
 
-สําเนา- 

 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1) 
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ  มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา  2564 

 

รายการ สถานท่ี/ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี เวลา 
ลงทะเบียนระบบ mytcas https://student.mytcas.com 5 ม.ค. 2564 - 
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต http://regservice.buu.ac.th 5 – 13 ม.ค. 2564 - 

วิธีการชําระเงินค่าสมัคร 

1) Krungthai NEXT       2) ธนาคารกรุงไทย  
3) ท่ีทําการไปรษณีย์ 
(ให้พิมพ์ใบสมัคร 2 ใบ  1) เพ่ือชําระเงินค่า
สมัคร (กรณีจ่ายผ่านเค้าเตอร์ธนาคารและ
ไปรษณีย์) 2) ทําเป็นหน้าปก Portfolio)

5 – 14 ม.ค. 2564 
ตามเวลาเปิดทําการของ
ธนาคารและไปรษณีย์ 

ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและ 
ข้อมูลการชําระเงินค่าสมัคร 

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

หลังจากชําระเงนิ 2 
วันทําการ 

- 

ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบ 
การสมัครพร้อมแฟ้มผลงาน  
(ให้เข้าเล่มสันกาวหรือติดเทป 
แลคซีนขนาด A4 เท่านั้น  ผลงาน
จํานวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปก) 

- ส่งทางไปรษณีย์ กองทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  เลขที่ 169   
ต.แสนสุข อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20131 
- ส่งด้วยตนเอง  ณ งานรับเข้าศึกษา 
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ชั้น 1 

5 – 14 ม.ค. 2564 

ถือวันประทับตราไปรษณีย์
วันท่ี 14 ม.ค. 64 
เป็นวันสุดท้าย 

ของการรับสมัคร 

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

4 ก.พ. 2564 16.00 น. 

สอบสัมภาษณ์ (อาจสัมภาษณ์วันเดียว) มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 6 – 7 ก.พ. 2564 09.00 น. 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์ และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ 
Clearing House 

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

22 ก.พ. 2564 16.00 น. 

ยืนยันสิทธ์ิผ่านระบบ Clearing House https://student.mytcas.com 22 – 23 ก.พ. 2564 - 
สละสิทธ์ิผ่านระบบ Clearing House https://student.mytcas.com 24 – 25 ก.พ. 2564 - 

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

26 ก.พ. 2564 16.00 น. 

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

หมายเหตุ     1.  ปฏิทินการสมัครคัดเลือก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
      2.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท และให้วงเล็บมุมซอง “โครงการนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษท่ัวประเทศ” 

“เอกสารภายในเล่มผลงาน ให้เย็บรูปเล่มอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยเรียงลําดับดังต่อไปนี้” 
  ลําดับท่ี 1 (หน้าปก)     ใบสมัครท่ีพิมพ์ทางอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  

ลําดับท่ี 2         ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน 
ลําดับท่ี 3         สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   

  ลําดับท่ี 4         ผลงาน เช่น เกียรติบัตร รูปถ่าย เป็นต้น จํานวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปก 
แฟ้มสะสมผลงานต้องจัดทําเป็นเล่มรายงาน โดยการนําเอกสารลําดับท่ี 1-4 เย็บรวมเป็นเล่มเดียวกัน (เข้าเล่มสันกาวหรือติดเทป
แลคซีน) ขนาด A4 เท่านั้น  โดยให้นําใบสมัครท่ีติดรูปถ่ายแล้วทําเป็นหน้าปก และเอกสารในลําดับท่ี 2-4 ต้องเป็นฉบับสําเนา
เท่านั้น  ไม่รับแฟ้มสะสมผลงานท่ีเป็นแฟ้มพลาสติก หรือเข้าเล่มแบบกระดูกงู และเอกสารเกียรติบัตรฉบับจริง   

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและได้รับรางวัลการแข่งขันด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
1. ด้านกีฬา   2. ด้านศิลปะ  
3. ด้านดนตรี-ขับร้อง    4. ด้านนาฏศิลป์-การแสดง  
5. ด้านวิชาการ  
**สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี 038-102643 และ 038-102721



-สําเนา- 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  1179  /2563 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบท่ี 1)  
โครงการนักเรยีนที่มีความสามารถพิเศษทัว่ประเทศ  มหาวิทยาลัยบรูพา ประจําปกีารศึกษา  2564 

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

ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัยบูรพาจะดําเนินการรับสมัครคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)   
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ  ประจําปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 

1. คุณสมบตัิท่ัวไปของผู้สมัคร 
1.1  กําลงัศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6  
1.2  มีความสามารถพิเศษ และได้รับรางวัลด้านใดด้านหน่ึง คือ  ด้านวิชาการ  ด้านกีฬา   

ด้านดนตรี-ขับร้อง  ด้านนาฏศิลป์-การแสดง หรือด้านศิลปะ  ที่สร้างช่ือเสียงเกียรติภูมิให้กับตนเอง  ในระดับ
โรงเรียน อําเภอ จังหวัด เขต  ภาค ประเทศ หรือ นานาชาติ 

1.3  มีความประพฤติเรียบร้อย 
1.4  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสําคญัที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

  1.5  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากําหนด 
 

2.  คุณสมบตัิเฉพาะด้าน 
ด้านกีฬา 
1.  เป็นผู้มีประวัติความสามารถในด้านกีฬาดีเด่นมาแล้วไม่เกิน  3  ปี  และมีใบรับรอง 

ความสามารถในทางกีฬาจาก 
1.1  ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือ 

   1.2  สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย / การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ 
   1.3  คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  หรอื 
   1.4  ใบรับรองเข้าร่วมการแขง่ขันกีฬานานาชาติ  ซึ่งเจ้าภาพออกให้ 

2.  เกณฑ์ขั้นตํ่า 
2.1  เป็นนักกีฬาตัวแทนเหรียญทองระดับจังหวัด  ในการแข่งขันกีฬาเขตการศึกษา  

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  กีฬาแห่งชาติ  กีฬาที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด  หรอื 
   2.2  กีฬาที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้จัด  โดยประธาน 
และคณะกรรมการจัดการแข่งขันรับรองว่า ผู้สมัครมีความสามารถสูงในกฬีาที่ลงแข่งขัน 
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ด้านศิลปะ 
1.  เป็นผูม้ีประวัติความสามารถในด้านศิลปะ 
2.  เป็นผู้ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรทางศิลปะ ขณะศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   

โดยพิจารณาตามอันดับความสําคัญดังน้ี 
2.1  ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแสดงทางศิลปะระดับนานาชาติ  และได้รับ 

รางวัลระดับใดระดับหน่ึง 
   2.2  ส่งผลงานร่วมประกวดและแสดงศิลปะระดับประเทศ  และได้รับรางวัล 
ระดับใดระดับหน่ึง 
   2.3  ส่งผลงานร่วมประกวดและแสดงศิลปะระดับเขตการศึกษา  และได้รับรางวัล 
ระดับใดระดับหน่ึง 
   2.4  ส่งผลงานร่วมประกวดและแสดงศิลปะโดยทั่ว ๆ ไปนอกเหนือจากข้อ 
2.1 - 2.3  และได้รับรางวัลระดับใดระดับหน่ึง 

ด้านดนตร-ีขับร้อง 
1.  เป็นนักดนตรีไทย  สากล  หรือนักขับรอ้งเพลงไทยและสากล 
2.  มคีวามสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีอย่างใดอย่างหน่ึงได้อย่างดีเย่ียม  แต่ถ้าเป็น 

เครื่องกํากับจังหวะ  จะต้องสามารถปฏิบัติเคร่ืองดนตรีประเภทดําเนินทํานองได้อย่างน้อยหน่ึงชนิด   
หรือมีความสามารถด้านขับร้องเพลงไทยหรือสากลเป็นอย่างดี 

3.  ร่วมแสดงหรือร่วมประกวดในการบรรเลงหรือในการขับร้องเพลงไทยและสากลระดับ 
เขต  ภาค  ประเทศ  หรือต่างประเทศ  อย่างใดอย่างหน่ึง  โดยต้องนําหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ 
มาแสดงด้วย  เช่น  ใบประกาศเกียรติคุณ  รางวัล  หนังสอืรับรอง  หนังสือเชิญหรือหลกัฐานอ่ืน ๆ  

4.  เป็นผูท้ี่เคยได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณด้านดนตรี-ขับร้อง  ระดับชาติ  และ 
นานาชาติ  และต้องนําหลักฐานมาแสดงด้วย 
  ด้านนาฏศลิป-์การแสดง 

ผู้สมัครในโครงการความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์  จะต้องมีความประพฤติเรียบร้อย  
มีทัศนคติที่ดีต่อนาฏศิลป์ไทย  เมื่อได้เข้าศึกษาต้องพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอย่างต่อเน่ือง  
และมีคุณสมบัติอ่ืน  ดังน้ี 

1.  เป็นนักแสดงนาฏศิลป์ไทยทุกสาขา 
2.  มคีวามสามารถและเคยร่วมกิจกรรมด้านนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียน  หรือได้รับเชิญไป 

ร่วมแสดงกับหน่วยงานอ่ืนได้อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.  เป็นผูท้ี่เคยได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณด้านนาฏศิลป์ไทย  และต้องนําหลักฐาน 

มาแสดงด้วย 
ด้านวิชาการ 
1.  นักเรียนที่ได้รับรางวัลทางวิชาการ  สาขาใดสาขาหน่ึงในระดับชาติ  หรือ  นานาชาติ 
2.  เป็นผูท้ี่มีความสามารถพิเศษในการออกแบบ  หรือพัฒนานวัตกรรมด้านใดด้านหน่ึง 

จนได้รับการยอมรับและมีหลักฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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3.  คุณสมบตัิเฉพาะสาขา  คําแนะนาํก่อนการตดัสินใจสมัคร 
(คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพาะ  แสดงว่าไมม่ีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะเพ่ิมเติม) 
 

3.1  คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
3.1.1  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
-  ได้รับรางวัลด้านวิชาการ ในระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ  
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.50 
3.1.2  สาขาวิชาจิตวิทยา 
-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา หรือด้านดนตรี-ขับร้อง หรือด้านนาฏศิลป์-การแสดง ด้านใดด้านหน่ึง 

ในระดับโรงเรียน ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  18  หน่วยกิต  
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  10  หน่วยกิต  
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  3.00 
3.1.3  สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
-  ได้รับรางวัลด้านวิชาการ ในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ โดยเฉพาะผู้ที่เคยได้รับ 

รางวัลประกวดความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ  
เคยผ่านการอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ หรือสอบผ่านภาษาเกาหลี 
ในระดับดีมาก 

