
-  ส ำเนำ  - 
 
 

 
 
 
 
 

ปฏิทินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  (TCAS รอบท่ี 4)  
ประเภทรับตรงทั่วประเทศ  มหำวิทยำลัยบูรพำ   

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564   
 

 

รำยกำร สถำนที ่/ ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี   เวลำ 

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

3 – 8  มิถุนายน  2564 
- 

วิธีการช าระเงิน 
- Krungthai NEXT 
- ธนาคารกรุงไทย 
- ที่ท าการไปรษณีย ์

3 – 9  มิถุนายน  2564 
ตามเวลาเปดิท าการ 
ของธนาคารและ 

ที่ท าการไปรษณียไ์ทย 

ตรวจสอบข้อมลูการสมคัร 
และข้อมลูการช าระเงิน 

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

หลังจากช าระเงิน 
3  วันท าการ 

- 

ขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแกไ้ขข้อมูล
การสมคัรจาก website 
http://regservice.buu.ac.th 
แล้ว FAX ไปท่ีเบอร์ 0-3810-2721 

3 – 9  มิถุนายน  2564 - 

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

11  มิถุนายน  2564 16.00 น  เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน ์ - 12  มิถุนายน  2564 09.00 - 16.00  น. 

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

14  มิถุนายน  2564 16.00 น  เป็นต้นไป 

การรายงานตัวออนไลน ์
เพื่อเข้าศึกษา 

- http://smartreg.buu.ac.th 17 – 18  มิถุนายน  2564 - 

ปฐมนิเทศนิสติใหม ่ 23 – 25  มิ.ย.  2564 
เปิดภาคเรียน 26  มิ.ย.  2564 

 

หมำยเหตุ 1)  ปฏิทนิการคัดเลอืกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
             2)  ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก ต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวขึน้ทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวทิยาลัยบูรพา รหัสนสิิต64 

  3)  ค่าธรรมเนียมการสมัครจ านวน 500 บาท 
  4) ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ http://shorturl.at/egqxX 

http://shorturl.at/egqxX


- ส ำเนำ - 
 
 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  0493/2564 

เรื่อง  กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดบัปริญญำตร ีTCAS  รอบ 4   
ประเภทรับตรงทั่วประเทศ  มหำวิทยำลัยบูรพำ  ปีกำรศึกษำ  2564 

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

ในปีการศึกษา  2564  มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับนกัเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี   
(TCAS รอบที่ 4)  ประเภทรับตรงทั่วประเทศ  ประจ าปีการศึกษา  2564  ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  การรับสมัคร 
นักเรียนสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ในคราวเดียวกัน ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ  ทั้งนี้เพือ่อ านวยความสะดวก 
และลดปัญหาการสมัครซ้ าซ้อนระหว่างภาคปกติ และภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยบูรพา  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร   
1.  ต้องเป็นผูท้ี่ส าเร็จการศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ผ่านการเรียนในกลุ่มสาระตา่ง ๆ ตามที่สาขาวชิาก าหนด 

(ไม่รับผู้สมัครวุฒิเทียบเท่ำ  ยกเว้น  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต  กลุ่มวิชำบริหำรธุรกิจ  สำขำวิชำเทคโนโลย-ี 
สำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล  และสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์   
วิทยำเขตจันทบุร ี คณะเทคโนโลยีทำงทะเล  วิทยำเขตจันทบุรี  คณะอัญมณี วิทยำเขตจันทบุรี   
คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์  วิทยำเขตสระแก้ว  รับวุฒิเทียบเท่ำ) 

2.  ผู้สมัครจะต้องมผีลคะแนน  GAT  และ  PAT  ที่ยังไม่หมดอายุ  (มีอายุ 2 ปี) 
3.  มีความประพฤติเรียบร้อย   
4.  ไม่เปน็โรคติดต่อร้ายแรงที่สงัคมรังเกียจหรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
5.  ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษา รหัสนสิิต  64   

 

2.  คุณสมบัติเฉพำะสำขำ  ค ำแนะน ำก่อนกำรตัดสินใจสมัคร  และกำรเตรียมตัวในกำรสอบ 
     (คณะ/สำขำวิชำทีไ่ม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพำะ  แสดงว่ำไม่มกีำรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะเพิ่มเติม) 
 

คณะเภสัชศำสตร์ 
หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต  (ภ.บ.)   

 1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
 2.  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ 
     2.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  22  หน่วยกิต 
     2.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต 
 3.  ผู้ที่สมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  จะต้องมีคะแนนขั้นต่ า  ดังต่อไปนี้ 

    3.1  ค่าคะแนนวิชา  GAT  ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  180  คะแนน   
    3.2  ค่าคะแนนวิชา  PAT2  ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  100  คะแนน   

 4.  เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธปิไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 5.  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง  และสามารถรับรองต่อมหาวิทยาลัยบูรพาไดว้่า 
จะตั้งใจและอุตสาหะศึกษาเลา่เรียนเต็มความสามารถ  ปฏิบัตติามระเบียบข้อบังคบัของมหาวิทยาลัยบูรพา 
และของคณะเภสัชศาสตร์  (พรอ้มกับของสภาเภสัชกรรม)  รวมถึงมติและหลักเกณฑ์ก าหนดทีม่ีอยู่แล้วที่จะมีต่อไป 
โดยเคร่งครัดทุกประการ 
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 6.  เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง  โรคที่สังคมรังเกียจ  หรือโรค/ความผิดปกตสิ าคัญ  ทีจ่ะเปน็อุปสรรค 
ต่อการศึกษาสาขาเภสชัศาสตร์  หรือการประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 
 7.  ต้องไม่เป็น/ไม่มโีรค  อาการของโรค  และ/หรือความพิการ  ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์  โดยคณะกรรมการ 
ด าเนินการคัดเลือก  คณะเภสัชศาสตร์พิจารณาว่าเปน็อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวชิาชพีทางเภสัชกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่เป็น/ไม่มีโรค  อาการของโรค  ดังต่อไปนี้ 
     7.1  ความพิการทางร่างกายและ/หรือทางจิตใจ  ตลอดจนมพีฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
และการประกอบวชิาชีพทางเภสัชกรรม  
     7.2  ตาบอดสี  ที่มีระดับความรุนแรงมากกว่า  Mild Degree of Color Blindness  เป็นต้นไป 
รวมถึงกรณีการพิการทางสายตาเกินระดับที่ก าหนด 
     7.3  โรค/อาการอ่ืนในระยะรุนแรง  หรือเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง  ที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม 
และ/หรือ คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ เห็นว่าเปน็อุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
 8.  การท าสัญญาชดใช้ทนุ 
     8.1  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ต้องท าสัญญาเป็นนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ท าสัญญา 
ชดใช้ทุนฯ ตามความต้องการแต่ละปีของรัฐ พร้อมกับการท าสัญญาค้ าประกันโดยบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง 
ตามกฎหมาย พร้อมด้วยหลักทรัพย์ค้ าประกันหรือโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาชดใช้ทุนฯ 
   การท าสัญญาเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์คู่สัญญาเพื่อปฏิบัติราชการชดใช้ทุนฯ เป็นไปตามมติเห็นชอบ 
ก าหนดโดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเงื่อนไขเป็นระยะๆ โดยมีประกาศในวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
   หลักทรัพย์และหรือกำรค้ ำประกันตำมสัญญำชดใช้ทุนฯดังกล่ำวจะสิ้นสุดหรือคืนให้  เมื่อ 
  (1)  นิสิตเภสัชศาสตร์ผู้ท าสัญญาชดใช้ทุนได้ปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร  
ตามความต้องการแต่ละปีของรัฐ จนครบก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือ 
  (2)  นิสิตเภสัชศาสตร์ผู้ท าสัญญาชดใช้ทุนมีจ านวนเกินความต้องการใช้ในแต่ละปีของรัฐ  
ก็จะเป็นอิสระจากพันธะสัญญาที่คณะรัฐมนตรีก าหนดไว้   
     อนึ่ง กรณีนิสิตลาออกจากการเป็นนสิิตก่อนส าเร็จการศึกษา หรือประพฤติตนไมส่มควรจนเป็นเหตุให้ต้อง 
พ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ยกเว้น การพ้นสภาพนิสติตามขอ้ 6(1)(ค) 4) 5) 7) และ 8) ให้ถือว่านิสิตผู้นัน้ปฏิบตัิผิดสญัญา  และต้องช าระค่าปรับ 
ในอัตราภาคการศึกษาละ  20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 
     8.2  หากผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกไม่รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
และท าสัญญาชดใชทุ้นจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าเปน็นสิิตเว้นแต่คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา  
จักพิจารณาเปน็รายกรณีเฉพาะหน่วยงาน/องค์กรที่มีพันธะสัญญาความร่วมมือด้วยกัน 
 9.  ค่าบ ารุงและคา่ธรรมเนียมการเข้าศึกษาแบบเหมาจา่ยรายภาคเรียน 

