
-  ส ำเนำ  - 
 

ปฏิทินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  (TCAS รอบท่ี 2)  
ประเภทรับตรงในภำคตะวันออก  12  จังหวัด  มหำวิทยำลัยบูรพำ   

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565   
 

 

รำยกำร สถำนที ่/ ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี   เวลำ 
ลงทะเบียนระบบ mytcas https://student.mytcas.com 9 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป - 

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

15 ก.พ. – 18 เม.ย. 2565 - 

วิธีการช าระเงนิค่าสมัคร 

- Krungthai NEXT 
- ธนาคารกรุงไทย  
- ที่ท าการไปรษณีย ์
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้าน 7-eleven) 

15 ก.พ. – 19 เม.ย. 2565 

ตามเวลาเปดิท าการ 
ของธนาคารและ 
ที่ท าการไปรษณีย์

ไทย 

ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและ
ข้อมูลการช าระเงินคา่สมัคร 

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

หลังจากช าระเงิน 3 วัน 
ท าการ 

- 

ขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร 

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

15 ก.พ. – 18 เม.ย. 2565 - 

ประกาศผลผู้มสีิทธ์ิเข้ารับ 
การสอบสัมภาษณ ์

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

29  เม.ย.  2565 16.00 น  เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์  มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัดชลบรุี 
30 เม.ย. - 1  พ.ค.  2565 
(อาจใช้ 1 วัน ดูรายละเอียด 

ท้ายประกาศ) 
09.00 น. 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์ และมีสิทธิ ์
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

- http://regservice.buu.ac.th  
- https://student.mytcas.com 

4  พ.ค.  2565 - 

ยืนยันสิทธ์ิ  Clearing House  - https://student.mytcas.com 4 - 5  พ.ค.  2565 - 
สละสิทธ์ิ Clearing House - https://student.mytcas.com 6  พ.ค.  2565 - 

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

9  พ.ค.  2565 16.00 น  เป็นต้นไป 

รายงานตัวออนไลน ์
เพื่อเข้าศึกษา 

- http://smartreg.buu.ac.th 16 -17 พ.ค. 2565 - 

ปฐมนิเทศนิสติใหม ่ 22 – 24  มิ.ย.  2565 
เปิดภาคเรียน 25  มิ.ย.  2565 

 

หมำยเหตุ 1)  ปฏิทนิการคัดเลอืกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
             2)  ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก จะต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตวัขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวทิยาลัยบูรพา รหัสนสิิต 65 
             3)  ค่าธรรมเนียมการสมัคร  500  บาท 
             4)  ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ http://shorturl.at/fxJ79 
 

http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://shorturl.at/fxJ79


-  ส ำเนำ  - 
 
 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  1332/2565 

เรื่อง  กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปรญิญำตรี  (TCAS รอบที่ 2) 
ประเภทรับตรงในภำคตะวันออก 12 จังหวัด มหำวิทยำลัยบูรพำ   

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565   
------------------------------------ 

 

ในปีการศึกษา  2565  มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับนกัเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี   
(TCAS รอบที่ 2)  ประเภทรับตรงในภาคตะวนัออก 12 จังหวัด  ประจ าปีการศึกษา  2565  ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ   
การรับสมัครนักเรียนสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ในคราวเดียวกัน ทั้งภาคปกต ิและภาคพเิศษ  ทั้งนี้เพื่ออ านวยความ
สะดวกและลดปัญหาการสมัครซ้ าซ้อนระหว่างภาคปกติ และภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยบูรพา  โดยมีรายละเอียด  
ดังต่อไปนี ้
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร   
1.  ก าลังศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปทีี่  6  ของโรงเรียนในภาคตะวนัออกและพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก 

ระยะที่  2  จ านวน  12  จังหวดั  ประกอบด้วย  จังหวัดจนัทบรุี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี 
พระนครศรีอยุธยา  ระยอง  ลพบุรี  สมุทรปราการ  สระแก้ว  และสระบุรี  (ไม่รับผู้สมัครวุฒิเทียบเท่ำ ยกเว้น   
หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑติ  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  (รับเฉพำะวุฒิ ม.6 และ ปวช.)   
หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต  กลุ่มวิชำบริหำรธุรกิจ  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล   
และสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  วิทยำเขตจันทบุรี   
คณะเทคโนโลยีทำงทะเล  วิทยำเขตจันทบุรี  คณะอัญมณี วิทยำเขตจันทบุรี  คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์   
วิทยำเขตสระแก้ว  คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร วิทยำเขตสระแก้ว รับวุฒิเทียบเท่ำที่ศึกษำอยู่ในเขตภำคตะวันออก 
12 จังหวัด ต้องมีคะแนนสอบตำมที่คณะและสำขำวิชำก ำหนด) 

2.  ผู้สมัครจะต้องมผีลคะแนน  GPAX,  GAT  และ  PAT 
3.  มีความประพฤติเรียบร้อย 
4.  ไม่เปน็โรคติดต่อร้ายแรงที่สงัคมรังเกียจหรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
5.  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวชิาก าหนด 
6.  ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษา รหัสนสิิต 65 หรือได้ท าการยืนยันสิทธ์ิเคลยีริ่งเฮาสไ์ปแล้ว  

ในรอบที่ผ่านมา  หากประสงค์จะสมัครต้องสละสิทธ์ิที่มีอยู่ก่อน  ซึ่งการสละสิทธ์ิจะต้องท าในระยะเวลาที่ก าหนด   
มิฉะนั้นจะถือว่าการสมคัรครั้งนี้เปน็โมฆะ  
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2.  คุณสมบัติเฉพำะสำขำ  ค ำแนะน ำก่อนกำรตัดสินใจสมัคร  และกำรเตรียมตัวในกำรสอบ 
     (คณะ/สำขำวิชำทีไ่ม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพำะ  แสดงว่ำไม่มกีำรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะเพิ่มเติม) 
 

คณะเภสัชศำสตร์ 
1.  หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต  (ภ.บ.)   