-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  3.25 
3.1.4  สาขาวิชาภาษาจีน  
-  ได้รับรางวัลด้านวิชาการ ในระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ  

โดยเฉพาะผู้ที่เคยได้รับรางวัลประกวดความสามารถทางด้านภาษาจีน 
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  3.00 
-  ผู้สมัครจะต้องเรียนวิชาภาษาจีนในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   
3.1.5  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
-  ได้รับรางวัลด้านวิชาการ ในระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ  

โดยเฉพาะผู้ที่เคยได้รับรางวัลประกวดความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น 
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  3.00 
-  ผู้สมัครจะต้องเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือหากไม่ได้เรียน 

วิชาภาษาญี่ปุ่นจะต้องมีใบประกาศการสอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N3  ขึ้นไป 
3.1.6  สาขาวิชาภาษาไทย   
-  ได้รับรางวัลด้านศิลปะ หรือด้านวิชาการ ด้านใดด้านหน่ึง ในระดับจังหวัด ระดับเขต  

ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ  โดยเฉพาะผู้ที่เคยได้รับรางวัลประกวดความสามารถ 
ทางภาษาไทย ทั้งทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน หรือการเขียน หรือมีผลการเรียนวิชาภาษาไทยอยู่ใน 
ระดับดีมาก และภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 

   -  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX  5  ภาคเรียน  ไม่ต่ํากว่า 2.75 
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  ไม่ต่ํากว่า  5  หน่วยกิต 
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3.1.7  สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 
-  ได้รับรางวัลด้านวิชาการ ในระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ  

โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลประกวดความสามารถทางด้านภาษาฝร่ังเศส หรือผ่านการสอบวัดระดับภาษา
ฝรั่งเศส  (DELF)  ระดับ A2  หรือมีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก  และผลการเรียน
ภาษาต่างประเทศอ่ืนอีก 1 ภาษาในระดับดี 

-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  3.00 
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ  ไม่ตํ่ากว่า  7  หน่วยกิต 
3.1.8  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
-  ได้รับรางวัลด้านวิชาการ ในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ  

หรือระดับนานาชาติ  โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลประกวดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ หรือได้รับ 
การสอบผ่านภาษาอังกฤษ  โดยมีผลการเรยีนระดับดีมาก และผลการเรยีนภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ในระดับดี 

-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  3.00  และมีผลการเรียน 
ในกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ตลอด  5  ภาคเรียน  ไม่ตํ่ากว่า  3.00 

-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ  ไม่ตํ่ากว่า  7  หน่วยกิต 
3.1.9  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา   
-  ได้รับรางวัลด้านศิลปะ หรือด้านวิชาการ ด้านใดด้านหน่ึง ในระดับเขต ระดับภาค  

ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ   
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.50 
3.1.10  หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   
-  ได้รับรางวัลด้านวิชาการ ในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ  

หรือระดับนานาชาติ   
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  10  หน่วยกิต  
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  3.00 
3.1.1.11 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
-  ได้รับรางวัลด้านดนตรี-ขับร้อง หรือด้านนาฎศิลป์-การแสดง หรือด้านวิชาการ  

ในระดับระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ   
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.00 

 
3.2  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์

-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา หรือด้านศิลปะ หรือด้านดนตรี-ขบัร้อง หรือด้านนาฏศิลป์-การแสดง   
หรือด้านวิชาการ  ด้านใดด้านหน่ึง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค 
ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.00 
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  10  หน่วยกิต  
-  ในการศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

รวมทั้งการออกพ้ืนที่เพ่ือสํารวจข้อมูลในภาคสนาม ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ต้องมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรค 
ต่อการศึกษาดังต่อไปน้ี 
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 1. มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 2. โรคติดต่อที่มีผลต่อนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือโรคที่ส่งผลให้เกิด
การพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

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 รวมถึง
ปัญหาจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 5. หูหนวกหรือหูตึง จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน 

 
3.3  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์

3.3.1 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น  
และหลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต 

-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา หรือด้านศิลปะ หรือด้านดนตรี-ขบัร้อง หรือด้านนาฏศิลป์-การแสดง   
หรือด้านวิชาการ  ด้านใดด้านหน่ึง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค 
ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

- มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.00 
- มีความสนใจด้านการบริหารจัดการ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและการปกครอง 
- ไม่เป็นโรคร้ายแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3.3.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา หรือด้านศิลปะ หรือด้านดนตรี-ขบัร้อง หรือด้านนาฏศิลป์-การแสดง   

หรือด้านวิชาการ  ด้านใดด้านหน่ึง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค 
ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

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

 
 
 
 
 
 
 



-6- 
 

3.4  คณะวิทยาศาสตร ์
-  ต้องผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไมตํ่่ากว่า  18  หน่วยกิต 
-  ต้องผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  10  หน่วยกิต 
-  ผู้สมคัรสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาได้ใน 10 สาขาวิชา ดังน้ี 
3.4.1  สาขาวิชาคณิตศาสตร์   
-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา  หรือศิลปะ  หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนาฏศิลป์-การแสดง 

หรือวิชาการ  หรือเป็นนักเรียนทุนในโครงการ วมว. ด้านใดด้านหน่ึง ในระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ 
หรือระดับนานาชาติ 

-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.00 
3.4.2  สาขาวิชาเคมี 
-  ได้รับรางวัลด้านวิชาการ  หรือผ่านอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาเคมี หรือสาขา 

ชีววิทยา หรือสาขาฟิสิกส์ คา่ยที่ 1 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือเป็นนักเรียนทุนในโครงการ วมว. 
ในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ หรอืระดับนานาชาติ 

-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.50 
-  ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี 
3.4.3  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
-  ได้รับรางวัลด้านวิชาการ  หรือผ่านอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาเคมี หรือสาขา 

ชีววิทยา หรือสาขาฟิสิกส์ คา่ยที่ 1 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือเป็นนักเรียนทุนในโครงการ วมว.  
ในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.00 
-  ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี และ/หรือลักษณะพิการทางร่างกาย/จิตใจอันจะเป็นอุปสรรค 

ต่อการศึกษา 
3.4.4  สาขาวิชาชีวเคมี   
-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา  หรือศิลปะ  หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนาฏศิลป์-การแสดง 

หรือวิชาการ  หรือเป็นนักเรียนทุนในโครงการ วมว. ด้านใดด้านหน่ึง ในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.50 

  3.4.5  สาขาวิชาชีววิทยา 
-  ได้รับรางวัลด้านวิชาการ  หรือผ่านอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาเคมี หรือสาขา 

ชีววิทยา หรือสาขาฟิสิกส์ คา่ยที่ 1 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือเป็นนักเรียนทุนในโครงการ วมว.  
ในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.00 
-  ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี 
3.4.6  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา  หรือศิลปะ  หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนาฏศิลป์-การแสดง 

หรือวิชาการ  หรือเป็นนักเรียนทุนในโครงการ วมว. ด้านใดด้านหน่ึง ในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.00 
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3.4.7  สาขาวิชาฟิสิกส์   
-  ได้รับรางวัลด้านวิชาการ  หรือผ่านอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาเคมี หรือสาขา 

ชีววิทยา หรือสาขาฟิสิกส์ คา่ยที่ 1 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือเป็นนักเรียนทุนในโครงการ วมว. 
ในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.00 
3.4.8  สาขาวิชาวาริชศาสตร์   
-  ได้รับรางวัลด้านวิชาการ  หรือผ่านอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาเคมี หรือสาขา 

ชีววิทยา หรือสาขาฟิสิกส์ คา่ยที่ 1 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือเป็นนักเรียนทุนในโครงการ วมว. 
ในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.00 
3.4.9  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
-  ได้รับรางวัลด้านวิชาการ  หรือผ่านอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาเคมี หรือสาขา 

ชีววิทยา หรือสาขาฟิสิกส์ คา่ยที่ 1 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือเป็นนักเรียนทุนในโครงการ วมว. 
ในระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  3.00 
-  ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี 
3.4.10 สาขาวิชาสถิติ   
-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา  หรือศิลปะ  หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนาฏศิลป์-การแสดง 

หรือวิชาการ  หรือเป็นนักเรียนทุนในโครงการ วมว. ด้านใดด้านหน่ึง ในระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ 
หรือระดับนานาชาติ 

-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.00 
 

3.5  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
-  ต้องผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไมตํ่่ากว่า  18  หน่วยกิต 
-  ต้องผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  10  หน่วยกิต 
-  ผู้สมคัรสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาได้ใน 8 สาขาวิชา ดังน้ี 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  2. สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี
3. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต้องไม่ตาบอดสีขั้นรุนแรง) 

 5. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  6.  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
7. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 
8.  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการนักเรียนที่มีความสามารถ 
พิเศษทั่วประเทศในประเภทต่าง ๆ 5 ด้าน ได้แก่ 

1.  ความสามารถพิเศษด้านกีฬา  ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ หรือเป็นนักกีฬาระดับประเทศขึ้นไป และมผีลการเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX) 5 ภาคเรียน 
ไม่ตํ่ากว่า 2.75 

2.  ความสามารถพิเศษด้านศิลปะและวัฒนธรรม  เคยเข้าร่วมและได้รบัรางวัลจาก 
การแข่งขันกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับประเทศขึ้นไป  และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)   
5  ภาคเรียน ไม่ตํ่ากว่า  2.75 
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3.  ความสามารถพิเศษด้านดนตร-ีขับร้อง หรือด้านนาฏศิลป ์ เคยเข้าร่วมและได้รับ 
รางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมด้านดนตรี  หรือขับร้อง  หรือนาฏศิลป์ในระดับประเทศขึ้นไป  และมีผล 
การเรียนเฉล่ียสะสม  (GPAX)  5  ภาคเรียนไม่ตํ่ากว่า  2.75 

4.  ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ เคยเข้าร่วมหรือได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 
ทางวิชาการหรือสิ่งประดิษฐ์ในระดับประเทศขึ้นไป หรือเข้าร่วมแข่งขันในโครงการโรงประลองต้นแบบทาง
วิศวกรรม (Fabrication Lab)  เพ่ือพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกร แก่เด็กและเยาวชนไทย และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม  (GPAX)  5  ภาคเรียนไม่ตํ่ากว่า  3.50  

5.  ผ่านการอบรม สอวน. คา่ย 2  เป็นผูท้ี่เคยผ่านการอบรมในโครงการมูลนิธิส่งเสริม 
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ค่ายที่ 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ   
และมีผลการเรยีนเฉล่ียสะสม  (GPAX)  5  ภาคเรียนไม่ตํ่ากว่า  3.00 