     9.1  ภาคต้นและภาคปลาย   ภาคเรียนละ  75,000  บาท 
     9.2  ภาคฤดูร้อน  40,000  บาท 

 

คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ(วท.บ.)  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์  

1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00   
2.  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากวา่  12  หน่วยกิต 
3.  จะต้องไม่เป็นผู้มตีาบอดส ี
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คณะวิทยำศำสตร์ 
 1.  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ 

    1.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  22  หน่วยกิต 
    1.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต 
2.  ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา  สามารถเลือกเรียนในสาขาวิชา  ดังต่อไปนี้ 

1.  สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ  2.  สาขาวิชาฟิสิกส ์
   3.  สาขาวิชาวารชิศาสตร ์   4.  สาขาวิชาสถิต ิ     
 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 1.  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ 
     1.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  22  หน่วยกิต 
     1.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)  ภำคปกติ  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  ผูส้มัครต้องมีความรู้พื้นฐาน 
ด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  ไม่เป็นผู้มีจิตฟัน่เฟือน  และไม่ปรากฏอาการของโรคติดต่อ
ร้ายแรง  
 

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 

 2.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  และโรคซึ่งเปน็อุปสรรคต่อวิชาชพี  ดังต่อไปนี้ 
-  ตาบอดสชีนิดรนุแรง    -  โรคจิตต่าง ๆ   -  โรคเร้ือน   
-  กามโรคในระยะที่มีผืน่หรือแผลตามผิวหนัง  (ระยะที่  2)   
-  โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นทีน่่ารังเกียจ 
-  โรคหรือคนพิการประเภทอื่น ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้  ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นวา่ 

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  ทั้งนี้  คณะศิลปกรรมศาสตร์อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้   
 

คณะศึกษำศำสตร์ 
 1.  ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต้องเลือกเรียนสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 
     1.1  หลักสูตรผลิตครู  หลกัสูตรกำรศึกษำบัณฑติ (กศ.บ.)  หลักสูตร 4 ปี   
  1.1.1  สาขาวิชาศิลปศึกษา  มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50  
(ผู้สมัครที่มีรำยชื่อมีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์  จะต้องเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ และสอบปฏบิัติวำดเส้น  
ในรูปแบบออนไลน์)  โดยผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องด าเนินการเตรียมข้อมูลและอุปกรณ์ ดังนี้  
 1.1.1.1  แฟ้มสะสมงาน (สแกนเป็นไฟล์ PDF) 
 1.1.1.2  ใบส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย  (ผลการเรียนชัน้ ม.4 - ม.6)  
(สแกนเป็นไฟล์ PDF) 
 1.1.1.3  ใบสมัคร TCAS 4 (สแกนเป็นไฟล์ PDF) 
 1.1.1.4  กระดาษปรู๊ฟ ขนาด A2 
 1.1.1.5  กระดานรองวาดภาพ 
 1.1.1.6  ดินสอด า EE  
 1.1.1.7  และอุปกรณ์ในการสอบปฏิบัติวาดเส้น 
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     1.2  หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑติ (กศ.บ.) หลักสูตร 5 ปี   

 1.2.1  สาขาวิชาภาษาจนี  ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน) ไม่ต่ ากวา่  2.50 
      1.2.1.1  ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวชิาภาษาจีน จะต้องผ่านการเรียน 
ภาษาจนี มีความรู้ สามารถฟัง-พูด อ่าน-เขียนภาษาจนี เทียบเท่า HSK ระดับ 3 ขึ้นไป ซึง่ผู้เข้าศึกษาจะต้องเรียน 
รายวิชาในประเทศไทย ในปีที่ 1 - 2  โดยปีที่ 3 - 4 จะต้องเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาจนี  
เป็นเวลาประมาณ 2 ปี และในปีที่ 5 จะต้องเดินทางกลบัมาประเทศไทยเพื่อฝึกปฏิบัติการสอนเป็นเวลา 1 ปี   
(ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) โรคระบาดอ่ืน  
การเกิดเหตุจราจล หรือเกิดภัยพิบัติ อันเป็นเหตุท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินทางไปศึกษา  
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อาจมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ หรือรูปแบบอ่ืน 
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ที่เกิดข้ึน)  
      1.2.1.2  นิสิตจะต้องเลือกมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
คือ Beijing Union University เมืองปักกิ่ง โดยเสียค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินประมาณ 600,000 บาท   
และ Yunnan Minzu University เป็นเงินทั้งหมดประมาณ 400,000 บาท ด้วยทุนของตนเอง  
(ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนและการใช้จ่ายของนิสิตแต่ละคน)  
       1.2.1.3  การได้รับปริญญาทัง้ 2 มหาวิทยาลยันัน้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ  
ก าหนด 
    1.2.1.4  ผู้สมัครที่มีรำยชื่อมีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ จะต้องเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ 
ในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้เข้ารบัการสัมภาษณ์จะต้องด าเนินการเตรียมข้อมูล ดังนี้  
  1.2.4.1  แฟ้มสะสมงาน (สแกนเป็นไฟล์ PDF) 
  1.2.4.2  ใบส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผลการเรียนชั้น ม.4 - ม.6)  
(สแกนเป็นไฟล์ PDF) 
  1.2.4.3  ใบสมัคร TCAS 4 (สแกนเป็นไฟล์ PDF) 

    1.3  หลักสูตรกำรศึกษำบณัฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี   
  1.3.1  สำขำวิชำเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อกำรศึกษำและคอมพิวเตอร์ศึกษำ  ผู้สมัครต้องมี 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากวา่  2.50 
   1.3.2  ผู้สมัครที่มีรำยชื่อมีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ จะต้องเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ ์
ในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้เข้ารบัการสัมภาษณ์จะต้องด าเนินการเตรียมข้อ ดังนี้  
 1.1.4.1  แฟ้มสะสมงาน (สแกนเป็นไฟล์ PDF) 
 1.1.4.2  ใบส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผลการเรียนชั้น ม.4 - ม.6)  
(สแกนเป็นไฟล์ PDF) 
 1.1.4.3  ใบสมัคร TCAS 4 (สแกนเป็นไฟล์ PDF) 
 1.1.4.4  แนวทางการประกอบอาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้แก่  
นักวิชาการศึกษา  นักวชิาการโสตทัศนศึกษา  นักฝึกอบรมในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ  ประกอบอาชีพอิสระ 
ด้านออกแบบสื่อดิจิทลัเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ ฯลฯ 
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คณะโลจิสตกิส ์
 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวิชาวิทยาการเดนิเรือ  (หลักสูตร  5  ปี)  ผู้ประสงค์ 
สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี ้
 1.  ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย  สูงไม่ต่ ากว่า  160  เซนติเมตร   
 2.  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ 

    2.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  22  หน่วยกิต 
    2.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต 

 3.  ผ่านการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  ตามเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพทุกรายการ  ดังนี้ 
 

ที่ รำยกำรที่ท ำกำรตรวจ เกณฑ์มำตรฐำน 
1 ลมบ้าหมู  (Epilepsy  of  Attacks) ไม่มีประวัติเจบ็ป่วยเฉียบพลัน 
2 โรคไต  (Kidney  Disease) มีการติดเชื้อหรือไม่เคยเปลี่ยนไต 
3 กามโรค(Venereal) ไม่มี 
4 โรคชัก(Seizures) ไม่มี 
5 ยาเสพติด (Narcotics  History) ไม่มี 
6 วัณโรค  (Tuberculosis) รายงานผลจากรังสีวนิิจฉัยไม่พบ 
7 HTV  (not  compulsory) ไม่มี 
8 ความดันโลหิตสูง  (Hypertension) ความดันปกติ 
9 โรคติดเชื้อในกระเพาะอาหารและล าไส้ 

(Gastro-Intestinal  infection  disease) 
ผลปกติจากรายงานการตรวจทางพยาธิวิทยา 

10 โรคอ้วน  (Obesity) น้ าหนักและส่วนสูงอัตราเฉลี่ยต่ ากว่า  30 
11 โรคหัวใจ  (Heart) ไม่มีประวัติเจบ็ปวดหนา้อกเฉียบพลัน 
12 เบาหวาน  (Diabetes) ไม่ใช้อินซูลนิบ าบัดรักษา 
13 โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเร้ือรัง  (Chronic 

respiratory  Disorder) 
ไม่มีไซนสั/หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 