      1.1  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
      1.2  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี ้
  1.2.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  18  หน่วยกิต 
  1.2.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  10  หน่วยกิต 
      1.3  ผู้ที่สมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  จะต้องมีคะแนนขั้นต่ า  ดงัต่อไปนี ้

1.3.1  ค่าคะแนนวิชา  GAT  ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  180  คะแนน   
1.3.2  ค่าคะแนนวิชา  PAT2  ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  90  คะแนน   

     1.4  เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มพีระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
      1.5  เป็นผู้มีความประพฤตเิรียบร้อย  ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง  และสามารถรับรองต่อมหาวิทยาลัยบูรพาได้ว่า 
จะตั้งใจและอุตสาหะศึกษาเลา่เรียนเต็มความสามารถ  ปฏิบัตติามระเบียบข้อบังคบัของมหาวิทยาลัยบูรพา 
และของคณะเภสัชศาสตร์  (พรอ้มกับของสภาเภสัชกรรม)  รวมถึงมติและหลักเกณฑ์ก าหนดทีม่ีอยู่แล้วที่จะมีต่อไป 
โดยเคร่งครัดทุกประการ 
      1.6  เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง  โรคที่สังคมรังเกียจ  หรือโรค/ความผิดปกติส าคัญ  ที่จะเป็นอุปสรรค 
ต่อการศึกษาสาขาเภสชัศาสตร์  หรือการประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 
      1.7  ต้องไม่เป็น/ไม่มีโรค  อาการของโรค  และ/หรือความพิการ  ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์  โดยคณะกรรมการ 
ด าเนินการคัดเลือก  คณะเภสัชศาสตร์พิจารณาว่าเปน็อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวชิาชพีทางเภสัชกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่เป็น/ไม่มีโรค  อาการของโรค  ดังต่อไปนี้ 
  1.7.1  ความพิการทางร่างกายและ/หรือทางจิตใจ  ตลอดจนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการศึกษาและการประกอบวชิาชพีทางเภสัชกรรม 
  1.7.2  ตาบอดสี  ที่มีระดับความรุนแรงมากกว่า  Mild Degree of Color Blindness  เป็นตน้ไป 
รวมถึงกรณีการพิการทางสายตาเกินระดับที่ก าหนด 
  1.7.3  โรค/อาการอ่ืนในระยะรุนแรง  หรือเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง  ที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม 
และ/หรือ คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ เห็นว่าเปน็อุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
       1.8  การท าสัญญาชดใช้ทนุ 
   1.8.1  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ต้องท าสัญญาเป็นนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ท าสัญญา 
ชดใช้ทุนฯ ตามความต้องการแต่ละปีของรัฐ พร้อมกับการท าสัญญาค้ าประกันโดยบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง 
ตามกฎหมาย พร้อมด้วยหลักทรัพย์ค้ าประกันหรือโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาชดใช้ทุนฯ 
           การท าสัญญาเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์คู่สัญญาเพื่อปฏิบัติราชการชดใช้ทุนฯ เป็นไปตาม 
มติเห็นชอบก าหนดโดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเงื่อนไขเป็นระยะๆ โดยมีประกาศในวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
           หลักทรัพย์และหรือกำรค้ ำประกันตำมสัญญำชดใช้ทุนฯดังกล่ำวจะสิ้นสุดหรือคืนให้  เมื่อ 
          (1)  นิสิตเภสัชศาสตร์ผู้ท าสัญญาชดใช้ทุนได้ปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร  
ตามความต้องการแต่ละปีของรัฐ จนครบก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือ 
          (2)  นิสิตเภสัชศาสตร์ผู้ท าสัญญาชดใช้ทุนมีจ านวนเกินความต้องการใช้ในแต่ละปีของรัฐ  
ก็จะเป็นอิสระจากพันธะสัญญาที่คณะรัฐมนตรีก าหนดไว้   
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      อนึ่ง กรณีนิสิตลาออกจากการเป็นนสิิตก่อนส าเร็จการศึกษา หรือประพฤติตนไมส่มควรจนเป็นเหตุ 
ให้ต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วา่ด้วยการศึกษา พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ยกเว้น การพ้นสภาพนิสติตามขอ้ 6(1)(ค) 4) 5) 7) และ 8) ให้ถือว่านิสิตผู้นัน้ปฏิบตัิผิดสญัญา  และต้องช าระค่าปรับ 
ในอัตราภาคการศึกษาละ  20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 
   1.8.2  หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
และท าสัญญาชดใชทุ้นจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าเปน็นสิิตเว้นแต่คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา  
จักพิจารณาเปน็รายกรณีเฉพาะหน่วยงาน/องค์กรที่มีพันธะสัญญาความร่วมมือด้วยกัน 
       1.9  ค่าบ ารุงและคา่ธรรมเนียมการเข้าศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียน 