-  ไม่เป็นผู้มีจติฟ่ันเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สามารถศึกษาได้  และไม่ปรากฏอาการ 
ของโรค  ดังต่อไปน้ี  

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

3.6  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  3.6.1  สาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน 

-  ได้รับรางวัลกีฬา หรือด้านวิชาการ  ด้านใดด้านหน่ึง ในระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  3.00 
-  ต้องผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไมตํ่่ากว่า  18  หน่วยกิต 
-  ต้องผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  10  หน่วยกิต 
-   ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปน้ี 

     *  โรคเรื้อน        *  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
       *  โรคพิษสรุาเรื้อรัง         *  โรคจิตต่าง ๆ  และโรคออทิสติก 
      *  โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ 
       *  กามโรคในระยะที่มีผื่นหรอืแผลตามผิวหนัง  (ระยะที่  2) 

เมื่อสําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ  เช่น  องค์การบริหารส่วนตําบล   
เทศบาล  โรงพยาบาล  สถานีอนามัย  หรอืปฏิบัติงานในมูลนิธิ/องค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์และภารกิจ 
ในด้านการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชน  โดยอาจรับผิดชอบหน้าที่ดังน้ี  คือ  ที่ปรึกษาในหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ทางด้านสุขภาพ  ผู้ประเมินสภาวะสุขภาพชุมชน  นักวิจัยทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  และ
เจ้าหน้าที่บริหารงานด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 
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3.6.2  สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย   
-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา หรือด้านศิลปะ หรือด้านดนตรี-ขบัร้อง หรือด้านนาฏศิลป์-การแสดง   

หรือด้านวิชาการ  ด้านใดด้านหน่ึง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค 
ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

-  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) 

เมื่อสําเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ตรวจความปลอดภัย 
ในสถานประกอบการ  เพ่ือสืบค้นปัญหาและอันตรายตลอดจนประเมิน  แก้ไขควบคุมปัญหาที่เกิดจากการ
ทํางาน 

 

3.6.3  สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสขุภาพ   
- ได้รับรางวัลด้านศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง  ด้านใดด้านหน่ึง  ในระดับจังหวัด  

ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.00 
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไม่ตํ่ากว่า  18  หน่วยกิต 
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  10  หน่วยกิต 
-  ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปน้ี 

      *  โรคเร้ือน        *  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
        *  โรคพิษสุราเรื้อรัง         *  โรคจิตต่าง ๆ  และโรคออทิสติก 
       *  โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ 
        *  กามโรคในระยะที่มีผื่นหรอืแผลตามผิวหนัง  (ระยะที่  2) 

สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ  พฤติกรรมสุขภาพ  กระบวนการ 
ปลูกฝัง  และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการวางแผนและดําเนินการสุขศึกษา  การประเมินผลงาน  การวิจัย
พัฒนางานด้านสุขศึกษา  และสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 

3.6.4  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   
-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา หรือด้านศิลปะ หรือด้านดนตรี-ขบัร้อง หรือด้านนาฏศิลป์-การแสดง   

หรือด้านวิชาการ  ด้านใดด้านหน่ึง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค 
ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.00 
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไม่ตํ่ากว่า  18  หน่วยกิต 
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  10  หน่วยกิต 
-   ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปน้ี 
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      *  ตาบอดส ี     *  โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ 
      *  โรคเร้ือน        *  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

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

-  สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์  วางแผน  นิเทศ  ดําเนินการแก้ไขปัญหาอนามัย 
สิ่งแวดล้อม ทัง้ในสถานประกอบการและชุมชน  การประเมินผลงาน  การวิจัย  และพัฒนางานทางด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม  และด้านสาธารณสุขทีเ่ก่ียวข้อง 
 

3.7  คณะศิลปกรรมศาสตร ์
-  กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทยีบเท่า 
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.00 
-  ได้รับรางวัลด้านศิลปะ ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต  

ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ  โดยพิจารณาจากรางวัลในทางศิลปะ หรือพิจารณาจากผลงาน 
ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะในสาขาวิชาที่สมัคร  
  -  ไม่เป็นโรคร้ายแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในวิชาชีพทางศิลปกรรมศาสตร ์ดังต่อไปน้ี 

1.  ตาบอดสีชนิดรุนแรง   2.  โรคเรื้อน 
3.  โรคจิตต่าง ๆ    4.  วัณโรคในระยะอันตราย 
5.  กามโรคในระยะที่มีผื่นหรอืแผลตามผิวหนัง  (ระยะที่  2) 
6.  โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ 

   7.  โรคหรือคนพิการประเภทอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้  ที่คณะกรรมการผูต้รวจร่างกาย
เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา  ทั้งน้ี  คณะศิลปกรรมศาสตร์อาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรคตรวจบางราย
เพ่ิมเติมได้ 
 

3.8  คณะดนตรีและการแสดง 
-  กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
-  ได้รับรางวัลด้านดนตรี-ขับร้อง  หรือนาฏศิลป์  ด้านใดด้านหน่ึง และต้องมีผลงาน 

ทางดนตรีและการแสดง  ที่ได้รับรางวัลหรือยกย่องจากสถาบันหรือหน่วยงานที่น่าเช่ือถือ ในระดับโรงเรียน  
ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

-  ผู้สมคัรต้องมีพ้ืนฐานทางด้านดนตรีและการแสดง  โดยจะต้องผ่านการทดสอบปฏิบัติ 
ในวันสอบสัมภาษณ์ 

-  ผู้สมัครต้องส่งคลิปวิดีโอความสามารถพเิศษดา้นดนตรหีรือศลิปะการแสดง  
โดยทําเปน็ CD แนบมาพร้อมกับแฟ้มสะสมผลงาน 

-  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  และโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพ  ดังต่อไปน้ี 
1)  โรคจิตต่าง ๆ   2)  โรคเรื้อน      
3)  วัณโรคในระยะอันตราย 4)  โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ 
5)  กามโรคในระยะที่มีผื่นหรอืแผลตามผิวหนัง  (ระยะที่  2)   

-  โรคหรือคนพิการประเภทอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้  ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็น 
อุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งน้ี คณะดนตรีและการแสดงอาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพ่ิมเติมได้   
โดยผู้สมัครจะต้องเลือกเรียนใน  4  วิชาเอก  ดังน้ี 
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3.8.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตร ีมี 2 วิชาเอก ดังน้ี 
  3.8.1.1  วิชาเอกดนตรีไทย  
  ผู้สมัครต้องมีพ้ืนฐานการปฏิบัติดนตรีอย่างน้อย 1 ประเภท ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม 
ฆ้องวงใหญ่ ฆอ้งวงเล็ก ป่ีใน ขลุ่ยเพียงออ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขิม หรือ ขบัร้องเพลงไทย 
  สําหรับวิชาเอกดนตรีไทย กําหนดให้ผู้เรียนศึกษาวิชากลุ่มดนตรีไทย (ทกัษะดนตรีไทย 
และทฤษฎีดนตรีไทย) ให้ครบตามที่หลักสตูรกําหนด จากน้ันผู้เรียนจึงเลือกศึกษาในกลุ่มวิชาที่สนใจ ได้แก่  
กลุ่มวิชาชีพดนตรีไทย กลุ่มดนตรีไทยสร้างสรรค์ และกลุม่ดนตรีเพ่ือการเรียนรู้ 
  3.8.1.2  วิชาเอกดนตรีสากล ประกอบด้วย  
   1) กลุ่มวิชาเครื่องดนตรีคลาสสิก 
   2) กลุ่มวิชาดนตรีสมัยนิยม 
   3) กลุ่มวิชาดนตรีแจ๊ส 
   4) กลุ่มวิชาขับร้อง 
   5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดนตรี 
  ผู้สมัครจะต้องมีพ้ืนฐานการปฏิบัติดนตรีอย่างน้อย 1 ประเภท ได้แก่ ขับร้องตะวันตก ขับร้อง
เพลงลูกทุ่ง เครื่องลมไม้ เครือ่งลมทองเหลือง เครื่องกระทบ เครื่องสาย เปียโนคลาสสิก เปียโนแจ๊ส กีตาร์
คลาสสิก กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส และกลองชุด 
  สําหรับวิชาเอกดนตรีสากล กําหนดให้ผู้เรยีนศึกษากลุ่มวิชาดนตรีสากลและทักษะดนตรี
ตามท่ีพ้ืนฐานของผู้เรียน ใหค้รบตามที่หลกัสูตรกําหนด จากน้ันผู้เรียนจึงเลือกศึกษาในกลุ่มวิชาที่สนใจ ได้แก่ 
กลุ่มผู้ควบคมุวงดนตรี กลุ่มนักร้องมืออาชีพ กลุ่มการผลิตดนตรี กลุ่มการประพันธ์เพลง กลุ่มนักดนตรี
คลาสสิกสมัยใหม่ กลุม่นักดนตรีสมัยนิยมและแจ๊ส  
 3.8.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศลิปะการแสดง  มี 2 วิชาเอก ดังน้ี 
  3.8.2.1 วิชาเอกนาฏศิลป์และกํากับลีลา  
  ผู้สมัครต้องมีพ้ืนฐานการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยเป็นหลัก และการปฏิบัตินาฏศิลป์ประเภทอ่ืน ๆ 
ควบคู่กัน เช่น บัลเล่ต์ แจส๊แดนซ์ นาฏศิลป์ร่วมสมัย ลีลาศ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านนาฏศิลป์ 
บูรณาการความรู้ และสร้างสรรค์การแสดงด้านนาฏศิลป์ จากน้ันผู้เรียนจึงเลือกศึกษาในกลุ่มวิชาที่สนใจในการ
ประกอบอาชีพ ได้แก่  
  - กลุม่สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย   
  - กลุม่การเรียนรู้และพัฒนามนุษย์ด้วยศิลปะการแสดง 
  - กลุม่ศิลปะการแสดงเพ่ือการพัฒนา 
  - กลุม่การจัดการธุรกิจศิลปะการแสดง  
  3.8.2.2 วิชาเอกศิลปะการละคร 
  ผู้สมัครต้องมีพ้ืนฐานการปฏิบัติด้านศิลปะการแสดงตามความสนใจด้านใดด้านหน่ึงต่อไปนี้  
  - ทักษะการแสดง 
  - การสร้างสรรค์และการกํากับการแสดง 
  - การเขียนบทสําหรับงานศิลปะการแสดง 
  - การออกแบบเคร่ืองแต่งกายสําหรับการแสดง 
  - งานฉากและแสงสําหรับงานการแสดง 
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  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้านบูรณาการความรู้และการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
การแสดง จากนั้นผู้เรียนจึงเลือกศึกษาในกลุม่วิชาที่สนใจในการประกอบอาชีพ ได้แก่  
  - กลุม่สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย   
  - กลุม่การเรียนรู้และพัฒนามนุษย์ด้วยศิลปะการแสดง 
  - กลุม่ศิลปะการแสดงเพ่ือการพัฒนา 
  - กลุม่การจัดการธุรกิจศิลปะการแสดง 