14 กระดูก-กล้ามเนื้อ  (Muscular - skeletal) ไม่มีการอักเสบของข้อ  หรือปวดหลังอย่างรุนแรง 
15 มะเร็ง  (Cancer) ตรวจวินิจฉัยไม่พบ 
16 ติดเชื้อที่ผิวหนัง  (Skin  disease) ปกต ิ
17 โรคฟันชนิดเร้ือรังซึ่งเป็นปัญหาต่อการเคี้ยว 

และการย่อยอาหาร  (Chronic  dental  and 
digestive  System  problems) 

ปกต ิ

18 การตรวจสายตา ระดับของการมองเห็น 
-  ไม่สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์  ไม่ต่ ากวา่  0.1 
   (20/200) 
-  สวมแว่น  ไมต่่ ากว่า  0.5  (20/40) 

19 การตรวจตาบอดส ี ต้องมองเห็นชัดเจนครบทั้ง  4  สี  คือ  สีแดง/ 
สีเหลือง/สีเขียว/สีน้ าเงิน 

20 การได้ยินของหูทั้ง  2  ข้าง ไม่เกิน  40  เดซิเบล 
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 4.  ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางรา่งกายตามที่คณะคณะโลจสิติกส์ก าหนด  ดงันี ้
(ให้เตรียมชุดว่ายน้ า  และชุดกฬีามาด้วย) 
     4.1  ว่ายน้ าระยะทาง  100  เมตร  (ไม่จับเวลำ  แต่ถ้ำไม่ผำ่น  ถือว่ำตกสัมภำษณ์) 
     4.2  วิ่งระยะทางประมาณ  1,000  เมตร   
     4.3  ดันพื้น         4.4  ดึงข้อราวเดี่ยว   
     4.5  ซิทอัพ           4.6  กระโดดหลบสิ่งกีดขวาง 

หมำยเหตุ  
- ที่ระบุว่ารบัเฉพาะเพศชายนัน้เนื่องจากในหลักสูตรฯ ก าหนดให้ต้องผ่านการฝึกภาคปฏิบัตทิางทะเล 

กับเรือสินค้าเดินทะเลระหวา่งประเทศของบริษัทเอกชนเป็นเวลา  1  ปี  ซึ่งในปัจจุบนัยังไม่มีบริษัทเจ้าของเรือรายใด 
รับผู้หญิงขึ้นไปท างานบนเรือ  ดังนั้น  หากนิสิตไม่สามารถหาเรือฝึกได้ก็จะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
 -  ในกรณีที่จ ากัดส่วนสูงไม่ต่ ากว่า  160  เซนติเมตรนั้น  เพราะบนสะพานเดินเรือมีเครื่องมือบางชนิดที่ 
ติดตั้งในต าแหนง่ที่สงู  ดังนัน้ผูท้ี่จะขึ้นไปท างานบนสะพานเดินเรือจึงจ าเป็นต้องมีความสงูในระดับพอที่จะใช้เครื่องมือ 
เหล่านั้นได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ผูท้ี่จะขึน้ไปท างานบนสะพานเดนิเรือจะต้องมีความสูงเพียงพอ 
ที่จะมองผ่านกระจกออกไปด้านนอกเพื่อให้มีทัศนวิสัยที่มองเห็นได้กว้างไกล  หากมีความสูงไมเ่พียงพอก็จะเป็น 
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
 -  ในส่วนที่ก าหนดวา่รับเฉพาะผู้ก าลังศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที ่6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
นั้น  เนื่องจากเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  มีรายวิชาเรียนที่ต้องอาศัยการค านวณทางคณติศาสตร์   
การวิเคราะห์ทางฟิสิกส์  และความรู้ทางเคมี อยู่มาก  ผู้ทีจ่ะเข้าศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีพื้นฐานดงักล่าวมาก่อน 
จึงจะสามารถเข้าศึกษาได ้
 -  เกณฑ์การพิจารณาการตรวจร่างกายขึ้นอยู่กับความเห็นของแพทย์ผู้ตรวจเป็นเด็ดขาด  ถ้าแพทย์ผู้ตรวจ 
พิจารณาแล้วเห็นวา่ไมส่ามารถปฏิบัติงานบนเรือสินค้าเดนิทะเลระหว่างประเทศได้ตามปกติ  ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์   
ทั้งนี้  แพทยผ์ู้ตรวจจะใช้ข้อมูลจากการเอ็กซเรย์  ข้อมูลจากการตรวจคลื่นไฟฟา้หัวใจ  (EKG)  ข้อมูลจากการตรวจ 
ทางห้องปฏิบัติการ  [Routine urinalysis, Creatinine, HBsAg, HBsAb, VDR/RPR, Urine Amphetamine, 
Anti-HIV, Total  protein, Albumin, Total bilirubin, Direct bilirubin, AST (SGOT), ALT (SGPT), Alkaline 
phosphatase]  หรือข้อมูลจากการตรวจอ่ืน ๆ  ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  ประกอบการพิจารณาเท่านัน้ 
จะไม่รับพิจารณาผลการตรวจจากที่อ่ืนโดยเด็ดขาด  ทั้งนี้ ผู้ตรวจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการตรวจร่างกาย 
ทั้งหมด  ไม่ว่าจะผา่นเกณฑ์หรือไม่ก็ตาม 
 -  เกณฑ์คะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเป็นไปตามประกาศคณะโลจิสติกส์  เร่ือง  แนวปฏิบัติ 
การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ 
 

วิทยำลัยนำนำชำติ 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าวิทยาลัยนานาชาติ  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.30 
 จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษตลอดหลักสูตร 

1.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชำกำรเงนิ  กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ 
และกลุ่มวิชำกำรตลำดดจิิทัลและสร้ำงสรรค์  หลักสูตรนำนำชำติ 
 -  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  และไม่เปน็โรคติดต่อร้ายแรง 
 -  แนวทางประกอบอาชีพผู้ทีส่ าเร็จการศึกษา  สามารถประกอบอาชีพในองค์การทัง่ภาครัฐและเอกชน 
ด้านการบริหารจัดการองค์การ  การจัดระบบสายงาน  สายการบังคับบัญชาและโครงสร้างองคก์ร  การท าแผนธุรกิจ 
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การวางแผนและวิเคราะห์เก่ียวกับการตลาด  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  และธุรกิจการเงิน  อาชีพอิสระอื่น ๆ 
ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดบับริหาร  ในองค์กรระดับท้องถิน่  ระดับประเทศ  และระดบันานาชาติ 
 หมำยเหตุ  ค่าเล่าเรียนเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร  490,000  บาท  โดยแบ่งจ่ายเปน็รายภาคการศึกษา 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ   
หลักสูตรนานาชาต ิ  
 -  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
 -  แนวทางประกอบอาชีพธุรกิจด้านโลจิสติกส์  ด้านการเดินเรือ ด้านการบินฝา่ยจัดซื้อ  ธุรกิจการน าเข้า-ส่งออก 
นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  นักวางแผน  นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ 
 หมำยเหตุ  ค่าเล่าเรียนเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร  490,000  บาท  โดยแบ่งจ่ายเปน็รายภาคการศึกษา 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 3.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวชิาการจัดการการบริการการท่องเที่ยวและไมซ์  
หลักสูตรนานาชาต ิ
 -  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  และไม่เปน็โรคติดต่อร้ายแรง 

-  แนวทางประกอบอาชีพธุรกิจด้านบริการและการท่องเที่ยว  เช่น  ธุรกิจที่พัก  ธุรกิจน าเที่ยว  ธุรกิจการจัด 
ประชุมและสัมมนา  ไกด์  นักวชิาการดา้นการท่องเที่ยว  ผู้จัดการโรงแรม  เชฟ  ท างานในกลุม่การจัดอีเว้นท์   
พนักงานบริการผูโ้ดยสารบนเครื่องบิน  นักพัฒนาการท่องเที่ยว  นักส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 หมำยเหตุ  ค่าเล่าเรียนเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร  490,000  บาท  โดยแบ่งจ่ายเปน็รายภาคการศึกษา 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 4.  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑติ  (ศศ.บ.)  สาขาวชิาการพฒันาศักยภาพสากล  กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย ์ 
และกลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ  หลักสูตรนานาชาต ิ