1.9.1  ภาคต้นและภาคปลาย   ภาคเรียนละ  75,000  บาท 
1.9.2  ภาคฤดูร้อน  40,000  บาท 

 2.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องส าอางค์ 
      2.1  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.25 
      2.2  ผู้ที่สมัครสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องส าอางค์  จะต้องมีคะแนนขั้นต่ า  ดังต่อไปนี ้

2.2.1  ค่าคะแนนวิชา  GAT  ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  180  คะแนน   
2.2.2  ค่าคะแนนวิชา  PAT2  ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  80  คะแนน   

      2.3  ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี ทีม่ีระดับความรุนแรงมากกว่า Mild Degree of Color Blindness 
เป็นต้นไป รวมถึงกรณีการพิการทางสายตาเกินระดบัที่ก าหนด 
      2.4  โรค/อาการอ่ืนในระยะรุนแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 

คณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  (พทป.บ.)   
 1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  3.00 
 2.  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี ้
     2.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  18  หน่วยกิต 
     2.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  10  หน่วยกิต 
 3.  ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพสมบรูณ์  แข็งแรง  ปราศจากโรค  อาการของโรค  หรือความพิการอ่ืน 
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดงันี้ 
     3.1  โรคหัวใจที่มีพยาธิสภาพที่หัวใจ  ทั้งชนดิเป็นมาแต่ก าเนิดและมาเป็นภายหลัง  จนเป็นอุปสรรคต่อ 
การศึกษา 
     3.2  มีความผิดปกติในการเห็นภาพ  โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  3.2.1  ตาบอดแม้แต่ข้างเดียว 
  3.2.2  ตาบอดสี  โดยเฉพาะแมส่ีหรือตาบอดสีชนิดรุนแรง  ซึ่งได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว 
  3.2.3  ระดับการมองเห็นในตาข้างใดข้างหนึ่ง  เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้ว  ยงัมีสายตาต่ ากว่า 
6/12  หรือ  20/40 
  3.2.4  ตาพิการ  หรือมีความผิดปกติ  เช่น  ตาเหล่ 
     3.3  หูหนวก  ชนิดทีไ่ม่สามารถรักษาให้หายขาดได้  หรือหูตึงที่ใช้เคร่ืองช่วยฟัง  (Hearing  aid)  แล้ว 
การได้ยินไม่ปกติ  แม้แต่ข้างเดยีวหรือโรคหูอ่ืน ๆ  ซึ่งแพทย์เฉพาะทางและคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ 
ตรวจร่างกายเห็นว่าเปน็อุปสรรคต่อการศึกษา 
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     3.4  วัณโรคปอดในระยะติดต่อเรื้อรัง หรือโรคติดต่อในระยะอันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ  หรือส่งผล 
ให้เกิดความพิการอย่างถาวร  อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
     3.5  โรคความดันโลหิตสูง  ซึ่งคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่ามแีนวโน้มเกิด 
อันตราย 
     3.6  โรคเบาหวาน  ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่ามีแนวโน้มเกิดอันตราย 
     3.7  โรคไตที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 
     3.8  มีความผิดปกติทางจิต  ซึ่งควรได้รับการบ าบัดรักษาหรือมีสุขภาพจิตไม่สมบูรณ์  ซึ่งคณะกรรมการ 
หรืออนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
     3.9  เสพสารเสพติดทุกชนิด  และโรคพิษสุราเร้ือรัง 
     3.10 โรคคนเผือก  ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบตัิงาน  เนื่องจากโรคนี้เปน็โรคทีร่่างกาย 
อ่อนแอและติดเชื้อได้ง่าย 
     3.11  โรคและอาการอ่ืน ๆ  ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัตงิานโดยพิจารณาเปน็กรณี  เช่น 
  3.11.1 ร่างกายต้องไม่ผิดรปู  หรือพิการจนเสียบุคลิกลักษณะ  เช่น  ศีรษะ  และส่วนประกอบ 
ของใบหน้าผิดรูป  แขน  ขา  มอื  หรือเท้าผิดรูป  ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่า 
ไม่เหมาะสมต่อวิชาชีพและลักษณะงาน 
  3.11.2 กระดูก  หรือกล้ามเนื้อบางส่วนมีความพิการที่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพการเคลื่อนไหว 
ของร่างกาย  เช่น  เท้าปุก  อัมพาต  หรือมีกล้ามเนื้อลีบ  อ่อนแรง  ท าให้เสียบุคลิกภาพ  ซึ่งคณะกรรมการหรือ 
คณะอนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อวิชาชีพและลักษณะงาน 
  3.11.3 โรคเรื้อน  หรือโรคผิวหนัง  ที่มีความผิดปกติเห็นเด่นชดัเจนเสียบุคลิกภาพ 
  3.11.4 โรคเท้าช้าง 
  3.11.5 โรคลมชัก  ที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้  อันจะก่อเกิดอันตรายต่อตนเอง  และผู้อืน่  
เว้นแต่โรคลมชักทีไ่ม่มีอาการชกัมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี  โดยมกีารรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นโรคลมชัก 
ที่ควบคุมได ้
 

 

คณะพยำบำลศำสตร์ 
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑติ (พย.บ.)   

