค้า   

การจัดซื้อ จัดหา การขนส่งและการกระจายสินค้า การจัดการคลังสินคา้ การให้บริการด้านโลจิสติกส์หรือประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวเป็นต้น 

2.14.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า 2.00 
-  กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทยีบเท่า 
แนวทางการประกอบอาชพี  สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  รวมท้ังประกอบ

อาชีพส่วนตัว  เช่น  อาชีพรับราชการในหน่วยงานราชการ  อาทิตําแหน่ง  ปลัดอําเภอ ปลัดเทศบาล  ปลัด อบต. 
อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ  อาชีพพนักงานองค์การมหาชน  อาชีพนักบริหาร อาชีพพนักงานบริษัท อาทิ ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารรัฐกิจ เป็นต้น 
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2.14.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธรุกิจ 
-  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ํากว่า 2.00 
-  กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

    -  มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
-  เลือกเรียนตามกลุ่มวิชาในช้ันปีที่  2  ดังน้ี 
   1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์      2) กลุ่มวิชานวัตกรรมสําหรับผู้ประกอบการดิจิทัล   
แนวทางการประกอบอาชีพ  
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์  (Applied  Information  Technology)  ประกอบอาชีพ

เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตําแหน่งงาน ได้แก่ นักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคล่ือนที่ นักพัฒนาเว็บไซต์
แอพพลิเคช่ัน นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ นักพัฒนาส่ือวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย นักพัฒนาไอโอที ผู้ดูแลระบบ
เครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย เป็นต้น 
 - กลุ่มวิชานวตักรรมสําหรับผู้ประกอบการดิจิทัล  (Innovation  for  Digital  Entrepreneur)   
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับผู้ประกอบการดิจิทัล  ตําแหน่งงาน  ได้แก่  นักการตลาดออนไลน์  นักเศรษฐศาสตร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ออกแบบและพัฒนาส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการนําเสนอทางธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัล  
 

2.15  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 
   2.15.1 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร มี 2 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย 
      2.15.1.1 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช 
       -  มผีลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า 2.00 
       -  กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
       -  กลุ่มน้ีศึกษาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการผลิตพืช ประกอบด้วย smart farming  

ทั้งด้านพืช นวัตกรรมการผลิตและแปรรูปมันสําปะหลังแบบครบวงจร นวัตกรรมการผลิตและแปรรูปอ้อยแบบครบ
วงจร นวัตกรรมการผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจร ธุรกิจเกษตรเพ่ือผู้ประกอบการ ระบบนํ้าและพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรแบบไร้ขยะ การจัดการผลิตผล
ทางการเกษตรเพ่ือการส่งออก เทคโนโลยีชีวภาพพืช สรีรวิทยาของพืช การปรับปรุงพันธ์ุพืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุพืช 
หลักการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตพืชเสริมความงาม เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล เทคโนโลยีการขยายพันธ์ุพืช เช่น 
การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดินพืชพลังงานและเทคโนโลยี ด้านพลังงานชีวมวล การผลิตพืช
เคร่ืองเทศและสมุนไพร การจัดการดินและปุ๋ยเทคโนโลยีการจัดการวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืช และอุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวกับการผลิตพืช เป็นต้น  รวมถึงการประยุกต์ใช้และการวิจัยทางด้านพืชศาสตร์ นําไปสู่การสร้างเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาการผลิตพืชและศึกษาในด้านการประเมินคุณภาพผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยว ดัชนีการเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพ 
คุณค่าของโภชนาการ ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการในโรงคัดบรรจุ กาออกแบบบรรจุภัณฑ์  
การเก็บรักษา การขนส่ง และการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้เพ่ือลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว 
ความปลอดภัยของอาหารและกฎระเบียบมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร  และกฎระเบียบมาตรฐานของ
ประเทศผู้นําเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร 
       2.15.1.2 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์   