-  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  และไม่เปน็โรคติดต่อร้ายแรง 
-  แนวทางประกอบอาชีพ  การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ  เช่น  นกัธุรกิจ  นักประชาสัมพันธ์  ล่าม  นักพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์  ทีป่รึกษาทางทรัพยากรมนุษย์  พนักงานฝึกอบรมและพัฒนา  และนักวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ 
 หมำยเหตุ  ค่าเล่าเรียนเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร  490,000  บาท  โดยแบ่งจ่ายเปน็รายภาคการศึกษา 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 5.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑติ (บธ.บ.)  สาขาวชิาการจัดการสุขภาพองค์รวม หลักสูตรนานาชาติ   

-  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และไม่เปน็โรคติดต่อร้ายแรง   
-  แนวทางประกอบอาชีพผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานในอตุสาหกรรมการบริการเชิงสุขภาพ โดยสามารถ 

ประกอบธุรกิจในองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งระดบัท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ได้แก่ ผู้ประกอบการ  
ผู้จัดการ ผู้ประสานงาน หรือบุคลการฝ่ายต้อนรับในอุตสาหกรรมการบริการสุขภาพแบบองค์รวม Wellness  
Ambassador เจ้าหน้าที่ความภัยด้านสุขภาพ 

หมำยเหตุ  ค่าเล่าเรียนเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ านวน 490,000  บาท  โดยแบ่งจา่ยเป็น 
รายภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  วิทยำเขตจันทบุร ี
1.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  (วทบ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 

(รับวุฒิเทียบเท่ำ แต่ผู้สมัครตอ้งมีผลคะแนนสอบ  GAT และ PAT1)   
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  คณะวิทยาศาสตร์ 
และศิลปศาสตร์  เป็นนักสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ที่มีความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติ 
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะความรู้ปฏิบัติทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล  
การวางแผนและการพยากรณ์ให้กับองค์กรภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลดิจิทัล มีความสามารถในการประยุกต์ 
การท างานด้านโปรแกรม  การสื่อสารข้อมูล  และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงโปรแกรมประยุกต์ 
ทางด้านวิทยาการข้อมูล มีความสามารถในการสื่อสารและท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้  เพ่ือตอบสนองความต้องการ  
ในการพัฒนาองค์กรและประเทศ 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ   

นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาการข้อมูล นักวางแผนทางธุรกิจดิจิทัล นักวิเคราะห์ด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ  
นักพัฒนาด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ นักพัฒนาคลังข้อมูล ในภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขนาดใหญ่  
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  นักวิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาระบบ  ผู้ดูแลเครือข่าย   
นักพัฒนาเว็บไซต์  และนักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หมำยเหตุ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ 
สหกิจศึกษา  (ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ)  เป็นเวลา  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไป 
ตามเงื่อนไขของคณะฯ  และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
 2.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  (วทบ.)  สาขาวิชาปัญญาประดิษฐป์ระยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ   
(Applied Artificial Intelligence and Smart Technology)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)   
ไม่ต่ ากว่า  2.50  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระตา่ง ๆ ดังนี้ 
     2.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต   
     2.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางทางภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ ากวา่  7  หน่วยกิต 
     2.3  มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  ซื่อสตัย์  ขยัน  อดทน  กระตือรือร้น   
ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  มีตรรกะในการวิเคราะห์แก้ปัญหา  อย่างเป็นล าดบัขั้นตอน 
     -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปัญญาประดิษฐป์ระยุกต์และระบบอัจฉริยะ  ไดพ้ัฒนาขึ้น 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ  รองรับการเปลี่ยนรปูองค์การไปสู่ 
องค์กรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven  Business)  บนพืน้ฐานของเทคโนโลยีปญัญาประดษิฐ์  ตลอดถึง 
การพัฒนาก าลังคนส าหรับธุรกิจดิจิทัล  และระบบอัจฉริยะ  เช่น  โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)  เกษตรอัจฉริยะ  
(Smart Agriculture)  ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)  เมืองอัจฉริยะ (Smart City)  การบริการอัจฉริยะ (Smart  
Services)  การท่องเที่ยวอัจฉริยะ  (Smart Tourisms)  และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistics)  สอดคล้องกับ 
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
 ตัวอย่ำงแนวทำงกำรประกอบอำชีพ 

1.  นักออกแบบและพัฒนาปรบัปรุงปัญญาประดษิฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  เพื่อการเปลี่ยนรูปองค์กร 
เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทลั  (Digital  Transformation ) เช่น 

    -  วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์  (Applied Artificial Intelligence Engineer) 
    -  วิศวกรการเรียนรู้เชิงลึก  (Deep Learning Engineer) 
    -  เจ้าหน้าที่ท างานทางดา้นการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐแ์ละข้อมูลดิจิทัลในองค์กร 
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    -  วิศวกรคอมพิวเตอร์วิทัศน์  (Computer Vision Engineer) 
    -  นักพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะ  (Business Intelligence Developer) 
    -  นักพัฒนาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  (Internet of Things Developer) 
    -  นักวางแผนการประยุกต์ใช้ปัญญาประดษิฐ์และข้อมูลดิจทิัล 
    -  ผู้เชี่ยวชาญและให้ค าปรึกษา ด้านการจัดการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี 

ข้อมูลดิจิทัล 
2.  นักวิเคราะห์ข้อมูลในภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
3.  ผู้ประกอบการอิสระด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล  บริษทั Start UP  

ด้านดิจทิัลเพื่อรับงานวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศอัจฉริยะ  รวมถึงเป็น  Design House, Intelligent  
Product Design, และ System Integration ส่วนของ Smart Technology ให้ลูกค้า หรือ Software House ทั่วไป 

3.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่  กลุ่มวิชาเทคโนโลย ี
และการจัดการไมผ้ล  และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร  (รับวุฒิเทียบเท่ำ แต่ผู้สมัคร 
ต้องมีผลคะแนนสอบ  GAT, PAT1 และ PAT2)   

    -  บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่  เป็นผู้มีความรู้ดา้นวิชาการ   
มีความสามารถด้านปฏิบัติและการวิจัย  สามารถพัฒนาประยกุต์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  สามารถในการท างานในปัจจุบนัและในอนาคตที่มุ่งเน้น Smart officer, Smart researcher, Smart  
farmer, Smart agriculture และการตลาดสมัยใหม่เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน มี 2 กลุ่มวิชา ดังนี ้
     3.1  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่  กลุ่มวิชำเทคโนโลยีและกำรจัดกำรไม้ผล  มุ่งศึกษาเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบดัง้เดิมสู่การบริหารจัดการการเกษตรแบบสมัยใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มาสนบัสนุนการผลิตผลไม้คุณภาพและพชืเศรษฐกิจอย่างแม่นย า (Smart farmer) หลักสูตรจึงพัฒนารายวชิาที่มุง่เน้น 
การเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า การผลิตผลไม้สู่การตลาดและการเพิ่มมูลค่า ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลย ี
การผลิตไมผ้ลและพืชเศรษฐกิจ ประกอบด้วย พันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชเชิงพาณิชย์ สรีรวิทยา เทคโนโลยีการผลิตพชื 
แบบแม่นย า เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพชื การจัดการดินและปุ๋ย เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน การวินิจฉัยโรคพชื  
การจัดการโรคพืชและแมลง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เทคโนโลยีการจัดการวัชพชื  การจัดการหลังการเก็บเก่ียว  
การจัดการในโรงคัดบรรจุ  การเก็บรักษา  การขนส่ง  การจัดการผลิตผลสดเพื่อส่งออก  กฎระเบียบและมาตรฐานของ 
การน าเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร ธุรกิจและการค้าออนไลน์ การเพิ่มมูลค่าสนิค้าเกษตร การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรเน้น 
การเรียนรู ้คู่ปฏิบัติจริง โดยหลกัสูตรสอนในจังหวัดจนัทบุรี มหานครผลไม้เมืองร้อน มีความร่วมมือกับเกษตรกรดีเด่น 
แห่งชาติ กลุ่มเกษตรกร และภาคเอกชนที่ด าเนินธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับผลไม้ของไทย 
     3.2  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่  กลุ่มวิชำเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และกำรออกแบบพืช 
อำหำร  ศึกษาในศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยปีรับปรุงพันธุแ์ละการออกแบบพืช มุ่งพฒันาบัณฑิตให้สามารถ 
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางเกษตรและอาหารสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ที่ให้ความส าคญักับการเลือกอาหารที่ดี 
มีประโยชน์ และมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยทีสุ่ด โดยเร่ิมตั้งแต่การสร้าง/ปรับปรุง และคัดสรรพันธุ์พืชที่ดีด้วย 
เทคโนโลยสีมัยใหม่ เช่น การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีวโมเลกุลและการเพาะเลี้ยง 
เนื้อเยื่อพืชเพื่อการพัฒนาพันธุพ์ืช การค้นหาทรัพยากรและพชืสมุนไพรที่มปีระโยชน์ผ่านระบบฐานสารสนเทศข้ันสงู  
เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้วัตถุดิบที่มคีุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งน ามาใช้ในการพฒันาและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ 
ตามหลักการของ functional food และ functional drink เรียนรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ทีท่ันสมัยตอบโจทย์ตลาด 
ผู้บริโภคยุคใหม่ พรอ้มกันนี้กับการเสริมทักษะการเป็นผูป้ระกอบการยุคใหม่กับสโลแกน “สรา้งได้ ขายเป็น” กับวางแผน 
การขายและท าการตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ที่สรา้งขึ้นด้วยตัวเอง หรือการเข้าสู่ธุรกิจของเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมกันนี้ยังมุ่งเน้น 
ให้ทุกกระบวนการผลิตเปน็ zero waste กับการแปรรูป/เพิ่มมลูค่าวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตร และรักษา/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
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ด้วยเทคโนโลยีพืชบ าบัด (Phytoremediation) ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่เนน้การปฏิบตัิจริงในทุกขั้นตอน ทุกวชิา 
จะถูกเรียงร้อยเป็นเร่ืองราวให้บัณฑิตสามารถหยิบเอาทุกกระบวนการการเรียนรู้ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ   