3.8.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการผลติสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค ์
  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์  
เป็นหลักสูตรทีบู่รณาการองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ  คือ  
  1. ความรู้ด้านวัฒนธรรมกับการสร้างมูลค่าเพ่ืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์     
  2. การใช้เครื่องมือ เทคนิคและกลวิธีในการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์   
  3. การจัดการและการประกอบการสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในบริบทปัจจุบัน  
  นิสิตจะเรียนรายวิชาบังคับร่วมกันจากองค์ความรู้ทั้ง 3 ด้าน และ เรียนรู้จากประสบการณ์
การทาํงานในโครงการธุรกิจ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับองค์กร หรือนักวิชาชีพภายนอก ในช่วงช้ัน 
ปีที่ 3 และปีที ่4  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการผลิตส่ือและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เป็นสาขาวิชา
เดียว ไม่มีวิชาเอก แต่หลักสูตรได้ออกแบบกลุ่มวิชาเลือก ที่นิสิตได้เลือกศึกษาเจาะลึกเพ่ือพัฒนาความเช่ียวชาญ
ของตนเองใน 2 กลุ่ม คือ  
  1.การสร้างสรรค์คอนเทนต์สาระบันเทิงในส่ือดิจิทัล  
  2. การสร้างสรรค์และจัดการอีเวนต์และธุรกิจไมซ์ 
  การสอบปฏิบัติของสาขาวิชาจะประกอบไปด้วย การทดสอบกระบวนการคิดสร้างสรรค์  
ผ่านโจทย์ให้ผู้เข้าสอบทดลองฝึกปฏิบัติ และทดสอบทักษะการส่ือสาร การนําเสนอและการคิดวิเคราะห์  
ที่ผู้เข้าสอบต้องแสดงความรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม นโยบายของประเทศด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจน
เป้าหมายในวิชาชีพของแต่ละคน  ผ่านการสัมภาษณ์ตอบคําถามจากคณะกรรมการ 
 

3.9  คณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลกัสูตร 4 ป ี

3.9.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
-  ได้รับรางวัลด้านวิชาการ ในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ  

หรือระดับนานาชาติ 
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.00 
3.9.2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาชีววิทยา  และสาขาวิชาฟิสิกส์  
-  ได้รับรางวัลด้านวิชาการ ในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ  

หรือระดับนานาชาติ 
    -  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไม่ตํ่ากว่า  18  หน่วยกิต 
    -  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  10  หน่วยกิต 

-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  3.00 
3.9.3 สาขาวิชาศิลปศึกษา 
-  ได้รับรางวัลด้านศิลปะ ในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ  

หรือระดับนานาชาติ 
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า  2.00



-13- 
  

3.10  คณะโลจิสติกส ์  
     3.10.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน มีแขนงวิชาดังต่อไปน้ี 

       3.10.1.1 แขนงวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน   
 -  ได้รับรางวัลด้านวิชาการ ในระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

      -  ผ่านการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ไม่ตํ่ากว่า  18  หน่วยกิต 
      -  ผ่านการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมตํ่่ากว่า  10  หน่วยกิต 

 -  มีผลการเรยีนเฉล่ียสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไม่ตํ่ากว่า  2.75 
       3.10.1.2 แขนงวิชาการค้าและโลจสิติกส์ระหว่างประเทศ   
       3.10.1.3 แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
       3.10.1.4 แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 

  -  ได้รับรางวัลด้านกีฬา  หรือศิลปะ  หรือดนตรี-ขับร้อง  หรือวิชาการ ด้านใดด้านหน่ึง   
ในระดับประเทศขึ้นไป  

            -  ผา่นการเรียนกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  10  หน่วยกิต 
และมีผลการเรยีนคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี 

 -  มีผลการเรยีนเฉล่ียสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไม่ตํ่ากว่า  2.75 
 

3.11  วิทยาลยันานาชาติ  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร 
3.11.1  หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต  กลุม่วิชาการตลาดดิจิทัลและสร้างสรรค์ 

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  กลุ่มวิชาการเงิน   
  - ได้รับรางวัลด้านกีฬา  ด้านศิลปะ  ด้านดนตรี-ขับร้อง  ด้านนาฏศิลป์-การแสดง   

และด้านวิชาการ  ด้านใดด้านหน่ึง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค 
ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

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

  -  แนวทางประกอบอาชีพผู้ที่สําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพในองค์การทั้งภาครัฐ
และเอกชน ด้านการบริหารจัดการองค์การ การจัดระบบสายงาน สายการบังคับบัญชาและโครงสร้างองค์กร 
การทําแผนธุรกิจ การวางแผนและวิเคราะห์เก่ียวกับการตลาด การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และธุรกิจ
การเงิน อาชีพอิสระอ่ืน ๆ ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร ในองคก์รระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติ  

หมายเหตุ  ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร เป็นเงินจํานวน 490,000  บาท  โดยแบ่งจ่าย 
เป็นรายภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

3.11.2  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ   
  - ได้รับรางวัลด้านกีฬา  ด้านศิลปะ  ด้านดนตรี-ขับร้อง  ด้านนาฏศิลป์-การแสดง   

และด้านวิชาการ  ด้านใดด้านหน่ึง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค 
ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

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

  -  แนวทางประกอบอาชีพธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ด้านการเดินเรือ ด้านการบินฝ่ายจัดซื้อ ธุรกิจ
การนําเข้า-ส่งออก นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักวางแผน นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ 

หมายเหตุ  ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร เป็นเงินจํานวน 490,000  บาท  โดยแบ่งจ่าย 
เป็นรายภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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3.11.3  สาขาวิชาการจัดการการบริการการท่องเที่ยวและไมซ์ หลักสูตรนานาชาติ   
  - ได้รับรางวัลด้านกีฬา  ด้านศิลปะ  ด้านดนตรี-ขับร้อง  ด้านนาฏศิลป์-การแสดง   

และด้านวิชาการ  ด้านใดด้านหน่ึง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค 
ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

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

ธุรกิจการจัดประชุมและสัมมนา ไกด์ นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว ผู้จัดการโรงแรม เชฟ ทํางานในกลุ่ม 
การจัดอีเว้นท์ พนักงานบริการผู้โดยสารบนเคร่ืองบิน นักพัฒนาการท่องเท่ียว นักส่งเสริมการท่องเที่ยว  

หมายเหตุ  ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร เป็นเงินจํานวน 490,000  บาท  โดยแบ่งจ่าย 
เป็นรายภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

3.11.4  หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพสากล  
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ และกลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ  

- ได้รับรางวัลด้านกีฬา  ด้านศิลปะ  ด้านดนตรี-ขับร้อง  ด้านนาฏศิลป์-การแสดง   
และด้านวิชาการ  ด้านใดด้านหน่ึง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค 
ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

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

  -  แนวทางประกอบอาชีพ การติดต่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ เช่น นักธุรกิจ นักประชาสัมพันธ์ 
ล่าม นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ปรึกษาทางทรัพยากรมนุษย์ พนักงานฝึกอบรมและพัฒนา และนกัวิเคราะห์
ทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ 

หมายเหตุ  ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร เป็นเงินจํานวน 490,000  บาท  โดยแบ่งจ่าย 
เป็นรายภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
3.12  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์ วิทยาเขตจันทบุร ี
     3.12.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มี 2 กลุ่มวิชา ดังนี้ 

     13.12.1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ  
-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนาฏศิลป์-การแสดง 

หรือวิชาการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านใดด้านหน่ึง ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด 
 ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

-  ผู้เรียนมีองค์ความรู้ด้านการตลาด และมีทักษะการบริการ รวมถึงใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน 
การประกอบอาชีพได้ เช่น จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการด้าน
การตลาดและบริการ ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติการดําเนินงานการตลาดและบริการในสถานประกอบการของ
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงได้ เพราะเป็นพ้ืนที่ที่มีสถานประกอบการที่ต้องใช้ความรู้ด้านการตลาด
และทักษะการบริการอยู่แล้ว  

แนวทางการประกอบอาชีพ 
เช่น งานขาย วางแผนการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ บริหารผลิตภัณฑ์ พัฒนา 

ช่องทางการจําหน่าย วิจัยตลาด บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การตลาดในธุรกิจบริการ งานบริการต่าง ๆ  
ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น 
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3.12.1.2  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชาการประกอบการ 
-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนาฏศิลป์-การแสดง 

หรือวิชาการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านใดด้านหน่ึง ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด 
 ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

-  ผู้เรียนบูรณาการความรู้ด้านการจัดการ การตลาด การเงิน บัญชี และระบบสารสนเทศ 
ทางธุรกิจได้ เพ่ิมเติมความรู้และฝึกทกัษะด้านการเป็นผู้ประกอบการในรายวิชาต่างๆ เช่น การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือการจําหน่าย การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์การประกอบการและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การวินิจฉัย
สถานประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ เป็นต้น ปฏิบัติการขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ โดยการนําผลิตภัณฑ์ 
ของผู้ประกอบการและชุมชนมาฝึกการจัดการร้านค้าออนไลน์ เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Base 
Learning)  

แนวทางการประกอบอาชพี 
     ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือทํางานด้านการจัดการในองค์กร เช่น ขายออนไลน์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

วินิจฉัยองค์กร วิจัยธุรกิจ วางแผนและพัฒนาธุรกิจ เป็นต้น 
      นอกจากน้ีผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่มวิชา ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีผ่านรายวิชา เช่น ศิลปะการพูด
และการนําเสนอ 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 ถ้านิสิตมีคณุสมบัติเป็นไป 
ตามเง่ือนไขของคณะฯ และผา่นการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   

3.12.2  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน   
-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนาฏศิลป์-การแสดง 

หรือวิชาการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านใดด้านหน่ึง ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

    -  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  10  หน่วยกิต 
    -  ศึกษาเก่ียวกับการจัดการโลจิสติกส์และการค้ากับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านของไทย   

รวมทั้งกลุ่มประเทศอาเซียน  และเอเชียตะวันออก  เป็นหลักสูตรที่จัดทําขึ้นภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาโลจิสติกส ์
 แนวทางการประกอบอาชพี   