      -  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ํากว่า 2.00 
      -  กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
      -  กลุ่มน้ีศึกษาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่สําคัญ ประกอบด้วย  

ฟาร์มอัจฉริยะทางด้านสัตว์ การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ สมุนไพรสําหรับปศุสัตว์  ธุรกิจเกษตรเพื่อผู้ประกอบการ 
การเล้ียงและการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยกีารปรับปรุงพันธ์ุพืช เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์และ
เทคโนโลยีอาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์  เทคโนโลยีนํ้านม การฟักไข่และการจัดการ
โรงฟัก เทคโนโลยีการจัดการของเสียในฟาร์ม การรักษาเบ้ืองต้นและการป้องกันโรคในสัตว์ ธุรกิจปศุสัตว์และ
มาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ และการวิจัยทางสัตวศาสตร์ 
เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาการผลิตสัตว์
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แนวทางการประกอบอาชีพของนวัตกรรมเกษตร ศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอก ในสาขาทางดา้น
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตามสถาบันหรือมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ รับราชการในส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อาจารย์หรือนักวิจัย ตามสถาบันมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจ
ทางด้านเกษตร เช่น ฟาร์ม สวน ไร่ โรงงาน ฯลฯ  หรือทํางานในภาคเอกชนที่เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 

2.15.2 สาขาวิชาพัฒนาผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
-  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ํากว่า 2.00 
-  กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทยีบเท่า 

 -  สาขาวิชาน้ีศึกษาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองต้น  หลักเศรษฐศาสตร์และการจัดการอตุสาหกรรมเกษตร  การวิจัยตลาดใน
อุตสาหกรรมเกษตร  การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม
เกษตร  การประกันคุณภาพและกฎหมายในอุตสาหกรรมเกษตร  สถิติและการวางแผนการทดลอง  นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเกษตร  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร  หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร  การเสริม
ทักษะและจรรยาบรรณสําหรับวิชาชีพวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  รวมถึงการศึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  เช่น   
จุลชีววิทยาอาหาร  เคมีอาหาร  หัวข้อคัดสรรอุตสาหกรรมเกษตร  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
และเครื่องดื่ม  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง  เทคโนโลยีผักและผลไม้  เทคโนโลยีเน้ือสัตว์และสัตว์ปีก  เทคโนโลยีการ
หมัก  เทคโนโลยีแป้งและนํ้าตาล  และในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม  เช่น อาหารเพ่ือสุขภาพ  
เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  สารสกัดสมุนไพรและการทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ  หัวข้อคัดสรรทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพ  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม  เคร่ืองสําอางเวชสําอาง  และพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก  ในสาขาทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร ตามสถาบันหรือมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  สามารถทํางานได้ทั้งในหน่วยงานราชการ  
หน่วยงานเอกชน  โดยทํางานในตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหาร  กึ่งอาหาร  
และไม่ใช่อาหาร  ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม  นอกจากน้ียังสามารถทํางานในตําแหน่งอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ฝ่ายการผลิต  ฝ่ายการควบคุมและประกันคุณภาพ  การตลาด  เป็นต้น และประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร 
 

2.16  โครงการจัดต้ัง  “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”  วิทยาเขตสระแก้ว 
-  ต้องผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ไมตํ่่ากว่า  10  หน่วยกิต 
-  บัณฑิตทีส่ําเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ จะเป็นผู้ที่มี