รับราชการในส่วนงานที่เก่ียวข้องกับทางด้านการเกษตร  นักวิจยัและเจ้าหนา้ที่ในองค์กรภาครัฐและเอกชน   
ประกอบธุรกิจทางดา้นการเกษตร  เช่น  ฟาร์ม  สวน  ไร่  โรงงาน  ฯลฯ  หรือท างานในภาคเอกชนที่เก่ียวกับธุรกิจ 
การเกษตร  สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันการศกึษาทั้งในและต่างประเทศ 

หมำยเหตุ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  (ปฏิบัติงาน 
ในสถานประกอบการ)  เปน็เวลา  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4 ถ้านสิิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ และผ่าน 
การคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

4.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  มี 2 กลุ่มวิชำ ดังนี้  กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ  และ 
กลุ่มวิชาการประกอบการ 

4.1  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวชิาการตลาดและบริการ (รับวุฒิเทียบเทำ่  
แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT1)  
    - ผู้เรียนมีองค์ความรู้ด้านการตลาด และมีทักษะการบริการ รวมถึงใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
ในการประกอบอาชีพได้ เชน่ จดัการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดการ 
ด้านการตลาดและบริการ ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติการด าเนนิงานการตลาดและบริการในสถานประกอบการของ 
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงได้ เพราะเปน็พื้นที่ที่มีสถานประกอบการที่ต้องใช้ความรู้ดา้นการตลาด 
และทักษะการบริการอยู่แล้ว  

แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  เช่น งานขาย วางแผนการตลาด โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ บริหารผลิตภัณฑ์  
พัฒนาช่องทางการจ าหน่าย วจิยัตลาด บริหารความสัมพนัธ์ลูกค้า การตลาดในธุรกิจบริการ งานบริการต่าง ๆ  
ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นตน้ 

4.2  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  กลุ่มวิชาการประกอบการ  (รับวุฒิเทียบเท่ำ แต่ผู้สมัคร 
ต้องมีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT1)  

  - ผู้เรียนบูรณาการความรู้ด้านการจัดการ การตลาด การเงิน บัญชี และระบบสารสนเทศทางธุรกิจได้  
เพิ่มเติมความรู้และฝึกทักษะดา้นการเป็นผูป้ระกอบการในรายวิชาตา่งๆ เชน่ การพัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อการจ าหน่าย  
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประกอบการและวสิาหกิจเพื่อสังคม การวินิจฉัยสถานประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ  
เป็นต้น ปฏิบัติการขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ โดยการน าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการและชุมชนมาฝึกการจัดการร้านค้า 
ออนไลน์ การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Base Learning)  

แนวทำงกำรประกอบอำชีพ    ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือท างานดา้นการจัดการในองค์กร เช่น  
ขายออนไลน์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ วินิจฉัยองค์กร วิจัยธุรกิจ วางแผนและพัฒนาธุรกิจ เป็นต้น 
     นอกจากนี้ผู้เรียนทัง้ 2 กลุ่มวิชา ได้รับการพฒันาบุคลิกภาพที่ดีผ่านรายวชิา เชน่ ศิลปะการพูด และ 
การน าเสนอ ภาวะผูน้ า การเจรจาต่อรองและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสงัคม ผ่านโครงการ/ 
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพก่อนส าเร็จการศึกษา และสามารถบรูณาการศาสตร์บริหารธุรกิจกับศาสตร์ต่างๆ โดยผ่าน 
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาทักษะการท างานหลายด้าน อาทิ ทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ /  
ด้านสื่อสงัคมออนไลน์ / ดา้นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / ดา้นภาษาต่างประเทศเพื่อบูรณาการกบัศาสตร์อ่ืน    

หมำยเหตุ นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตทั้ง 2 กลุ่มวชิา  มโีอกาสเข้าร่วมปฏิบัติสหกิจศึกษา  
(ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ) เป็นเวลาอย่างน้อย 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านสิิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข 
ของคณะฯ และผา่นการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
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5.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน   
(รับวุฒิเทียบเท่ำ แต่ผู้สมัครตอ้งมีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT1)  
     - ศึกษาเก่ียวกับการจัดการโลจิสติกส์ การค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ เปน็หลักสูตรที่จัดท าขึน้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสาขาโลจิสติกส ์
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 

1)  ด้านการจัดการโลจสิติกส์   
    - เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการวางแผนการผลิต จดัซื้อ  - นักวิเคราะห์การจัดการโลจสิตกิส์ 
    - เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการ คลังสนิค้า    - เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการ ศูนย์กระจายสินคา้ 
    - เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการ ควบคมุการขนส่งสนิค้า  - เจ้าหน้าที่ศุลกากร 
    - ผู้ประกอบการ 
2)  ด้านการจัดการการค้าชายแดนหรือการค้าระหว่างประเทศ   
    - เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการ ตัวแทนน าเข้า-ส่งออก   
    - เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการ วางแผนและปฏิบัติการทา่เรือ 
    - เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการ จัดซื้อ จัดหาระหว่างประเทศ 
    - เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการ ฝา่ยขายต่างประเทศ 

     - เจ้าหน้าที่/ผู้ช านาญการ ตวัแทนผู้ด าเนินพธิีการศุลกากร 
     - ผู้ประกอบการ 
 หมำยเหตุ  นิสิตสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา   
(ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ)  เป็นเวลาไม่ต่ ากวา่  4  เดือน  ในชัน้ปีที่  4  ถ้านิสิตผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงาน 
จากสถานประกอบการ และสามารถสอบมาตรฐานอาชีพด้านโลจิสติกส์กับสถาบนัคุณวฒุิวิชาชีพ 

6.  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑติ  (ศศ.บ.)  สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
     6.1  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.75 
     6.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ   ไม่ต่ ากว่า  7  หน่วยกิต 
     6.3  ศึกษาเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมปีระสทิธิภาพทางดา้นธุรกิจ รวมถึงการเข้าใจวัฒนธรรม 

ที่หลากหลาย  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์งานอาชีพ 
แนวทำงกำรประกอบอำชีพ สามารถประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับงานด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ทางธุรกิจในภาครัฐและเอกชน  งานแปล  งานส านักงาน  และธนาคาร 
 หมำยเหตุ  1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  เก็บค่าบ ารุง 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียน ภาคตน้และภาคปลาย ภาคเรียนละ 18,000  บาท 
     2) นิสิตสาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  
(ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตผา่นการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจาก 
สถานประกอบการ 
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คณะเทคโนโลยีทำงทะเล  วิทยำเขตจันทบุรี 
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล  (รับวุฒิเทียบเท่ำ แตผู่้สมัครต้องมี 

ผลคะแนนสอบ GAT,  PAT1 และ PAT2)   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดงันี ้
1)  กลุ่มเทคโนโลยีกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล เป็นกลุ่มวิชาที่ศึกษาเก่ียวกับ 

การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เน้นศึกษาการเปลี่ยนแปลง และการฟืน้ฟูคุณภาพแหล่งน้ า ตะกอนดนิ  
และระบบนิเวศในทะเลที่ส าคัญ เช่น แนวปะการัง แหล่งหญา้ทะเล ป่าชายเลน การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
ส าหรับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการศึกษาปัญหาเร่งด่วนของประเทศ เช่น การกัดเซาะ 
ชายฝัง่ การจัดการทรัพยากรประมง มลภาวะทางทะเล และขยะทะเล ฯลฯ และการฝึกทักษะการปฏิบัติการใต้น้ า  
(SCUBA) 

2)  กลุ่มเทคโนโลยีกำรเพำะเลีย้งสัตว์น้ ำ เป็นกลุ่มวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
สิ่งมีชีวิตในทะเล การจัดการฟาร์มทะเล เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุส์ัตว์และพืชทะเล เทคโนโลยีการตรวจ 
และวินิจฉัยโรคสัตว์น้ า การจัดการสุขภาพสัตวน์้ า และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับพัฒนาการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ าให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ สถานประกอบการเอกชน  
และองค์กรพัฒนาเอกชน ในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือนักวิชาการ ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเล   
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล การจัดการประมง  การจดัการฟาร์มสัตวน์้ า การเพาะเลีย้งสัตว์น้ า การสง่เสริม 
วิชาการผลิตภัณฑท์ี่เก่ียวข้องกับธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ 
อาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และการประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับการด าน้ า 
 

คณะอัญมณี  วิทยำเขตจันทบุรี 
1.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สาขาวชิาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (รบัวุฒิเทียบเท่ำ 

แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT,  PAT1 และ PAT2)  ต้องไม่เป็นผูต้าบอดส ี
       -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ เปน็หลักสูตรที่เปิดสอน 
ด้านอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรแรก ๆ ในประเทศไทย ด้วยการสอนที่ครอบคลุมตั้งแตก่ารก าเนิดอัญมณี  
การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี การเผาพลอย การวิเคราะห์อัญมณีด้วยเทคนิคพื้นฐาน และเทคนิคข้ันสูงด้วยเครื่องมือ 
ที่ทันสมัย การประเมินคุณภาพและราคาอัญมณี เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ    อัญมณี โลหะและวัสดุเครื่องประดับ  
การออกแบบการเจียระไนอัญมณีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระบวนการผลิตเครื่องประดับดว้ยเทคโนโลยีที่ 
เหมือนกับกระบวนการผลิตเครือ่งประดับในอุตสาหกรรมจริง ตลอดจนการออกแบบเครื่องประดับด้วยการวาดมือ 
และด้วยโปรแกรมเฉพาะด้านการออกแบบ นอกจากนี้ยังมีการสอนด้านการตลาดและการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น  
โดยหลักสูตรฯ จัดการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติการ เพื่อสร้างบัณฑิตที่พร้อมปฏบิัติงานได้จริง เม่ือส าเร็จการศึกษา 

แนวทำงในกำรประกอบอำชีพ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน เช่น 
1.  นักวิเคราะห์อัญมณี 
2.  นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ในสถาบนัวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.  นักพัฒนาเทคนิคการผลิตเครื่องประดับ 
4.  นักประเมินคุณภาพและราคาอัญมณี 
5.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิต 
6.  เจ้าของกิจการผลิตและจ าหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ 
7.  ผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 
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8.  ตัวแทนจ าหนา่ยอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในและต่างประเทศ 
9.  อาชีพอิสระตามความต้องการ 
หมำยเหตุ  นิสิตสาขาวชิาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ สามารถเลือกแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา  

หรือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงในภาคสุดทา้ยของการเรียน 
2.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวชิาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  (รับวฒุิเทียบเท่ำ 

แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT1)  ต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสี 
    -  สาขาวชิานี้ศึกษาดา้นการบริหารธุรกิจและการตลาด โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  การท า 

แผนธุรกิจ ความรู้พื้นฐานด้านอัญมณีศาสตร์ การตรวจวิเคราะห์อัญมณี การประเมินคุณภาพราคาเพชร การประเมนิ 
ราคาอัญมณีและเครื่องประดับ การเป็นผู้ประกอบการ การตลาดออนไลน์ การสร้างแบรนด์ และการใช ้
ภาษาตา่งประเทศเพื่อธุรกิจ 
 แนวทำงในกำรประกอบอำชีพ   

สามารถประกอบอาชีพในหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนในต าแหน่ง ผูป้ระกอบการอัญมณี  เจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายการตลาดและฝา่ยขาย  เจ้าหน้าที่ฝา่ยโฆษณาและประชาสมัพันธ์  เจ้าหนา้ที่ฝา่ยบุคคล  เจา้หน้าที่วิเคราะห์ 
อัญมณี  เจ้าหน้าที่ฝา่ยจัดซื้อ เป็นตน้ 

หมำยเหตุ นิสิตสาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฏิบตัิงาน 
ในสถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน) ถ้านสิิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะ และผ่านการคัดเลือก 
จากสถานประกอบการ 
 

คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์  วิทยำเขตสระแก้ว 
 1.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ  
(รับวุฒิเทียบเท่ำ  แต่ผู้สมัครตอ้งมีผลคะแนนสอบ  GAT และ PAT1)   

    -  มีความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  
เมื่อส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและทางธุรกิจ 

เพียงพอ ในการประกอบอาชีพได้ในองค์การภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว 
และงานที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้  
  1) นักบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
  2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  3) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
  4) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ (System Analysis and Design) 
  5) ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ (Information Project Manager) 
  6) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator) 
  7)   ผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) 
 นอกจากนั้น จากทักษะตามกลุ่มวิชาที่เลือกเรียน ยังสามารถประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับทักษะเฉพาะ 
ของตน ในลักษณะงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 ประกอบอาชีพเก่ียวกับการพฒันาซอฟต์แวร์ ต าแหน่งงาน ได้แก่  
 1) นักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Developer)  
 2) นักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Developer)  
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 3) นักพัฒนาและออกแบบเวบ็ไซต ์(Website Designer and Developer)  
 4) นักพัฒนาไอโอที (IOT Developer) 
 ประกอบอาชีพเก่ียวกับการพฒันาสื่อวีดิทัศน์และมลัติมีเดีย ต าแหน่งงานได้แก่  
 1) นักพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และมลัติมีเดีย (Multimedia and Video Developer)  
 2) นักผลิตเนื้อหาดิจิทลั (Digital Content Creator) 
 ประกอบอาชีพเก่ียวกับการพฒันาระบบเครือข่ายและความปลอดภัย ต าแหน่งงาน ได้แก่  
 1) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย (Network System Administrator)  
 2) ผู้ปฏิบัตงิานด้านความปลอดภัยระบบ (System Security Officer)  
 ประกอบอาชีพเก่ียวกับธุรกิจอัจฉริยะ ต าแหน่งงาน ได้แก่  
 1) นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ (Business Analyst) 
 2) นักวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล (Digital Data Analyst)  
 2.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว 
(รับวุฒิเทียบเท่ำ แต่ผู้สมัครตอ้งมีผลคะแนนสอบ  GAT และ PAT1)  

   แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการทางด้านโลจิสติกส์ ผู้ให้บริการการขนส่ง
ระหว่างประเทศ ตัวแทนขนส่งสินค้าทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ นักวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงานด้านโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ เจ้าหน้าทีฝ่่ายจดัการขนส่งและกระจายสินค้า เจา้หน้าที่บริหารคลังสินค้า เจ้าหน้าที่
ฝ่ายจัดซื้อ เจ้าหน้าท่ีควบคมุคุณภาพ เจ้าหน้าท่ีมวลชนสัมพันธ์ นักวิชาการหรือนักวิจัยดา้นการจดัการโลจสิติกส์ ประกอบอาชีพใน
หน่วยงานราชการ เช่น นักวิชาการขนส่ง นักวิชาการศุลกากร นักวิชาการพาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือต าแหน่งอื่น
ในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น 
 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  วิทยำเขตสระแก้ว 
1.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวชิานวัตกรรมเกษตร  มี  2  กลุ่มวิชา  ประกอบด้วย 

     1.1  สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมการผลิตพชื  (รับวุฒิเทียบเท่ำ  แต่ผู้สมัครต้องมี 
ผลคะแนนสอบ  GAT, PAT1 และ PAT2)   