 ด้านการจัดการโลจิสติกส์ เช่น เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการวางแผนการผลิต จัดซื้อ นักวิเคราะห์ 
การจัดการโลจิสติกส ์เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการ คลังสินค้า เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการ ศูนย์กระจายสนิค้า เจ้าหน้าที่/
ผู้จัดการ ควบคุมการขนส่งสนิค้า เจ้าหน้าที่ศุลกากร ผู้ประกอบการ 

 ด้านการจัดการการค้าชายแดนหรือการค้าระหว่างประเทศ  เช่น  เจา้หน้าที่/ผู้จัดการ ตัวแทน
นําเข้า-ส่งออก เจ้าหน้าที่/ผู้จดัการ วางแผนและปฏิบัติการท่าเรือ เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการ จดัซื้อ จัดหาระหว่าง
ประเทศเจ้าหน้าที่/ผู้จัดการ ฝ่ายขายต่างประเทศ เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการ ประสานงานต่างประเทศ เจ้าหน้าที่/
ผู้ชํานาญการ ตัวแทนผู้ดําเนินพิธีการศุลกากร ผู้ประกอบการ 
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 หมายเหตุ  นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษา  (ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ)  เป็นเวลาไม่ต่ํากว่า  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4  ถา้นิสิตผ่านการคัดเลือก 
ให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ และสามารถสอบมาตรฐานอาชีพด้านโลจิสติกส์กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

3.12.3  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่  มี 2 กลุ่มวิชา ดังนี ้
     3.12.3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและ 

การจัดการไม้ผล 
-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนาฏศิลป์-การแสดง 

หรือวิชาการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านใดด้านหน่ึง ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  10  หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล มุ่งศึกษาเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบด้ังเดิม 

สู่การบริหารจัดการการเกษตรแบบสมัยใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการผลิตผลไม้
คุณภาพและพืชเศรษฐกิจอย่างแม่นยํา (Smart farmer) หลักสูตรจึงพัฒนารายวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นนํ้า
ถึงปลายนํ้า การผลิตผลไม้สู่การตลาดและการเพ่ิมมูลค่า ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลและพืช
เศรษฐกิจ ประกอบด้วย พันธ์ุพืช การขยายพันธ์ุพืชเชิงพาณิชย์ สรีรวิทยา เทคโนโลยีการผลิตพืชแบบแม่นยํา 
เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืช การจัดการดินและปุ๋ย เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน การวินิจฉัยโรคพืช  
การจัดการโรคพืชและแมลง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เทคโนโลยีการจัดการวัชพืช  การจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยว การจัดการในโรงคัดบรรจุ  การเก็บรักษา  การขนส่ง  การจัดการผลิตผลสดเพ่ือส่งออก  กฎระเบียบและ
มาตรฐานของการนําเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร   ธุรกิจและการค้าออนไลน์ การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร การเรียนรู้
ตลอดหลักสูตรเน้นการเรียนรู้ คู่ปฏิบัติจริง โดยหลักสูตรสอนในจังหวัดจันทบุรี มหานครผลไม้เมืองร้อน มีความ
ร่วมมือกับเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ กลุ่มเกษตรกร และภาคเอกชนที่ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ของไทย 

     3.12.3.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธ์ุและ 
การออกแบบพืชอาหาร 

-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนาฏศิลป์-การแสดง 
หรือวิชาการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านใดด้านหน่ึง ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  10  หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธ์ุและการออกแบบพืชอาหาร กลุ่มน้ีศึกษาในศาสตร์ 

ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปรับปรุงพันธ์ุและการออกแบบพืช มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
ทางเกษตรและอาหารสุขภาพ เพ่ือตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ที่ให้ความสําคัญกับการเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์และ
มีผลกระทบกับส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด โดยเร่ิมตั้งแต่การสร้าง/ปรับปรุงและคัดสรรพันธ์ุพืชที่ดีด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เช่น การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุ เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีวโมเลกุลและการเพาะเล้ียง
เน้ือเยื่อพืชเพ่ือการพัฒนาพันธ์ุพืช การค้นหาทรัพยากรและพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ผ่านระบบฐานสารสนเทศขั้น
สูง เพ่ือให้ม่ันใจว่าจะได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและได้มาตราฐาน ซ่ึงนํามาใช้ในการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารสุขภาพตามหลักการของ functional food และ functional drink เรียนรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่
ทันสมัยตอบโจทย์ตลาดผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมกันน้ีกับการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่กับสโลแกน  
“สร้างได้ ขายเป็น” กับวางแผนการขายและทําการตลาดดว้ยผลิตภณัฑ์ที่สร้างขึ้นด้วยตัวเอง หรือการเข้าสู่ธุรกิจ
ของเมล็ดพันธ์ุพืช พร้อมกันน้ียังมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการผลิตเป็น zero waste กับการแปรรูป/เพ่ิมมูลค่าวัสดุ
เหลือทิ่งทางเกษตร และรักษา/ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีพืชบําบัด (Phytoremediation) ด้วยรูปแบบ 
การเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน ทุกวิชาจะถูกเรียงร้อยเป็นเร่ืองราวให้บัณฑิตสามารถ 
หยิบเอาทุกกระบวนการการเรียนรู้ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
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 แนวทางการประกอบอาชพี   
รับราชการในส่วนงานที่เก่ียวข้องกับทางด้านการเกษตร  นักวิจัยและเจา้หน้าที่ในองค์กรภาครัฐและ

เอกชน  ประกอบธุรกิจทางด้านการเกษตร  เช่น  ฟาร์ม  สวน  ไร่  โรงงาน  ฯลฯ  หรอืทํางานในภาคเอกชน 
ที่เก่ียวกับธุรกิจการเกษตร  สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใน
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

หมายเหตุ  นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  (ปฏิบัติงาน 
ในสถานประกอบการ)  เป็นเวลา  4  เดือน  ในช้ันปีที ่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเง่ือนไขของคณะฯ 
และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

3.12.4  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 
-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนาฏศิลป์-การแสดง 

หรือวิชาการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านใดด้านหน่ึง ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ตํ่ากว่า  8  หน่วยกิต 
    -  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  เป็นนัก
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ที่มีความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และมีทักษะความรู้ปฎิบัติทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การนําเสนอข้อมูล การวางแผนและการพยากรณ์ให้กับ
องค์กรภาคธุรกิจที่ขับเคล่ือนด้วยข้อมูลดิจิทัล มีความสามารถในการประยุกต์การทํางานด้านโปรแกรม 
การส่ือสารข้อมูล  และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงโปรแกรมประยุกตฺทางด้านวิทยาการข้อมูล   
มีความสามารถในการส่ือสารและทํางานร่วมกันกับผู้อื่นได้  เพ่ือตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาองค์กร 
และประเทศ 
 แนวทางการประกอบอาชพี   

นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาการข้อมูล นักวางแผนทางธุรกิจดิจิทัล นักวิเคราะห์ด้านอัจฉริยะทาง
ธุรกิจ นักพัฒนาด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ นักพัฒนาคลังข้อมูล ในภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขนาดใหญ ่ 
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  นักวิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาระบบ  ผู้ดูแลเครือข่าย  
นักพัฒนาเว็บไซต์  และนักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มกีารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หมายเหตุ  นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  มโีอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษา  (ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ)  เป็นเวลา  4  เดือน  ในช้ันปีที่  4 ถ้านิสิตมคีุณสมบัติเป็นไปตาม
เง่ือนไขของคณะฯ  และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

3.12.5  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  
-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนาฏศิลป์-การแสดง 

หรือวิชาการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านใดด้านหน่ึง ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

   -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า 2.75 
   -  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ไม่ตํ่ากว่า  7  หน่วยกิต 

-  ศึกษาเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจ รวมถึงการเข้าใจ 
วัฒนธรรมที่หลากหลาย  เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์งาน
อาชีพ 
 แนวทางการประกอบอาชพี   

สามารถประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับงานด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจในภาครัฐ 
และเอกชน  งานแปล  งานสาํนักงาน  และธนาคาร 
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 หมายเหตุ   
 1.  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  เก็บค่าบํารุงและ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียน  ภาคต้นและภาคปลาย  ภาคเรียนละ  18,000  บาท 
 2.  นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  มีโอกาสเข้ารว่มโครงการสหกิจศึกษา   
(ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ)  เป็นเวลา  4  เดือน  ในช้ันปีที่  4  ถา้นิสิตผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงาน 
จากสถานประกอบการ 

3.12.6  สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนาฏศิลป์-การแสดง 

หรือวิชาการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านใดด้านหน่ึง ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

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

   -  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ไม่ตํ่ากว่า  7  หน่วยกิต 
-  ผู้สมคัรต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  ซื่อสตัย์   

ขยัน  อดทน  กระตือรือร้น  ใฝ่หาความรู้ใหท้ันสมัยอยู่เสมอ  มีตรรกะในการวิเคราะห์แก้ปัญหา อย่างเป็น
ลําดับขั้นตอน 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และระบบอัจฉริยะ  
ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจทิัลและระบบอัจฉริยะ  รองรับ 
การเปลี่ยนรูปองค์การไปสู่องค์กรอัจฉริยะทีข่ับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven  Business)  บนพ้ืนฐานของ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  ตลอดถึงการพัฒนากําลังคนสําหรับธุรกิจดิจิทัล  และระบบอัจฉริยะ  เช่น  โรงงาน
อัจฉริยะ (Smart Factory)  เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture)  ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)  เมือง
อัจฉริยะ (Smart City)  การบริการอัจฉริยะ (Smart Services)  การท่องเที่ยวอัจฉริยะ  (Smart Tourisms)  
และโลจิสติกสอั์จฉริยะ (Smart Logistics)  สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
 แนวทางการประกอบอาชพี 

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 
    -  ผู้เช่ียวชาญและให้คําปรึกษาด้านการจัดการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และ

เทคโนโลยีข้อมูลดิจิทัล 
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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 

 

3.13  คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
-  กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทยีบเท่า 
-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนาฏศิลป์-การแสดง 

หรือวิชาการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านใดด้านหน่ึง ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

   -  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ํากว่า 2.00 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังน้ี 
   1) กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นกลุ่มวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ 

การจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เน้นศึกษาการเปล่ียนแปลง และการฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งนํ้า 
ตะกอนดิน และระบบนิเวศในทะเลที่สําคัญ เช่น แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน การใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศสําหรับการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทางทะเล และการศึกษาปัญหาเร่งด่วนของประเทศ เช่น 
การกัดเซาะชายฝ่ัง การจัดการทรัพยากรประมง มลภาวะทางทะเล และขยะทะเล ฯลฯ และการฝึกทักษะการ
ปฏิบัติการใต้นํ้า (SCUBA) 