ความรู้ความเข้าใจในสาระสําคัญทางด้านบริหารธุรกิจที่จําเป็น ทั้งด้านการจัดการธุรกิจทั่วไป การตลาด และธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ทันยุคสมัยของการเปล่ียนแปลง และผลกระทบอย่างเท่าทัน มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ เป็นนักคิด  
นักวางแผน แก้ปัญหาเชิงธุรกิจ สามารถบูรณาการความรู้ และประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดแนวทางในการบริหารธุรกิจ
ใหม่ ๆ มีความเป็นผู้นํา สามารถสร้างแนวคิดเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม และจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  สามารถทํางานได้ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน โดยตําแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง  
เช่น นักบริหารฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร  นักจัดระบบการปฏิบัติงานขององค์กร  นักควบคุมคุณภาพภายในองค์กร   
นักวางแผนเชิงธุรกิจการตลาด  การค้า  การลงทุน  เป็นนักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์  นักวิจัยด้านการตลาด   
นักบริหารผลิตภัณฑ์  นักบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเพ่ือการพัฒนาให้กับองค์กร เป็นต้น สามารถบริหารจัดการด้าน
การค้า การลงทุนระหว่างประเทศ พร้อมรับมือสามารถวางแผนและแก้ปัญหาด้านการพาณิชย์และบริหารธุรกิจได้
อย่างเป็นระบบ  เพ่ือปฏิบัติงานภายในองค์กรทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ  และเป็นผู้ประกอบธุรกิจ  หรือเป็น
เจ้าของธุรกิจในอนาคต  เป็นต้น 
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3.  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 
3.1  นักเรียนต้องศึกษาประกาศการรับสมัครให้เข้าใจก่อนทําการสมัคร 
3.2  วันเวลาที่เปิดรับสมัคร เป็นไปตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองกําหนด 

(สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา หมายเลข 038-015701) 
3.3  การสมัครเข้าศึกษาผู้สมคัรต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใดเป็นเท็จ  

มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและจะถูกตัดสิทธ์ิในการเข้าสอบสัมภาษณ์ หรือสทิธ์ิในการเข้าศึกษาต่อไป 
 3.4 หากมีการสมัครในรอบถดัไปโดยยังไม่สละสิทธ์ิเคลียรงิเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป 
มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปน้ันเป็นโมฆะ 
หมายเหตุ  ผูส้มัครที่มใิช่สญัชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบํารุงมหาวิทยาลัย 
เพ่ิมเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) ภาคเรียนละ 10,000 บาท 

 
 

4.  การคัดเลือกเข้าศึกษา 
ในการประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์และการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ 

เข้าศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธ์ิไม่จําเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจํานวนรับที่ได้ประกาศไว้   
หากผลการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีคณะ/วิทยาลัยได้กําหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ   
ถือเป็นอันสิ้นสุด 
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5.  คณะ สาขาวชิา รหัสสาขาวิชา และจํานวนรบัเข้าศึกษา 
 

รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา 
ชื่อ

ปริญญา 
จํานวน

รับ 
1.  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
10190105901901A0G0004 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาคปกติ  ศศ.บ. 2 
10190105902001A0G0004 สาขาวิชาภาษาไทย ภาคปกติ  ศศ.บ. 10 
2.  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
10190106220101A0G0004 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์  ภาคปกติ วท.บ. 10 
3.  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
10190108901001A0G0004 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ภาคปกติ น.บ. 4 
10190108903101A0G0004 สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น  ภาคปกติ รป.บ. 2 
10190108903102A0G0004 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  ภาคปกติ รป.บ. 4 
10190108903201A0G0004 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  ภาคปกติ ร.บ. 4 
4.  คณะวิทยาศาสตร ์
10190109210301A0G0004 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ภาคปกติ วท.บ. 10 
10190109210401A0G0004 สาขาวิชาเคมี  ภาคปกติ วท.บ. 10 
10190109210501A0G0004 สาขาวิชาจุลชีววิทยา  ภาคปกติ วท.บ. 10 
10190109210601A0G0004 สาขาวิชาชีวเคมี  ภาคปกติ วท.บ. 10 
10190109210701A0G0004 สาขาวิชาชีววทิยา  ภาคปกติ วท.บ. 10 
10190109211001A0G0004 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ภาคปกติ วท.บ. 10 
10190109211201A0G0004 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ภาคปกติ วท.บ. 10 
10190109212701A0G0004 สาขาวิชาฟิสิกส์  ภาคปกติ วท.บ. 10 
10190109212901A0G0004 สาขาวิชาวาริชศาสตร์  ภาคปกติ วท.บ. 10 
10190109213301A0G0004 สาขาวิชาสถิติ ภาคปกติ วท.บ. 10 
5.  คณะวิทยาการสารสนเทศ 