 1.  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี ้
    1.1  ต้องผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  18  หน่วยกิต 
    1.2  ต้องผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  10  หน่วยกิต 

 ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
ไม่มีความพิการทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ  เพื่อประโยชน ์
ในการเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์  ซึ่งมีการเรียนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติที่ต้องฝึกให้การพยาบาล 
แก่ผู้รับบริการ  ดังต่อไปนี ้
 1)  มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2)  มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรนุแรง  ได้แก่ โรคจิต (Psychosis)  โรคประสาทรนุแรง (Severe  Neurosis)   
หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน  โดยเฉพาะ Antisocial Personality  หรือ  Borderline  Personality  รวมถึงปัญหา 
ทางจิตเวชอืน่ ๆ  อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพการพยาบาลและผดงุครรภ์ 

3)  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย  ที่จะมผีลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร   
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
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4)  โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเปน็อุปสรรคต่อการศึกษาดังต่อไปนี้ 
   4.1)  โรคลมชักที่ยังไมส่ามารถควบคุมได้  ทั้งนี้โรคลมชักที่ไม่มอีาการชักมาแล้วอย่างน้อย  3  ปี   
โดยมีการรับรองจากแพทยผ์ู้เชีย่วชาญ  ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้ 

4.2)  โรคหัวใจระดับรุนแรง  และมีภาวะแทรกซ้อนจนท าให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร 
4.3)  โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนท าให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร 
4.4)  ภาวะไตวายเร้ือรัง   4.5)  โรคติดสารเสพติดให้โทษ 

  5)  ตาบอดสชีนิดรนุแรงทั้งสองข้าง 
  6)  ความผิดปกติในการเห็นภาพ  โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
   6.1)  สายตาต่ ากว่า  6/12  ทั้ง  2  ข้าง 6.2)  สายตาข้างใดข้างหนึ่งต่ ากว่า  6/24   
   6.3)  ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ 

7)  หูหนวกหรือหูตึง  (Threshold  ของการได้ยินสงูกว่า  40  dB)  จากความผิดปกติทางประสาท 
และการได้ยนิ  (Sensorincural  Hearing  Loss)  ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น 
 8)  โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบไุว้ 

ทั้งนี้ผลการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
สัมภาษณ์  โดยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้ 
 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวิชาจิตวทิยา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5  
ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50  และมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี ้

1.  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  18  หน่วยกิต 
2.  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากวา่  10  หน่วยกิต 

 หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต  (ศ.บ.)   
1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า 2.75 
2.  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากวา่  10  หน่วยกิต 
หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑติ (นศ.บ.) (รับเฉพำะวุฒิ ม.6 และ ปวช. แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT)  

ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00   
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  

(GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00   
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สาขาวชิาประวัติศาสตร์  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  

(GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00   
 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สาขาวิชาภาษาเกาหลี   

1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  3.00 
2.  มีผลคะแนนสอบวิชา  PAT7.7  ภาษาเกาหลี  ต้องไม่ต่ ากวา่  150  คะแนน 
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สาขาวชิาภาษาจีน  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  

(GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.75  ผู้สมัครจะต้องเรียนวิชาภาษาจนีในชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย   
หรือมีผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 3 ข้ึนไป 
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หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สาขาวชิาภาษาญี่ปุน่  ผู้สมัครจะต้องเรียนวิชาภาษาญีปุ่่น 
ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.75 
2.  มีผลคะแนนสอบวิชา  PAT7.3  ภาษาญีปุ่่น  ต้องไม่ต่ ากว่า  130  คะแนน 

 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สาขาวิชาภาษาไทย ตอ้งมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)   
ไม่ต่ ากว่า  2.50 
 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 

1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.75 
2.  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาตา่งประเทศ  ไมต่่ ากว่า  7  หน่วยกิต 

 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.75 
2.  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาตา่งประเทศ  ไมต่่ ากว่า  7  หน่วยกิต 

 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  ต้องมีผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม  (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม   
(GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
 

คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ(วท.บ.)  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์  

1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50   
2.  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากวา่  10  หน่วยกิต 
3.  จะต้องไม่เป็นผู้มตีาบอดส ี

 

คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว 
ผู้เข้าศึกษาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว  ทุกหลักสูตรต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา   

(การปฏิบัติงานจริงที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพในสถานประกอบการ ระยะเวลา 16 สปัดาห์)  หรือการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   
ในชั้นปีที่  3  หรือชั้นปีที่  4 

หลักสูตรบญัชีบัณฑิต  (บช.บ.) 
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากวา่  10  หน่วยกิต 
-  มีความซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพยีร  อดทนและความรบัผิดชอบสูง 
-  มีความละเอียดรอบคอบ  และชอบท างานเก่ียวกับการค านวณตัวเลข 
-  มีกรอบคิดที่เป็นระบบ  และสามารถวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
-  ต้องยอมรับเงื่อนไขการฝึกประสบการณ์วชิาชีพในส านักงานตรวจสอบบัญชี 
หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวชิาการจัดการและนวัตกรรมทางธุรกิจ  
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากวา่  10  หน่วยกิต 
-  มีความสนใจดา้นธุรกิจ  และการบริหารจัดการ 
-  มีภาวะผูน้ า  มุ่งมัน่ใฝ่สัมฤทธิ ์
-  มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง 
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หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ.)  กลุ่มวชิาการตลาด  
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากวา่  10  หน่วยกิต 
-  มีความคิดสร้างสรรค์  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
-  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และน าเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ 
หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากวา่  10  หน่วยกิต 
-  ติดตามข้อมูลข่าวสาร  และกระแสการเปลี่ยนแปลงของธุรกจิโลกอยู่เสมอ 
-  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
-  มีความสนใจเรียนรู้  และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและวฒันธรรมต่างชาติ 
หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชาการเงิน  
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากวา่  10  หน่วยกิต 
-  มีความซื่อสัตย์  ความพยายามและขยันหมั่นเพียร 
-  มีทักษะด้านการค านวณ  และการใช้ภาษาอังกฤษ 
-  ติดตามข้อมูลข่าวสาร  และพฒันาตนเองอยู่เสมอ 
-  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และน าเสนอผลงาน 
หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากวา่  10  หน่วยกิต 
-  มีความสนใจ  กระตือรือร้น  ในการเป็นผู้ใฝ่หาความรู้อย่างตอ่เนื่อง 
-  ติดตามข้อมูลข่าวสาร  และการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจบุัน 
-  มีทัศนคติที่ดีในการเรียน  และการประกอบอาชพีทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
-  มีความสามารถในการสื่อสาร  การเข้าใจคน  มนุษยสัมพนัธด์ี 

 หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
-  รักงานบริการ  บุคลิกภาพดี  มั่นใจ  อดทน  และกล้าแสดงออก 

 -  มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลา 
 -  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
 -  มีความสนใจในสายอาชีพท่องเที่ยว  โรงแรม  รวมทั้งบริการที่เก่ียวข้อง  อาทิ  ไมซ์  อาหาร  และเครื่องดื่ม 
สปาและเวลเนส  การบนิและเรือส าราญ 
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คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร ์
 หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต  (น.บ.) 
 1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
 2.  มีความสนใจด้านกฎหมาย 
 3.  ไม่เป็นโรคร้ายแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบณัฑิต  (รป.บ.)  สาขาวชิาการบริหารท้องถิ่น  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
และ หลักสตูรรัฐศำสตรบัณฑิต  (ร.บ.) 
 1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
 2.  มีความสนใจด้านการบริหารจัดการ  การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมและการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.  ไม่เป็นโรคร้ายแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 

คณะวิทยำศำสตร์ 
1.  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  3.00  และมีหน่วยกิตการเรียน 

ในกลุ่มสาระตา่ง ๆ ดงันี ้
    1.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  18  หน่วยกิต 
    1.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  10  หน่วยกิต 
2.  ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา  สามารถเลือกเรียนในสาขาวิชา  ดังต่อไปนี้ 

1.  สาขาวิชาคณิตศาสตร์   2.  สาขาวิชาชีวเคม ี
3.  สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ  4.  สาขาวิชาฟิสิกส ์

   5.  สาขาวิชาวารชิศาสตร ์   6.  สาขาวิชาสถิต ิ
7.  สาขาวิชาเคมี  ผู้เลือกสาขาวิชาเคมี  จะต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี 
8.  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  ผู้เลือกสาขาวิชาจุลชีววิทยา  จะต้องไม่เป็นผู้มตีาบอดสี หรือมีลักษณะ 

พิการทางร่างกาย/จิตใจอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
9.  สาขาวิชาชีววทิยา  ผู้เลือกสาขาวิชาชีววิทยา  จะต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี 

   10.  สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ผู้เลือกสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
จะต้องไม่เปน็ผู้มีตาบอดส ี
 

 

คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 
 1.  ผู้สมัครเข้าศึกษาสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ืออุตสำหกรรมดิจิทัล  (ไม่รับวุฒิ ปวช.)   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ 
     1.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  10  หน่วยกิต   
     1.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางทางภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ ากวา่  7  หน่วยกิต 
     1.3  มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  ซื่อสตัย์  ขยัน  อดทน  กระตือรือร้น   
ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  มีตรรกะในการวิเคราะห์แก้ปัญหา  อย่างเป็นล าดบัขั้นตอน 
     1.4  จะต้องมีคะแนนขั้นต่ า  ดังต่อไปนี้ 

1.4.1  ค่าคะแนนวิชา  GAT  ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  80  คะแนน   
1.4.2  ค่าคะแนนวิชา  PAT1  ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  40  คะแนน   
1.4.3  ค่าคะแนนวิชา  PAT2  ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  40  คะแนน   
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 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่ออุตสำหกรรมดิจิทัล   
 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล    
คณะวิทยาการสารสนเทศ  จะเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทลั  และสื่อดิจิทลั 
เชิงปฏิสัมพนัธ์  การประยุกต์ใชซ้อฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  การวางโครงสรา้งสถาปัตยกรรม 
องค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้งาน  การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันที่เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพสูงสดุให้กับธุรกิจองค์กร  อุตสาหกรรม  หรือสังคม   
 ตัวอย่ำงแนวทำงกำรประกอบอำชีพ 

-  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ  (System  Analyst) 
-  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  (Computer  Technical  Officer) 
-  ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย  (System  Administrator) 
-  นักออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต์และระบบสารสนเทศ  (Web  Developer) 

 -  นักออกแบบแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์  (Software  Developer) 
- นักออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบ  (Interactive  Media  Creator) 
- นักออกแบบและพัฒนาส่วนตดิต่อผู้ใช้งานเชิงโต้ตอบ  (Interactive  User  Interface  Designer)  
- นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใชง้าน (User  Experience  Designer) 
- ผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเป็นฐาน  (Digital  Technology  Startup) 