   2) กลุ่มเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เป็นกลุ่มวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ส่ิงมีชีวิตในทะเล การจัดการฟาร์มทะเล เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธ์ุสัตว์และพืชทะเล เทคโนโลยีการตรวจและ
วินิจฉัยโรคสัตว์นํ้า การจัดการสุขภาพสัตว์นํ้า และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้าให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 แนวทางการประกอบอาชีพ  สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ สถานประกอบการเอกชน 
และองค์กรพัฒนาเอกชน ในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือนักวิชาการ ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเล   

  การจัดการด้านส่ิงแวดล้อมทางทะเล การจัดการประมง  การจัดการฟาร์มสัตว์นํ้า การเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า  
การส่งเสริมวิชาการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การตรวจวิเคราะห์
คุณภาพวัตถุดิบอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดํานํ้า 

 
3.14  คณะอัญมณ ี วิทยาเขตจันทบรุ ี

3.14.1  สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ   
-  กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทยีบเท่า 
-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนาฏศิลป์-การแสดง 

หรือวิชาการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านใดด้านหน่ึง ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

-  ต้องไม่เป็นผูต้าบอดสี 
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-  สาขาน้ีศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ ด้านการออกแบบเครื่องประดับ 2 มิติ และ 3 มิติ ความคิด 
สร้างสรรค์และการจัดการความคิดอย่างเป็นระบบ การจําแนกประเภทของอัญมณีเบ้ืองต้น การสร้างแบรนด์  
การเจาะกลุ่มตลาด เทคนิคการสร้างสรรค์เคร่ืองประดับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเครื่องประดับ 
ในอุตสาหกรรม มีความรู้ในกลไกลการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ 

แนวทางในการประกอบอาชีพ   
สามารถประกอบอาชีพนักออกแบบเครื่องประดับได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักออกแบบ 

เคร่ืองประดับอุตสาหกรรม นักออกแบบเครื่องประดับเชิงศิลปะ นักออกแบบเครื่องประดับแฟช่ัน นักออกแบบ
เคร่ืองประดับประณีตศิลป์ ผู้ผลิตต้นแบบเคร่ืองประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ นักออกแบบ
เคร่ืองประดับอิสระ เป็นต้น นอกจากน้ียังสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นเพ่ือเข้าสู่สายงานด้านวิชาการ อาจารย์ 
นักวิจัย รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระตามความต้องการ 
          หมายเหตุ นิสิตสาขาการออกแบบเครื่องประดับมีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน) ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะ และผ่านการคัดเลือก
จากสถานประกอบการ 

3.14.2  สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ  
-  กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทยีบเท่า 
-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนาฏศิลป์-การแสดง 

หรือวิชาการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านใดด้านหน่ึง ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

-  ต้องไม่เป็นผูต้าบอดสี 
   -  สาขาวิชาน้ีศึกษาด้านการบริหารธุรกิจและการตลาด โดยเน้นธุรกิจอัญมณแีละ

เครื่องประดับ  การทําแผนธุรกิจ ความรู้พ้ืนฐานด้านอัญมณีศาสตร์ การตรวจวิเคราะห์อัญมณี การประเมิน
คุณภาพราคาเพชร การประเมินราคาอัญมณีและเคร่ืองประดับ การเป็นผู้ประกอบการ การตลาดออนไลน์ 
การสร้างแบรนด์ และการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 
 แนวทางในการประกอบอาชีพ   

สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในตําแหน่ง ผู้ประกอบการอัญมณี  เจ้าหน้าที่
ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย  เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์อัญมณี  เจ้าหน้าที่ฝา่ยจัดซื้อ เป็นต้น 

หมายเหตุ นิสติสาขาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับมีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศกึษา (ปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน) ถ้านิสิตมีคณุสมบัติเป็นไปตามเง่ือนไขของคณะ และผ่านการ
คัดเลือกจากสถานประกอบการ 

    3.14.3  สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ 
-  กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทยีบเท่า 
-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนาฏศิลป์-การแสดง 

หรือวิชาการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านใดด้านหน่ึง ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

-  ต้องไม่เป็นผูต้าบอดสี 
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     -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเคร่ืองประดับ เป็นหลักสูตรที ่
เปิดสอนด้านอัญมณีและเคร่ืองประดับหลักสูตรแรก ๆ ในประเทศไทย ด้วยการสอนที่ครอบคลุมต้ังแต่ 
การกําเนิดอัญมณี การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี การเผาพลอย การวิเคราะห์อัญมณีด้วยเทคนิคพ้ืนฐาน  
และเทคนิคขั้นสูงด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย การประเมินคุณภาพและราคาอัญมณ ีเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ    
อัญมณี โลหะและวัสดุเครื่องประดับ การออกแบบการเจียระไนอัญมณด้ีวยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
กระบวนการผลิตเคร่ืองประดับด้วยเทคโนโลยีที่เหมือนกับกระบวนการผลิตเคร่ืองประดับในอุตสาหกรรมจริง 
ตลอดจนการออกแบบเคร่ืองประดับด้วยการวาดมือและด้วยโปรแกรมเฉพาะด้านการออกแบบ นอกจากน้ี 
ยังมีการสอนด้านการตลาดและการเป็นผู้ประกอบการเบ้ืองต้น โดยหลักสูตรฯ จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ปฏิบัติการ เพ่ือสร้างบัณฑิตที่พร้อมปฏิบัติงานได้จริง เมื่อสําเร็จการศึกษา 

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 สามารถเลอืกแผนการศึกษาแบบสห

กิจศึกษา หรือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงในภาคสุดท้ายของการเรียน 
 
3.15  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร ์ วิทยาเขตสระแก้ว 
 3.15.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละสิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม 

-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนาฏศิลป์-การแสดง 
หรือวิชาการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านใดด้านหน่ึง ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

      -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า 2.00 
-  กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทยีบเท่า 

แนวทางการประกอบอาชพี  
สามารถประกอบอาชีพที่เก่ียวกับการนําเข้า-ส่งออกสินค้า การจัดซื้อ จัดหา การขนส่งและ 

การกระจายสินค้า การจัดการคลังสินค้า การให้บริการด้านโลจิสติกส์หรอืประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น 
3.15.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนาฏศิลป์-การแสดง 

หรือวิชาการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านใดด้านหน่ึง ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

      -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า 2.00 
-  กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทยีบเท่า 
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แนวทางการประกอบอาชพี   
สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งประกอบอาชีพส่วนตัว  เช่น   

อาชีพรับราชการในหน่วยงานราชการ  อาทิตําแหน่ง  ปลัดอําเภอ ปลัดเทศบาล  ปลดั อบต. อาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  อาชีพพนักงานองค์การมหาชน  อาชีพนักบริหาร อาชีพพนักงานบริษัท อาทิ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ฝา่ยทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารรัฐกิจ เป็นต้น 

3.15.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 
-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนาฏศิลป์-การแสดง 

หรือวิชาการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านใดด้านหน่ึง ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

      -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า 2.00 
-  กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทยีบเท่า 
-  มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  -  เลือกเรียนตามกลุ่มวิชาในช้ันปีที่  2  ดังน้ี 
   1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์   
   2) กลุ่มวิชานวัตกรรมสําหรับผู้ประกอบการดิจิทัล   

แนวทางการประกอบอาชพี  
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์  (Applied  Information  Technology)  ประกอบ

อาชีพเก่ียวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตําแหน่งงาน ได้แก่ นักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักพัฒนา
เว็บแอพพลิเคช่ัน นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ นักพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย นักพัฒนาไอโอที ผู้ดูแล
ระบบเครือข่ายและเคร่ืองแม่ข่าย เป็นต้น 
 - กลุ่มวิชานวัตกรรมสําหรับผู้ประกอบการดิจิทัล  (Innovation  for  Digital  Entrepreneur)   
ประกอบอาชีพเก่ียวกับผู้ประกอบการดิจิทัล  ตําแหน่งงาน  ได้แก่  นักการตลาดออนไลน์  นักเศรษฐศาสตร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการนําเสนอทางธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัล  

 

3.16  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร มี 2 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย 

3.16.1 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช 
-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนาฏศิลป์-การแสดง 

หรือวิชาการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านใดด้านหน่ึง ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

      -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า 2.00 
-  กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทยีบเท่า 
-  กลุ่มน้ีศึกษาในศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมการผลิตพืช ประกอบด้วย smart farming  

ทั้งด้านพืช นวัตกรรมการผลติและแปรรูปมนัสําปะหลังแบบครบวงจร นวัตกรรมการผลิตและแปรรูปอ้อย 
แบบครบวงจร นวัตกรรมการผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจร ธุรกิจเกษตรเพ่ือผู้ประกอบการ ระบบนํ้า
และพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรแบบไร้ขยะ 
การจัดการผลติผลทางการเกษตรเพ่ือการส่งออก เทคโนโลยีชีวภาพพืช สรีรวิทยาของพืช การปรับปรุงพันธ์ุพืช 
เทคโนโลยีเมลด็พันธ์ุพืช หลักการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตพืชเสริมความงาม เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล 
เทคโนโลยีการขยายพันธ์ุพืช เช่น การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดินพืชพลังงานและ
เทคโนโลยี ด้านพลังงานชีวมวล การผลิตพืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร การจัดการดินและปุ๋ยเทคโนโลยีการ 
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จัดการวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืช และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตพืช เป็นต้น  รวมถึงการประยุกต์ใช้และ
การวิจัยทางด้านพืชศาสตร์ นําไปสู่การสร้างเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการผลิตพืชและศึกษาในด้านการประเมิน
คุณภาพผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยว ดัชนีการเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพ คุณค่าของโภชนาการ ระบบการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว การจัดการในโรงคัดบรรจุ กาออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา การขนส่ง และการนําเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้เพ่ือลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ความปลอดภัยของอาหารและกฎระเบียบ
มาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร  และกฎระเบียบมาตรฐานของประเทศผู้นําเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร 

3.16.2 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์   
-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนาฏศิลป์-การแสดง 

หรือวิชาการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านใดด้านหน่ึง ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

      -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า 2.00 
-  กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทยีบเท่า 