10190110220101A0G0004
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจทิัล  
ภาคปกติ วท.บ. 2 

10190110220301A0G0004
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยกุต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
ภาคปกติ วท.บ. 3 

10190110220401A0G0004 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  ภาคปกติ วท.บ. 2 
6.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
10190111300601A0G0004 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาคปกติ  วศ.บ. 3 
10190111300701A0G0004 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ  วศ.บ. 3 
10190111301601A0G0004 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ วศ.บ. 3 
10190111302101A0G0004 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ  วศ.บ. 4 
10190111302501A0G0004 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ  วศ.บ. 1 
10190111302801A0G0004 สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ วศ.บ. 1 

10190111303401A0G0004
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์
ส่ือสาร ภาคปกติ วศ.บ. 2 

10190111303501A0G0004 สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ ภาคปกติ  วศ.บ. 3 
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5.  คณะ สาขาวชิา รหัสสาขาวิชา และจํานวนรบัเข้าศึกษา 

รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา 
ชื่อ

ปริญญา 
จํานวน

รับ 
7.  คณะสาธารณสขุศาสตร ์
10190112112701A0G0004 สาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน ภาคปกติ ส.บ. 4 

10190112112702A0G0004
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  
ภาคปกติ 

วท.บ. 2 

10190112112703A0G0004 สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดล้อม ภาคปกต ิ วท.บ. 3 
8.  คณะศึกษาศาสตร ์
10190115702801A0G0004 สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ กศ.บ. 1 
9.  คณะโลจิสติกส์ 

10190116210202A0G0004
สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน  
แขนงวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน ภาคปกติ 

วท.บ. 1 

10190116610202A0G0004
สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน  
แขนงวิชาการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ภาคปกติ วท.บ. 3 

10190116610202A0G0004
สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน  
แขนงวิชาการจดัการโลจิสตกิส์ ภาคปกติ วท.บ. 1 

10.  วิทยาลัยนานาชาติ 

10190118610801EAG0004 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงนิ   
ภาคปกติ 

บธ.บ. 10 

10190118610801EBG0004 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธรุกจิ
ระหว่างประเทศ ภาคปกติ 

บธ.บ. 10 

10190118610801ECG0004 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัลและ
สร้างสรรค์ ภาคปกติ 

บธ.บ. 10 

10190118611001E0G0004 
สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ  
ภาคปกติ 

บธ.บ. 10 

10190118620101E0G0004 
สาขาวิชาการจดัการการบริการการท่องเที่ยวและไมซ์  
ภาคปกติ 

บธ.บ. 10 

10190118900101EAG0004 
สาขาวิชาการพฒันาศักยภาพสากล กลุ่มวิชาการ
ติดต่อส่ือสารเชิงธุรกิจ  ภาคปกติ 

ศศ.บ. 10 

10190118900101EBG0004 
สาขาวิชาการพฒันาศักยภาพสากล กลุ่มวิชาทรัพยากรมนษุย์ 
ภาคปกติ 

ศศ.บ. 10 

11.  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุร ี

10190220220301A0G0004
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยกุต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
ภาคปกติ 

วท.บ. 10 

10190220500401AAG0004
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
และการจัดการไม้ผล ภาคปกติ 

วท.บ. 20 

10190220500401ABG0004
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
ปรับปรงุพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร ภาคปกติ 

วท.บ. 20 
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5.  คณะ สาขาวชิา รหัสสาขาวิชา และจํานวนรบัเข้าศึกษา 

รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา 
ชื่อ

ปริญญา 
จํานวน

รับ 
11.  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุร ี

10190220610801AAG0004
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ 
ภาคปกติ 