 2.  ผู้สมัครเข้าศึกษาสำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  (ไม่รับวุฒิ ปวช.)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี ้
     2.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  10  หน่วยกิต   
     2.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางทางภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ ากวา่  7  หน่วยกิต 
     2.3  มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  ซื่อสตัย์  ขยัน  อดทน  กระตือรือร้น   
ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  มีตรรกะในการวิเคราะห์แก้ปัญหา  อย่างเป็นล าดบัขั้นตอน 
     2.4  จะต้องมีคะแนนขั้นต่ า  ดังต่อไปนี้ 

2.4.1  ค่าคะแนนวิชา  GAT  ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  60  คะแนน   
2.4.2  ค่าคะแนนวิชา  PAT1  ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  30  คะแนน   
2.4.3  ค่าคะแนนวิชา  PAT2  ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  30  คะแนน   

 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจาก 
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ  จะเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับ 
ทฤษฎีการค านวณส าหรับคอมพิวเตอร์  ทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ  ทั้งดา้นซอฟต์แวร ์ ฮาร์ดแวร์และเครือข่าย   
ซึ่งประกอบด้วยหลายหัวข้อที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  เช่น  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขั้นตอนวิธี  ทฤษฎีภาษา 
โปรแกรม  ทฤษฎีการพัฒนาซอฟต์แวร์  ทฤษฎีทางระบบคอมพวิเตอร์  และทฤษฎีเครือข่าย  การประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
เพื่อสร้างซอฟต์แวร์  เพื่อปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนวิธีให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น  แต่จะเน้นทางดา้นซอฟต์แวร์เป็นหลัก   
ไม่เน้นทางดา้นฮาร์ดแวร์ 
 อำชีพที่สำมำรถประกอบได้หลงัส ำเร็จกำรศึกษำ 

-  นักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  และวิทยาศาสตร์เชิงค านวณ 
-  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  (Computer  Technical  Officer) 
-  ผู้เขียนชุดค าสั่ง  (Programmer) 
-  ผู้เขียนชุดค าสั่งบนโทรศัพท์มอืถือ  (Mobile  Programmer  IOS /Android) 
-  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ  (System  Analysis  and  Design) 
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-  นักทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (Software  Tester) 
-  นักออกแบบระบบฐานข้อมูล  (Database  Designer) 
-  นักพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะ  (Business  Intelligence  Developer) 
-  เจ้าหน้าที่ท างานทางดา้นการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัลในองค์กร 
-  วิศวกรข้อมูล  (Data  Engineer) 
-  นักวิเคราะห์ข้อมูล  (Data  Analysts) 

 3.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉรยิะ   
(ไม่รับวฒุิ ปวช.)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากวา่  2.50  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียน 
ในกลุ่มสาระตา่ง ๆ ดงันี ้
     3.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  10  หน่วยกิต   
     3.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางทางภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ ากวา่  7  หน่วยกิต 
     3.3  มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  ซื่อสตัย์  ขยัน  อดทน  กระตือรือร้น   
ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  มีตรรกะในการวิเคราะห์แก้ปัญหา  อย่างเป็นล าดบัขั้นตอน 
     3.4  ผู้ที่สมัครสำขำวิชำสำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  จะตอ้งมีคะแนนขั้นต่ า   
ดังต่อไปนี ้

3.4.1  ค่าคะแนนวิชา  GAT  ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  60  คะแนน   
3.4.2  ค่าคะแนนวิชา  PAT1  ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  30  คะแนน   

 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  สำขำวิชำปัญญำประดษิฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐป์ระยุกต์และระบบอัจฉริยะ  ได้พฒันาขึ้นเพื่อตอบสนอง 

ต่อความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ  รองรับการเปลี่ยนรูปองคก์ารไปสู่องค์กรอัจฉริยะ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven  Business)  บนพืน้ฐานของเทคโนโลยปีัญญาประดิษฐ์  ตลอดถึงการพัฒนา 
ก าลังคนส าหรับธุรกิจดิจิทลั  และระบบอัจฉริยะ  เช่น  โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)  เกษตรอัจฉริยะ (Smart  
Agriculture)  ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)  เมืองอัจฉริยะ (Smart City)  การบริการอัจฉริยะ (Smart Services)   
การท่องเที่ยวอัจฉริยะ  (Smart Tourisms)  และโลจสิติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistrics)  สอดคล้องกับโครงการ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ภายใต้แผนยุทธศาสตรป์ระเทศไทย 4.0 
 ตัวอย่ำงแนวทำงกำรประกอบอำชีพ 

1.  นักออกแบบและพัฒนาปรบัปรุงปัญญาประดษิฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  เพื่อการเปลี่ยนรูปองค์กรเป็น 
องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล  (Digital  Transformation ) เช่น 

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

ข้อมูลดิจิทัล 
2.  นักวิเคราะห์ข้อมูลในภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
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3.  ผู้ประกอบการอิสระด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล  บริษทั Start UP ด้านดิจทิัล 
เพื่อรับงานวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศอัจฉริยะ  รวมถึงเป็น  Design House, Intelligent 
Product Design, และ System Integration ส่วนของ Smart Technology ให้ลูกค้า หรือ Software House ทั่วไป 
 4.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์  (ไม่รับวฒุิ ปวช.)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
(GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี ้
     3.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  18  หน่วยกิต 
     3.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  10  หน่วยกิต 
     3.3  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ ากว่า  7  หน่วยกิต 
     3.4  มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  ซื่อสตัย์  ขยัน  อดทน  กระตือรือร้น   
ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  มีตรรกะในการวิเคราะห์แก้ปัญหา  อย่างเป็นล าดบัขั้นตอน  และต้องมีความพร้อม 
ที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  (การปฏบิัติงานในสถานประกอบการจริงเป็นระยะเวลาประมาณ  4  เดือน) 
     3.5  ผู้ที่สมัครสำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์  จะต้องมีคะแนนขั้นต่ า  ดังต่อไปนี ้