  -  กลุ่มน้ีศึกษาในศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่สําคัญ 
ประกอบด้วย ฟาร์มอัจฉริยะทางด้านสัตว์ การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ สมุนไพรสําหรับปศุสัตว์  ธุรกิจเกษตร 
เพ่ือผู้ประกอบการการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุพืช เทคโนโลยีชีวภาพ
สัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์  
เทคโนโลยีนํ้านม การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก เทคโนโลยีการจัดการของเสียในฟาร์ม การรักษาเบ้ืองต้น
และการป้องกันโรคในสัตว์ ธุรกิจปศุสัตว์และมาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น รวมถึงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ และการวิจยัทางสัตวศาสตร์เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาการผลิตสัตว์ 

แนวทางการประกอบอาชีพของนวัตกรรมเกษตร ศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอก ในสาขาทางดา้น
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตามสถาบันหรือมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ รับราชการในส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อาจารย์หรือนักวิจัย ตามสถาบันมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบ
ธุรกิจทางด้านเกษตร เช่น ฟาร์ม สวน ไร่ โรงงาน ฯลฯ  หรือทํางานในภาคเอกชนที่เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 

    3.16.3 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนาฏศิลป์-การแสดง 

หรือวิชาการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านใดด้านหน่ึง ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

      -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ตํ่ากว่า 2.00 
-  กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทยีบเท่า 

     -  สาขาวิชาน้ีศึกษาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  
ประกอบด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองต้น  หลักเศรษฐศาสตร์และการจัดการอตุสาหกรรมเกษตร   
การวิจัยตลาดในอุตสาหกรรมเกษตร  การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  การควบคุม
คุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร  การประกันคุณภาพและกฎหมายในอุตสาหกรรมเกษตร  สถิติและการวาง
แผนการทดลอง  นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกษตร  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร  หลัก
วิศวกรรมแปรรูปอาหาร  การเสริมทักษะและจรรยาบรรณสําหรับวิชาชีพวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  รวมถึง
การศึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  เช่น  จุลชีววิทยาอาหาร  เคมีอาหาร  หัวข้อคัดสรรอุตสาหกรรมเกษตร  
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง  เทคโนโลยีผักและ
ผลไม้  เทคโนโลยีเน้ือสัตว์และสัตว์ปีก  เทคโนโลยีการหมัก  เทคโนโลยีแป้งและนํ้าตาล  และในด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม  เช่น อาหารเพ่ือสุขภาพ  เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  สารสกัดสมุนไพรและการ
ทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ  หัวข้อคัดสรรทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
ความงาม  เคร่ืองสําอางเวชสําอาง  และพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
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 แนวทางการประกอบอาชีพ ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ในสาขาทางดา้นการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  ตามสถาบันหรือมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  สามารถทํางานได ้
ทั้งในหน่วยงานราชการ  หน่วยงานเอกชน  โดยทํางานในตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ที่เกี่ยวกับอาหาร  กึ่งอาหาร  และไม่ใช่อาหาร ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม นอกจากน้ี
ยังสามารถทํางานในตําแหน่งอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ฝ่ายการผลิต  ฝ่ายการควบคุมและประกันคุณภาพ  
การตลาด  เป็นต้น และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร 

 

3.17  โครงการจัดต้ัง  “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”  วิทยาเขตสระแก้ว 
 3.17.1 สาขาวิชาการจัดการ 

-  กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
-  ได้รับรางวัลด้านกีฬา  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนาฏศิลป์-การแสดง หรือวิชาการ  

หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านใดด้านหน่ึง ในระดับโรงเรียน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค 
ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

-  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการจะเป็น 
ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในสาระสําคัญทางด้านบริหารธุรกิจที่จําเป็น ทั้งด้านการจัดการธุรกิจทั่วไป การตลาด และ
ธุรกิจระหว่างประเทศ ทันยุคสมัยของการเปล่ียนแปลง และผลกระทบอย่างเท่าทัน มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ 
เป็นนักคิด นักวางแผน แก้ปัญหาเชิงธุรกิจ สามารถบูรณาการความรู้ และประสบการณ์เพ่ือให้เกิดแนวทางในการ
บริหารธุรกจิใหม่ ๆ มีความเป็นผู้นํา สามารถสร้างแนวคิดเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม และจริยธรรมที่พึง
ประสงค์ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  

สามารถทํางานได้ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน โดยตําแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นักบริหารฝ่าย 
ต่าง ๆ ขององค์กร  นักจัดระบบการปฏิบัติงานขององค์กร  นักควบคุมคุณภาพภายในองค์กร  นักวางแผน 
เชิงธุรกิจการตลาด  การค้า  การลงทุน  เป็นนักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์  นักวิจัยด้านการตลาด  นักบริหาร
ผลิตภัณฑ์  นักบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเพ่ือการพัฒนาให้กับองค์กร เป็นต้น สามารถบริหารจัดการด้านการค้า 
การลงทุนระหว่างประเทศ พร้อมรับมือสามารถวางแผนและแก้ปัญหาด้านการพาณิชย์และบริหารธุรกิจได้อย่าง
เป็นระบบ  เพ่ือปฏิบัติงานภายในองค์กรทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ และเป็นผู้ประกอบธุรกิจ  หรือเป็น
เจ้าของธุรกิจในอนาคต  เป็นต้น 
 

4.  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 
4.1  การสมัครทางอินเตอร์เน็ต ต้องดําเนินการทุกข้ันตอน ดังนี้ 

  1) ผู้สมัครต้องทําการลงทะเบียนในระบบ mytcas ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 
เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://student.mytcas.com 

2) ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทําการสมัคร 
3) กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  

http://e-admission.buu.ac.th ระหว่างวันที่ 5 – 13 มกราคม พ.ศ. 2564 
4) การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง   

หากข้อมูลใดเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 
  5) หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธ์ิเคลียร่ิงเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบ
ถัดไป มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปน้ันเป็นโมฆะ 
หมายเหตุ  1. ในกรณีที่มีการชําระเงินค่าสมัครหลายคร้ังมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชําระเงิน 
คร้ังสุดท้ายเป็นสําคัญ 

    2. ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบํารุงมหาวิทยาลัย 
เพ่ิมเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี)  
ภาคเรียนละ 10,000 บาท
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4.2  การส่งใบสมัครและแฟ้มผลงาน 
  -  ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองมายัง กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
มหาวิทยาลัยบูรพา  เลขท่ี  169  ต.แสนสุข  อ.เมือง จ.ชลบุรี  20131 วงเล็บมุมซองขวาด้านล่าง  
“โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษท่ัวประเทศ”  ส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่  5 – 14 มกราคม พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือวันประทับตราไปรษณีย์วันที่  14 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร  
(เอกสารสําคัญควรส่งแบบลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ) 
  -  ส่งด้วยตนเอง  ณ  งานรับเข้าศึกษา  กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่  5 – 14 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.30 น. 

4.3  เอกสารภายในรูปเล่มแฟ้มผลงาน ใหเ้ย็บรปูเล่มอยู่ในเล่มเดียวกัน  ให้เรียงลาํดับดังต่อไปนี ้
  ลําดับที่ 1 (หน้าปก)  ใบสมคัรที่พิมพ์ทางอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว  

ลําดับที่ 2         ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน 
ลําดับที่ 3         สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   

  ลําดับที่ 4         ผลงานที่เป็นฉบับสําเนา เช่น เกียรติบัตร รูปถ่าย เป็นต้น  
      จํานวนไม่เกิน 10 หนา้ ไม่รวมปก 

 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ   1.  แฟ้มสะสมผลงานต้องจัดทําเป็นเล่มรายงาน โดยการนําเอกสารลําดับที่ 1-4 เย็บรวม 
เป็นเล่มเดียวกัน (เข้าเล่มสันกาวหรือติดเทปแลคซีน) ขนาด A4 เท่าน้ัน  ไม่รับแฟ้มสะสมผลงานที่เป็น 
แฟ้มพลาสติก หรือการเข้าเล่มแบบกระดูกงู และเอกสารเกียรติบัตรฉบับจริง 

2.  หากผู้สมัครส่งหลักหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน  มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคัดเลือก 
“มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่คืนใบสมัครและหลักฐานการสมัคร  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

หลักฐานสําคัญจึงควรใช้ฉบับสําเนาและลงช่ือกํากับเท่านั้น” 
 

5.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
5.1  ผลการเรยีนเฉล่ีย  (GPAX)  ต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4-6  (5 ภาคเรียน)  
5.2  แฟ้มสะสมผลงานด้านต่าง ๆ  ที่มีหลักฐานแสดงชัดเจนและมีคณุสมบัติเฉพาะ 

ตามท่ีคณะกําหนด 
หมายเหตุ     1.  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ 
เฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชากําหนด 

    2.  มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกผู้มีสทิธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยคัดเลือกผู้มีสทิธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
โดยพิจารณาจาก GPAX และผลงานด้านต่าง ๆ  ที่มีหลักฐานแสดงชัดเจนและมีคณุสมบัติเป็นไปตามที่คณะ
กําหนด 

 
 
 
 

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและได้รับรางวัลการแข่งขันด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
1. ด้านกีฬา   2. ด้านศิลปะ  
3. ด้านดนตรี-ขับร้อง    4. ด้านนาฏศิลป์-การแสดง  
5. ด้านวิชาการ  

          ** โดยผู้สมัครจะต้องมผีลงานตามที่คณะ/สาขาวิชากาํหนด 
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      3.  ในวันสอบสัมภาษณ ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธ์ 
ในการรับเข้าเป็นนิสิต 

ในการประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์และการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ 
เข้าศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธ์ิไม่จําเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจํานวนรับที่ได้ประกาศไว้  
หากผลการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีคณะ/วิทยาลยั ได้กําหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ  
ถือเป็นอันสิ้นสุด 

 

6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 6.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครคดัเลือก 500 บาท 
 5.2 ผู้สมคัรใบสมัครไปชําระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย  
และที่ทําการไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทําการของธนาคารและที่ทําการไปรษณีย์  
ระหว่างวันที่ 5 – 14 มกราคม พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ   - ในกรณีทีม่ีการชําระเงินค่าสมัครหลายคร้ังมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มกีารชําระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ายเป็นสําคัญ 

    -  มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

7. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชําระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
 7.1 ผู้สมคัรสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมลูการชําระเงินทางเว็บไซต์ 
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจากชําระเงิน 3 วันทําการ 
 7.2 หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกขอ้มูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการ
เปลี่ยนแปลงขอ้มูลทั่วไป) ใหด้าวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th 
แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 ระหว่างวันที่ 5 – 14 มกราคม พ.ศ. 2564 หากพ้นกําหนด 
จะไม่แก้ไขข้อมูลการสมัครให้ (กรณีชําระเงินค่าสมัครแลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สมัครได้) 
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8.  คณะ สาขาวชิา รหัสสาขาวิชา และจํานวนรบัเข้าศึกษา 
รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา ชื่อ