- กลุ่มนี้ศึกษาในศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมการผลิตพชื  ประกอบด้วย  smart farming  ทั้งด้าน 
พืช  นวัตกรรมการผลิตและแปรรูปมันส าปะหลังแบบครบวงจร  นวัตกรรมการผลิตและแปรรูปอ้อยแบบครบวงจร   
นวัตกรรมการผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจร ธุรกิจเกษตรเพื่อผู้ประกอบการ ระบบน้ าและพลังงานแสงอาทติย์ 
เพื่อการเกษตร เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรแบบไร้ขยะ การจัดการผลิตผลทางการเกษตร 
เพื่อการส่งออก เทคโนโลยชีีวภาพพืช สรีรวิทยาของพืช การปรบัปรุงพนัธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช หลักการผลิตพชื  
เทคโนโลยีการผลิตพชืเสริมความงาม เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล เทคโนโลยีการขยายพนัธุ์พืช เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
เทคโนโลยีการปลูกพชืไร้ดนิพืชพลังงานและเทคโนโลยี ด้านพลงังานชีวมวล การผลิตพืชเครื่องเทศและสมนุไพร  
การจัดการดินและปุ๋ยเทคโนโลยีการจัดการวัชพชืโรคและแมลงศัตรูพืช และอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับการผลิตพชื เป็นต้น  
รวมถึงการประยุกต์ใช้และการวิจัยทางดา้นพชืศาสตร์ น าไปสู่การสร้างเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตพืชและศึกษาในด้าน 
การประเมินคุณภาพผลผลิตก่อนเก็บเก่ียว ดัชนีการเก็บเก่ียวการรักษาคุณภาพ คุณค่าของโภชนาการ ระบบการจัดการ 
หลังการเก็บเก่ียว การจัดการในโรงคัดบรรจุ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา การขนส่ง และการน าเทคโนโลย ี
ที่เหมาะสมและทันสมยัมาใช้เพือ่ลดการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียว ความปลอดภัยของอาหารและกฎระเบียบ 
     1.2  สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมการผลิตสตัว์  (รับวุฒิเทียบเท่ำ  แต่ผู้สมัครต้องมี 
ผลคะแนนสอบ  GAT, PAT1 และ PAT2)  
  - กลุ่มนี้ศึกษาในศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
ฟารม์อัจฉริยะทางดา้นสัตว ์การผลิตปศสุัตว์อินทรีย ์สมุนไพรส าหรับปศุสัตว ์ธุรกิจเกษตรเพื่อผู้ประกอบการ 
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การเลี้ยงและการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีการปรบัปรุงพนัธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพสัตว ์โภชนศาสตร์สัตว์และ
เทคโนโลยีอาหารสัตว ์พืชอาหารสัตว์ การใช้ประโยชน์จากพชือาหารสัตว์ เทคโนโลยนี้ านม การฟักไข่และการจัดการ 
โรงฟัก เทคโนโลยีการจัดการของเสียในฟาร์ม การรักษาเบื้องต้นและการป้องกันโรคในสัตว์ ธุรกิจปศุสัตว์และมาตรฐาน
ฟาร์ม และผลิตภัณฑส์ัตว ์เป็นตน้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ และการวิจัย ทางสัตวศาสตร์เพื่อน าไปสู่ 
การพัฒนาการผลิตสัตว ์ 

แนวทำงกำรประกอบอำชีพของนวัตกรรมเกษตร  ศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอก ในสาขาทางดา้น 
วิทยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์ ตามสถาบันหรือมหาวิทยาลัยทัง้ในและต่างประเทศ รับราชการในส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้องกับการเกษตร อาจารย์หรือนักวิจัย ตามสถาบนัมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจทางดา้น 
เกษตร เช่น ฟาร์ม สวน ไร ่โรงงาน ฯลฯ หรือท างานในภาคเอกชนที่เก่ียวกับธุรกิจการเกษตร 
 2.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวชิาพฒันาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  (รับวุฒิเทียบเท่ำ   
แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ  GAT, PAT1 และ PAT2)  
     - สาขาวชิานี้ศึกษาในศาสตรท์ี่เก่ียวข้องกับการพัฒน าผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วยเทคโนโลย ี
อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น หลักเศรษฐศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร การวิจัยตลาดในอุตสาหกรรมเกษตร  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ ์การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร การประกันคุณภาพ 
และกฎหมายในอุตสาหกรรมเกษตร สถิติและการวางแผนการทดลอง นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกษตร การเป็น 
ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร การเสริมทักษะและจรรยาบรรณสาหรับ 
วิชาชีพวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการศึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น จุลชวีวิทยาอาหาร เคมีอาหาร หัวข้อ 
คัดสรรอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ ์เทคโนโลยีผลติภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีผลิตภัณฑป์ระมง  
เทคโนโลยผีักและผลไม ้เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตวป์ีก เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีแป้งและน้ าตาล และในด้าน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิสารสกัดสมุนไพรและ 
การทดสอบฤทธิ์ทางชวีภาพ หัวข้อคัดสรรทางการพัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม  
เครื่องส าอาง เวชส าอาง และพษิวิทยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

แนวทำงกำรประกอบอำชีพ ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ในสาขาทางดา้นการวิจัยและพฒันาผลติภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร ตามสถาบนัหรือมหาวิทยาลัยทัง้ในและต่างประเทศ สามารถท างานได้ทัง้ในหน่วยงานราชการ  
หน่วยงานเอกชน โดยท างานในต าแหน่งที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑท์ี่เก่ียวกับอาหาร กึ่งอาหาร และไม่ใช ่
อาหาร ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมนุไพรเพื่อสุขภาพและความงาม นอกจากนี้ยังสามารถท างานในต าแหน่งอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
เช่น ฝ่ายการผลิต ฝ่ายการควบคุมและประกันคุณภาพ การตลาด เป็นต้น และประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 
เกษตร 
 

3.  เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำและรำยละเอียดรหัสวิชำ  GAT / PAT 
 3.1  องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
  กำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
  (1)  GPAX  (6  ภาคเรียน)      ร้อยละ 10-20 

(2)  คะแนนสอบ  GAT / PAT     ร้อยละ 80-90 
  เกณฑ์กำรรับเข้ำศึกษำ  ทุกสาขาวิชา/ทุกหลักสูตร 
  (1)  GPAX  (6  ภาคเรียน)      ร้อยละ 10-20 

(2)  คะแนนสอบ  GAT / PAT     ร้อยละ 80-90 
  (3)  สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย     ผ่าน/ไม่ผ่าน 

หมำยเหตุ  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสนิการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัตทิั่วไป  
   และคุณสมบตัิเฉพาะสาขาตามที่สาขาวชิาก าหนด 
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3.2  มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  โดยใช้รูปแบบ  ดังนี้ 
      3.2.1  ประมวลผลคะแนนจาก  GPAX และ GAT/PAT  ให้เป็นคะแนนรวม  100  เปอร์เซ็นต์ 

       3.2.2  เรียงล าดับผูส้มัครในแต่ละสาขาวชิา  จากผู้ทีไ่ด้คะแนนสูงสุดไปต่ าสุด 
 3.3  ในวันสอบสัมภาษณ์  มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบตั ิ หากตรวจสอบแล้วพบว่าคุณสมบัติ 
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการเข้ารับ 
การสอบสัมภาษณ ์
 3.4  การประกาศรายชื่อผู้ที่ผา่นการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  มหาวทิยาลัยจะพิจารณา 
ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์  และประกาศรายชื่อผู้ทีผ่่านการคัดเลือกเข้าศึกษา  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัย 
ขอสงวนสิทธิไ์ม่จ าเป็นที่จะรับผูส้มัครเข้าศึกษาตามจ านวนรับทีไ่ด้ประกาศไว้  หากผลการคัดเลอืกไม่ผ่านเกณฑ์ 
ตามที่คณะก าหนดไว้  และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 3.5  รายละเอียดรหัสวิชาสอบ  GAT / PAT 
  รหัส  85  GAT  ความถนัดท่ัวไป                   รหัส  77  PAT  7.1  ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 

รหัส  71  PAT  1  ความถนัดทางคณิตศาสตร์                  รหัส  78  PAT  7.2  ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 
รหัส  72  PAT  2  ความถนัดทางวิทยาศาสตร์                 รหัส  79  PAT  7.3  ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น 
รหัส  73  PAT  3  ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์            รหัส  80  PAT  7.4  ความถนัดทางภาษาจีน 
รหัส  74  PAT  4  ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์       รหัส  81  PAT  7.5  ความถนัดทางภาษาอาหรับ 
รหัส  75  PAT  5  ความถนัดทางวิชาชีพครู          รหัส  82  PAT  7.6  ความถนัดทางภาษาบาลี 
รหัส  76  PAT  6  ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์          รหัส  83  PAT  7.7  ความถนัดทางภาษาเกาหลี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือ GPAX