3.5.1  ค่าคะแนนวิชา  GAT  ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  60  คะแนน   
3.5.2  ค่าคะแนนวิชา  PAT1  ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  40  คะแนน   

 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสตูรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ   
จะเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการพฒันาซอฟต์แวร์  เคร่ืองมือในการพัฒนา  วธิีการการบริหารจัดการ  กระบวนการพฒันา 
อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ กิจกรรมต่าง ๆ และสิ่งตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 ตัวอย่ำงแนวทำงกำรประกอบอำชีพ 
 -  วิศวกรรมซอฟต์แวร์  (Software  Engineer)  หรือนักเขียนโปรแกรม  (Programmer/Developer) 
 -  วิศวกรความต้องการ  (Requirement  Engineer)  

-  นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์  (Software  Quality  Assurance) 
 -  วิศวกรปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์  (Software  Process  Improvement  Engineer) 
 -  นักทดสอบระบบ  (Software  Tester)  -  นักบูรณาการระบบ  (System  Integrator) 
 -  นักวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ  (System  Analyst / Designer) 
 -  ผู้จักการโครงการซอฟต์แวร์  (Software  Project  Manager) 
 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 1.  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ 
     1.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  18  หน่วยกิต 
     1.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  10  หน่วยกิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)  ภำคปกติ 
 ผู้สมัครต้องมีความรู้พื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  ไมเ่ป็นผู้มีจิตฟัน่เฟือน 
และไมป่รากฏอาการของโรคติดต่อร้ายแรง โดยผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)   
สามารถเลือกเรียนในสาขาวิชา  ดังต่อไปนี้ 
  1.  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี     2.  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
  3.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ตอ้งไม่ตาบอดสีขั้นรุนแรง) 4.  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
  5.  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ      6.  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม   
  7.  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์สือ่สาร 
  8.  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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คณะสำธำรณสุขศำสตร ์

1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
 2.  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ 
      2.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  18  หน่วยกิต 
      2.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  10  หน่วยกิต 

3.  ไม่เป็นผู้ที่เปน็โรค  ดังต่อไปนี้ 
  -  ตาบอดสี  (เฉพาะสาขาวชิาสขุศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย   
สาขาวชิาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  และสาขาวชิาอนามยัสิ่งแวดล้อม) 
  -  โรคเร้ือน  -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  -  โรคพิษสุราเร้ือรัง -  โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่นา่รังเกียจ 
  -  โรคจิตต่าง ๆ  -  กามโรคในระยะที่มผีื่นหรือแผลตามผิวหนัง  (ระยะที่ 2) 
 หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบณัฑิต  (ส.บ.)  สาขาวชิาการสาธารณสุขชุมชน  มุ่งผลิตนักวิชาการสาธารณสุข 
เมื่อส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (ส.บ.)  สามารถคิด  วิเคราะห์  ประยุกต์ความรู้ทาง 
สาธารณสุขผสมผสานกับภูมปิญัญาต่าง ๆ  และวฒันธรรมของชุมชน  ในแก้แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในยุคที่มี 
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  จึงสามารถปฏบิัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
และเอกชน  หรือองค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต้องเลือกเรียนสาขาวชิาดังต่อไปนี้ 
สาขาวชิาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  สามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับการสง่เสริม  ป้องกัน 

ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ  เพื่อสืบค้นปัญหาและอันตรายตลอดจนประเมนิ  แก้ไข  ควบคุมปัญหา 
ที่เกิดจากการท างาน 

สาขาวชิาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ   
พฤติกรรมสุขภาพ  กระบวนการปลูกฝังและเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม  การวางแผนและด าเนนิการสุขศึกษา  
การประเมินผลงาน  การวิจัยพฒันางานด้านสุขศึกษา  และสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 

สาขาวชิาอนามัยสิง่แวดล้อม  สามารถปฏิบัตงิานเก่ียวกับการวิเคราะห์  วางแผน  นิเทศ  ด าเนนิการแก้ไข 
ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ทั้งในสถานประกอบการและชุมชน การประเมินผลงาน  การวิจัย  และพัฒนางานทางด้าน 
อนามัยสิ่งแวดล้อม  และดา้นสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
 

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 

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

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  ทั้งนี้  คณะศิลปกรรมศาสตร์อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้   
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คณะดนตรีและกำรแสดง 

1.  มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
 2.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  และโรคซึ่งเปน็อุปสรรคต่อวิชาชพี  ดังต่อไปนี้ 

-  โรคจิตต่าง ๆ   -  กามโรคในระยะที่มีผืน่หรือแผลตามผิวหนัง  (ระยะที่  2)   
-  โรคเร้ือน     -  โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นทีน่่ารังเกียจ 