ปริญญา 
จํานวนรับ

1.  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
10190105113101A0G0000 สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคปกติ  วท.บ. 5 
10190105901401A0G0000 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาคปกติ  ศศ.บ. 1 
10190105901701A0G0000 สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาคปกติ  ศศ.บ. 13 
10190105901801A0G0000 สาขาวิชาภาษาจีน ภาคปกติ  ศศ.บ. 5 
10190105901901A0G0000 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาคปกติ  ศศ.บ. 2 
10190105902001A0G0000 สาขาวิชาภาษาไทย ภาคปกติ  ศศ.บ. 10 
10190105902401A0G0000 สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร ภาคปกติ  ศศ.บ. 4 
10190105902501A0G0000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาคปกติ  ศศ.บ. 5 
10190105902501B0G0000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ภาคพิเศษ ศศ.บ. 5 
10190105901501A0G0000 สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาคปกติ  ศศ.บ. 1 
10190105611101A0G0000 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ศ.บ. 3 
10190105901201A0G0000 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคปกติ  ศศ.บ. 5 
2.  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
10190106220201A0G0000 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร ์ ภาคปกติ วท.บ. 5 
3.  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
10190108903101A0G0000 สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคปกติ รป.บ. 6 
10190108903102A0G0000 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  ภาคปกติ รป.บ. 2 
10190108901001A0G0000 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ภาคปกติ น.บ. 2 
10190108903201A0G0000 หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต  ภาคปกติ ร.บ. 4 
4.  คณะวิทยาศาสตร์ 
10190109210301A0G0000 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ภาคปกติ วท.บ. 10 
10190109210401A0G0000 สาขาวิชาเคมี  ภาคปกติ วท.บ. 10 
10190109210501A0G0000 สาขาวิชาจุลชีววิทยา  ภาคปกติ วท.บ. 10 
10190109210601A0G0000 สาขาวิชาชีวเคมี  ภาคปกติ วท.บ. 10 
10190109210701A0G0000 สาขาวิชาชีววิทยา  ภาคปกติ วท.บ. 10 
10190109211201A0G0000 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ภาคปกติ วท.บ. 10 
10190109212701A0G0000 สาขาวิชาฟิสิกส์  ภาคปกติ วท.บ. 10 
10190109212901A0G0000 สาขาวิชาวาริชศาสตร์  ภาคปกติ วท.บ. 10 
10190109211001A0G0000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ภาคปกติ วท.บ. 10 
10190109213301A0G0000 สาขาวิชาสถิติ ภาคปกติ วท.บ. 10 
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8.  คณะ สาขาวชิา รหัสสาขาวิชา และจํานวนรบัเข้าศึกษา 
รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา ชื่อ

ปริญญา 
จํานวนรับ

5.  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
10190111300601A0G0000 สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ีภาคปกติ  วศ.บ. 3 
10190111300701A0G0000 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ  วศ.บ. 3 
10190111301601A0G0000 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ วศ.บ. 3 
10190111302101A0G0000 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ  วศ.บ. 4 
10190111302501A0G0000 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ  วศ.บ. 1 
10190111303501A0G0000 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ  วศ.บ. 3 

10190111303401A0G0000 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์
ส่ือสาร ภาคปกติ วศ.บ. 3 

10190111302801A0G0000 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม ภาคปกติ วศ.บ. 1 
6.  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
10190112112701A0G0000 สาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน ภาคปกติ  ส.บ. 3 

10190112112702A0G0000 
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
ภาคปกติ 

วท.บ. 5 

10190112112501A0G0000 สาขาวิชาสุขศึกษาและการสง่เสริมสุขภาพ ภาคปกติ  วท.บ. 2 
10190112112703A0G0000 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ วท.บ. 3 
7.  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

10190113800301A0G0000 
สาขาวิชาสาขาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ  
ภาคปกติ  

ศป.บ. 5 

10190113800302A0G0000 สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ภาคปกติ  ศป.บ. 5 
10190113800101AAG0000 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) ภาคปกติ  ศป.บ. 5 

10190113800101ABG0000 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (โทรทัศนแ์ละดิจิทัลมีเดีย) ภาคปกติ  ศป.บ. 5 

10190113800101ACG0000 สาขาวิชานิเทศศลิป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) ภาคปกติ  ศป.บ. 5 

10190113800102A0G0000 สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส ์ภาคปกติ  ศป.บ. 5 

10190113800103C0G0000 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา)  
ภาคปกติ  ศป.บ. 5 

8.  คณะดนตรีและการแสดง 
10190114800201AAG0000 สาขาวิชาดนตรี  (วิชาเอกดนตรีไทย) ภาคปกติ ศป.บ. 5 
10190114800201ABG0000 สาขาวิชาดนตรี  (วิชาเอกดนตรีสากล) ภาคปกติ ศป.บ. 10 

10190114800401AAG0000 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (วิชาเอกนาฏศิลป์และ 
การกํากับลีลา) ภาคปกติ 

ศป.บ. 10 

10190114800401ABG0000 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง  (วิชาเอกศิลปะการละคร) 
ภาคปกติ 

ศป.บ. 15 

10190114900101A0G0000 
สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
ภาคปกติ 

ศศ.บ. 15 
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8.  คณะ สาขาวชิา รหัสสาขาวิชา และจํานวนรบัเข้าศึกษา 
รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา ชื่อ

ปริญญา 
จํานวนรับ

9.  คณะศึกษาศาสตร ์
10190115700601A0G0000 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ กศ.บ. 4 
10190115700801A0G0000 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสตูร 4 ปี) ภาคปกติ กศ.บ. 4 
10190115701001A0G0000 สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ กศ.บ. 3 
10190115701301A0G0000 สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ กศ.บ. 3 
10190115701801A0G0000 สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ กศ.บ. 3 
10190115702502A0G0000 สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสตูร 4 ปี) ภาคปกติ กศ.บ. 5 
10.  คณะโลจิสติกส์ 

10190116210202A0G0000
สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน  
แขนงวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน ภาคปกติ วท.บ. 1 

10190116610202A0G0000
สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน  
แขนงวิชาการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ภาคปกติ วท.บ. 5 

10190116610202A0G0000
สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน  
แขนงวิชาการจดัการโลจิสตกิส์ ภาคปกติ วท.บ. 1 

10190116610202A0G0000
สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน  
แขนงวิชาการจดัการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ภาคปกติ วท.บ. 2 

11.  วิทยาลัยนานาชาติ (เรียนเป็นภาษาองักฤษตลอดหลักสูตร) 

10190118620101E0G0000 
สาขาวิชาการจดัการการบริการการท่องเที่ยวและไมซ์ 
ภาคปกติ บธ.บ. 10 

10190118611001E0G0000 
สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ  
ภาคปกติ บธ.บ. 10 

10190118900101EBG0000 
สาขาวิชาการพฒันาศักยภาพสากล กลุ่มวิชาทรัพยากร
มนุษย์ ภาคปกติ ศศ.บ. 10 

10190118900101EAG0000 
สาขาวิชาการพฒันาศักยภาพสากล กลุ่มวิชาการ
ติดต่อส่ือสารเชิงธุรกิจ ภาคปกติ ศศ.บ. 10 

10190118610801EAG0000 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน  ภาคปกติ บธ.บ. 10 

10190118610801EBG0000 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ภาคปกติ 

บธ.บ. 10 

10190118610801ECG0000 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัล
และสร้างสรรค์ ภาคปกติ 

บธ.บ. 10 

12.  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุร ี

10190220610801AAG0000
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ 
ภาคปกติ บธ.บ. 15 

10190220610801ABG0000
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ  
ภาคปกติ บธ.บ. 15 

10190220611001A0G0000
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  
ภาคปกติ 

บธ.บ. 20 
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8.  คณะ สาขาวชิา รหัสสาขาวิชา และจํานวนรบัเข้าศึกษา 
รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา ชื่อ

ปริญญา 
จํานวนรับ

12.  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุร ี

10190220500401AAG0000
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม ่กลุ่มวิชา
เทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล ภาคปกติ 

วท.บ. 20 

10190220500401ABG0000 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
ปรับปรุงพันธ์ุและการออกแบบพืชอาหาร ภาคปกติ วท.บ. 20 

10190220220101A0G0000 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  
ภาคปกติ วท.บ. 20 

10190220902501A0G0000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกจิ  ภาคปกติ ศศ.บ. 20 

10190220220301A0G0000 
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ ภาคปกติ 

วท.บ. 10 

13.  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุร ี
10190221213001A0G0000 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ภาคปกติ วท.บ. 30 
14.  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุร ี
10190222800101A0G0000 สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ ภาคปกติ ศป.บ. 10 
10190222610801A0G0000 สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคปกติ บธ.บ. 10 
10190222213401A0G0000 สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคปกติ วท.บ. 10 
15.  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 

10190323610901A0G0000
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธรุกจิ  
ภาคปกติ วท.บ. 20 

10190323611001A0G0000
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  
ภาคปกติ บธ.บ. 20 

10190323903101A0G0000 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ รป.บ. 20 
16.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 

10190324500201AAG0000
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมการผลิตพืช  
ภาคปกติ วท.บ. 20 

10190324500201ABG0000
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์  
ภาคปกติ วท.บ. 20 

10190324501101A0G0000 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ วท.บ. 20 
17.  โครงการจัดต้ัง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธรุกิจ” วิทยาเขตสระแก้ว 
10190325610201A0G0000 สาขาวิชาการจัดการ ภาคปกติ บธ.บ. 30 

รวม 763 
 
 

9.  ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 4 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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10.  การสอบสัมภาษณ ์
มหาวิทยาลัยบูรพา  กําหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที ่6 -7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

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

(1)  บัตรประจาํตัวประชาชน 
(3)  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล (ถา้มี) 

 
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 
 
14.  เง่ือนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบรูพา 

14.1  ผูผ้่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในข้ันสุดท้ายถอืว่าเป็น 
ผู้มีสิทธ์ิรายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามท่ีปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

14.2  ผูท้ี่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สําเร็จ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิเ์ขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยับูรพา 
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15.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเขา้ศึกษา 
  ให้ผู้ทีผ่่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา ในวันที่ 3 – 4 มีนาคม  
พ.ศ. 2564  ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ    
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 
 
   ประกาศ ณ วันที่  10  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
 
    (ลงช่ือ)                สมถวิล  จริตควร 

   (รองศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ปฏิบัติการแทน 

                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
        สําเนาถูกต้อง 
 
 

(นางสาวพรจันทร์  โพธินาค) 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

 
 

 
 