บธ.บ. 15 

10190220610801ABG0004
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ  
ภาคปกติ 

บธ.บ. 15 

10190220220101A0G0004 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ วท.บ. 20 
10190220611001A0G0004 สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ บธ.บ. 30 
10190220902501A0G0004 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกจิ  ภาคปกติ ศศ.บ. 20 
12.  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุร ี
10190221213001A0G0004 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ภาคปกติ วท.บ. 30 
13.  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุร ี
10190222213401A0G0004 สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคปกติ วท.บ. 20 
10190222610801A0G0004 สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครือ่งประดับ ภาคปกติ บธ.บ. 20 
10190222800101A0G0004 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ภาคปกติ ศป.บ. 20 
14.  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 

10190323610901A0G0004
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธรุกจิ   
ภาคปกติ 

วท.บ. 20 

10190323611001A0G0004
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  
ภาคปกติ บธ.บ. 20 

10190323903101A0G0004 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ภาคปกติ รป.บ. 20 
15.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 

10190324500201AAG0004
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมการผลิตพืช  
ภาคปกติ 

วท.บ. 20 

10190324500201ABG0004
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์  
ภาคปกติ 

วท.บ. 20 

10190324501101A0G0004 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ วท.บ. 30 
16.  โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ  วิทยาเขตสระแก้ว 
10190325610201A0G0004 สาขาวิชาการจดัการ ภาคปกต ิ บธ.บ. 30 

รวม 648 
 

6.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่  12 มกราคม พ.ศ. 2564 

ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือhttp://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
 

7.  กรอกข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต (เฉพาะผู้ท่ีผ่านการคัดเลือก) 
7.1 กรอกข้อมลูที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ http://e-admission.buu.ac.th  

ต้ังแต่วันที่  22-25 มกราคม พ.ศ. 2564 
7.2  การกรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใด 

เป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 
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8. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร (เฉพาะผู้ท่ีผ่านการคัดเลือก) 
8.1 ค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน  500  บาท  
8.2 นําเอกสารที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปชําระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย 

และที่ทําการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่  22-26 มกราคม พ.ศ. 2564 
8.3 ผู้สมคัรสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมลูการชําระเงินที่เว็บไซต์ 

http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th หลังจากชําระเงิน 2 วันทําการ 
หมายเหตุ   - ในกรณีที่มีการชําระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชําระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ายเป็นสําคัญ 

    -  มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 

9.  ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ในวันที ่29 มกราคม พ.ศ. 2564  

ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
 

10.  การสอบสัมภาษณ ์(เฉพาะผู้ท่ีผ่านการคัดเลอืกและชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร) 
มหาวิทยาลัยบูรพา  กําหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที ่6 -7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

(อาจสัมภาษณเ์พียง 1 วัน) ต้ังแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ตามสถานที่ที่ปรากฏในทา้ยประกาศ   
พร้อมหลักฐาน ดังน้ี 

(1) ใบสมัคร ที่ติดรูปถ่าย ขนาด  1  น้ิว 
(2) แฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงหลกัฐาน บันทึก และได้รับการรับรองจากสถานศึกษา  

ในการทํากิจกรรมจิตอาสาทัง้ในและนอกสถานศกึษา จํานวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก) 
 
11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธ์ิยืนยันสิทธ์ิ Clearing House 
 มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิยืนยันสิทธ์ิ Clearing House ในวันที ่22 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2564  ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th 
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
12.  การยนืยันสิทธ์ิ Clearing House 

12.1 ผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาทําการยืนยันสิทธ์ิในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 12.2 หากยืนยันสิทธ์ิในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สามารถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ 
หากประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ทําการยืนยันสิทธ์ิในระบบ Clearing House หรือ  
หากได้ยืนยันสิทธ์ิในระบบ Clearing House แล้ว ใหท้ําการสละสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2564 ทางเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 
13.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในวันที่  26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
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