ปริญญา (10-20%) ค่าน ้าหนัก เกณฑ์ขั นต้่า PAT ค่าน ้าหนัก PAT ค่าน ้าหนัก เกณฑ์ขั นต้่าแต่ละ

(%) (คะแนน) (%) (%) วิชา (คะแนน)

คณะเภสัชศาสตร์
10190102130101A0J0005 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  ภาคปกติ ภ.บ. 10 30 180 P2 60 - - P2=100 25

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
10190106220101B0J0005 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ วท.บ. 10 40 - P1 50 - - - 62

คณะวิทยาศาสตร์  
10190109211201A0J0005 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ วท.บ. 10 20 - P1 30 P2 40 - 31
10190109212701A0J0005 สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคปกติ วท.บ. 15 15 - P1 30 P2 40 - 65
10190109212901A0J0005 สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ภาคปกติ  วท.บ. 10 30 - P1 30 P2 30 - 34
10190109213301A0J0005 สาขาวิชาสถิติ ภาคปกติ วท.บ. 10 10 - P1 50 P2 30 - 53

-17-

3.  เกณฑ์การพจิารณา  TCAS  รอบ 4  รับตรงทั่วประเทศ

รหัสสาขาวิชา คณะ / กลุ่มวิชา / สาขาวิชา

GAT PAT (P1 - P7)

จ้านวนรับ



ช่ือ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT % PAT %

คณะวิศวกรรมศำสตร์  
10190111302501A0J0005 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 50

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 

10190113800101AAJ0005 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - - - 1

10190113800101ABJ0005 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย) ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - - - 5

10190113800101ACJ0005 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - - - 3

คณะศึกษำศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรผลิตครู

10190115702502A0J0005 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาคปกติ (รับเฉพาะผู้ท่ีมีพ้ืนฐานทางด้านศิลปะ) กศ.บ. 20 40 P5 20 P6 20 - - 3

10190115702001A0J0005
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ  (รับเฉพาะผู้ท่ีมีพ้ืนฐาน
ภาษาจีนแล้วเท่าน้ัน)

กศ.บ. 10 40 P5 25 P7.4 25 - - 30

คณะศึกษำศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)

10190115701501A0J0005
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ภาคปกติ

กศ.บ. 20 80 - - - - - - 60

คณะโลจิสติกส์

10190116210201AAJ0005 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P1 25 P2 25 - - 60
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PAT (P1 - P7)
รหัสสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS  รอบ 4  รับตรงทัว่ประเทศ



ช่ือ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

วิทยำลัยนำนำชำติ

10190118610801EAJ0005 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน  ภาคปกติ บธ.บ. 20 50 P1 30 - - 50

10190118610801EBJ0005 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ บธ.บ. 20 50 P1 30 - - 50

10190118610801ECJ0005 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชากลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัลและสร้างสรรค์  ภาคปกติ บธ.บ. 20 50 P1 30 - - 33

10190118611001E0J0005 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ ภาคปกติ บธ.บ. 20 50 P1 30 - - 33

10190118620101E0J0005 สาขาวิชาการจัดการการบริการการท่องเท่ียวและไมซ์ ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - 23

10190118900101EAJ0005 สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพสากล กลุ่มวิชาการติดต่อส่ือสารเชิงธุรกิจ ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - 23

10190118900101EBJ0005 สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพสากล กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - 60

10190118610201E0J0005 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม ภาคปกติ บธ.บ. 20 50 P1 30 - - 30

คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  (วิทยำเขตจันทบุรี)

10190220220101A0J0005 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ วท.บ. 20 60 P1 20 - - 27

10190220220301A0J0005 สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P1 40 P2 10 24

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS  รอบ 4  รับตรงทัว่ประเทศ

รหัสสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
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PAT (P1 - P7)



ช่ือ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  (วิทยำเขตจันทบุรี)

10190220500401AAJ0005
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
และการจัดการไม้ผล ภาคปกติ

วท.บ. 20 40 P1 20 P2 20 17

10190220500401ABJ0005
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธ์ุ
และการออกแบบพืชอาหาร ภาคปกติ

วท.บ. 20 40 P1 20 P2 20 17

10190220610801AAJ0005 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ ภาคปกติ บธ.บ. 10 65 P1 25 - - 14

10190220610801ABJ0005 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ ภาคปกติ บธ.บ. 10 65 P1 25 - - 14

10190220611001A0J0005 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ บธ.บ. 10 60 P1 30 - - 36

10190220902501A0J0005 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ ภาคปกติ ศศ.บ. 10 90 - - - - 37

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล (วิทยำเขตจันทบุรี)

10190221213001A0J0005 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ภาคปกติ วท.บ. 20 50 P1 10 P2 20 27

คณะอัญมณี (วิทยำเขตจันทบุรี)

10190222213401A0J0005 สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ วท.บ. 20 40 P1 20 P2 20 17

10190222610801A0J0005 สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ บธ.บ. 20 40 P1 40 - - 26

10190222800101A0J0005 สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ ภาคปกติ ศป.บ. 20 40 P6 40 - - 10

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS  รอบ 4  รับตรงทัว่ประเทศ
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รหัสสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
PAT (P1 - P7)



ช่ือ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์  (วิทยำเขตสระแก้ว)

10190323220101A0J0005 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ภาคปกติ วท.บ. 20 50 P1 30 - - 58

10190323611001A0J0005 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว ภาคปกติ บธ.บ. 20 50 P1 30 - - 87

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  (วิทยำเขตสระแก้ว)

10190324500201AAJ0005 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมการผลิตพืช ภาคปกติ วท.บ. 20 20 P1 20 P2 40 12

10190324500201ABJ0005 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์ ภาคปกติ วท.บ. 20 20 P1 20 P2 40 12

10190324501101A0J0005 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ วท.บ. 20 20 P1 20 P2 40 33

1,190

62
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จ ำนวนรวมภำคปกติ

จ ำนวนรวมภำคพิเศษ

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS  รอบ 4  รับตรงทัว่ประเทศ

รหัสสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
PAT (P1 - P7)
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4.  การสมัครคัดเลือก 
4.1  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนท าการสมัคร 
4.2  กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  

http://e-admission.buu.ac.th  ระหว่างวันที่  3 - 8  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
4.3  การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใด 

เป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 
หมายเหตุ   ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  
เพ่ิมเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) ภาคเรียนละ 10,000 บาท 
 

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 5.1  ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก  500  บาท 
  5.2  น าใบสมัครไปช าระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย 
และท่ีท าการไปรษณีย์  ในเวลาท าการของธนาคารและที่ท าการไปรษณีย์  ระหว่างวันที่  3 – 9  มิถุนายน  
พ.ศ. 2564  (การช าระค่าสมัครผ่าน แอพลิเคชัน Krungthai NEXT  ในวันที่  9  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  
จะต้องช าระไม่เกินเวลา  23.29  น.)  
หมายเหตุ   - ในกรณีที่มีการช าระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการช าระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ายเป็นส าคัญ 

    -  มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 

6. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชาระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร  
6.1  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการช าระเงินทางเว็บไซต์  

https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจากช าระเงิน 3 วันท าการ 
 6.2  หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการ 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th  
แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 ระหว่างวันที่  3 – 9  มิถุนายน พ.ศ. 2564 หากพ้นก าหนด 
จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 
 

7.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่  11  มิถุนายน  พ.ศ. 2564

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

8.  การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ก าหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  พร้อมหลักฐานดังนี้ 
  -  ใบสมัคร ปีการศึกษา  2564  ที่ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  1  นิ้ว 

-  ใบแสดงผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6  (6 ภาคเรียน) 
-  บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
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9.  ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
 

10.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
10.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในข้ันสุดท้ายถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ 

รายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา  ตามท่ีปรากฏ 
ในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

10.2  ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่ส าเร็จ 
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

11.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา 
  ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา ในวันที ่ 17 - 18  มิถุนายน  
พ.ศ. 2564  ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ    
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 
    (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 

   (รองศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  ปฏิบัติการแทน 

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
        ส าเนาถูกต้อง 
      นฤมล  เหมือนใจ 
 (นางสาวนฤมล  เหมือนใจ) 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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