3.  โรคหรือคนพิการประเภทอื่น ๆ  ซึ่งมิได้ระบไุว้  ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นวา่เป็นอุปสรรค 
ต่อการศึกษา  ทั้งนี้  คณะดนตรแีละการแสดงอาจแตง่ตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิม่เติมได้   
 4.  ผู้สมัครต้องมีพื้นฐานทางด้านดนตรีและการแสดง  โดยจะตอ้งผ่านการทดสอบปฏิบัติในวนัสอบสัมภาษณ์ 
 ค ำแนะน ำก่อนกำรตัดสินใจสมคัรเข้ำคณะดนตรีและกำรแสดง 
 หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี  และสาขาวิชาศิลปะการแสดง  ผู้สมัครจะต้องเลือกเรียน 
ใน  4  วิชาเอก  ดังนี ้
 1.  วิชาเอกดนตรีไทย  ประกอบด้วย 
      -  กลุ่มวิชาเครื่องสายไทย  -  กลุ่มวิชาปี่พาทย ์ -  กลุ่มขับร้องเพลงไทยเดิม 
      (ผู้สมัครจะต้องมีพืน้ฐานการใช้เครื่องดนตรีอย่างน้อย  1  ประเภท  ดังต่อไปนี้  ระนาดเอก,  ระนาดทุ้ม, 
ฆ้องวงใหญ่,  ฆ้องวงเล็ก,  ปี่ใน,  จะเข้,  ซออู้,  ซอด้วง  และขับร้องเพลงไทยเดิม) 
 2.  วิชาเอกดนตรีสากล  ประกอบด้วย 
      -  กลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีตะวันตก      -  กลุ่มวิชาการประพันธ์เพลง     -  กลุ่มวิชาดนตรีแจ๊ส 
      -  กลุ่มวิชาดนตรีสมัยนิยม      -  กลุ่มวิชาการขับร้องลูกทุง่     -  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางดนตรี 
 (ผู้สมัครจะต้องมีพืน้ฐานการใช้เคร่ืองดนตรีอย่างน้อย  1  ประเภท  ดังต่อไปนี้  Voice,  Woodwind, 
Brass,  Percussion,  String,  Piano Classic,  Piano Jazz,  Classic  Guitar,  Drum set,  Electric  Guitar, 
และ  Bass  Guitar 
 3.  วิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากับลีลา  ประกอบด้วย 
      -  กลุ่มนาฏศิลป์ไทย    

     -  กลุ่มนาฏศิลป์ร่วมสมัย  (โดยมุ่งเน้นพัฒนางานสร้างสรรค์  และการฝึกปฏิบตัิ  ผู้เรียนในกลุ่มนาฏศิลป ์
ร่วมสมัยต้องมีความสามารถทางนาฏศิลป์สากล  หรือนาฏศิลปร์ูปแบบตา่ง ๆที่แสดงศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ 
นาฏศิลป์ร่วมสมัยได้  (เช่น  นาฏศิลป์สากลประเภทบลัเล่ต์ในระดับสงู) 
 4.  วิชาเอกศิลปะการละคร  ประกอบด้วย 
      -  กลุ่มวิชาทักษะการแสดง  -  กลุ่มวิชาการก ากบัและการสร้างสรรค์การแสดง 
      -  กลุ่มวิชาละครเพื่อการเรียนรู้  -  กลุ่มวิชาการเขียนบท 
      -  กลุ่มวิชาศิลปะการละครศึกษา  -  กลุ่มวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
      -  กลุ่มวิชาการออกแบบฉากและแสง 
 (โดยเรียนในรายวิชาบังคบัเอกร่วมกัน  และเลือกเรียนในกลุ่มวชิาดังกลา่วฯ  ตามความถนัดในระดับชัน้ปีที่ 2) 
 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค ์
 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เนน้บรูณาการความรู้จากหลายศาสตร์ทั้งการจัดการ  การบริหาร  ดนตรี 
ศิลปะการแสดง  การสื่อสารและการผลิตในสื่อบันเทงิและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้รอบ 
เพื่อน าองค์ความรู้ที่หลากหลายไปใช้ในการท างานด้านการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์  เพื่อผลิต 
นักจัดการผลิตการแสดงและดนตรี  ผู้อ านวยการผลิตการแสดง  ดนตรีและสื่อบันเทิง  ผู้จัดการศิลปิน  ผู้จดัการ 
กองถ่าย  และนักผลิตผลงานบนัเทิงจากวฒันธรรม 
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 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติงานจากโครงการให้นิสติได้ทดลองฝึกปฏิบัตจิริง  โดยการศึกษา 
ในชั้นปีที่ 1 และ 2  เน้นการปูพืน้ฐานความรู้ในรายวิชาเฉพาะทีเ่น้นทักษะการคิด  การเขียน  และองค์ความรู ้
พื้นฐานส าหรับหลักสูตร  ในชัน้ปีที่ 2 เทอมปลาย และชั้นปีที่ 3  หลักสูตรเปิดโอกาสให้นิสิตเลอืกเรียนรายวิชาเลือก 
ที่เน้นความสนใจเฉพาะในด้านการจัดการผลิตการแสดงสดและอีเวนต์  การจัดการผลิตผลงานดนตรีหรือการจัดการ 
ผลิตสื่อบนัเทิง  โดยนิสติจะต้องจัดท าโครงการการจัดการผลิตสือ่และวัฒนธรรมสรา้งสรรค์ในชัน้ปีที่ 4   
 ส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์จะมีการจัดการเรียน 
การสอนในชัน้เรียนเพียง 3 ปีคร่ึง  โดยในภาคสดุท้ายของชั้นปทีี่ 4 ก่อนจบการศึกษา  ผู้เรียนจะต้องออกไปปฏิบัตงิาน 
ในองค์กรหรือบริษัทผ่านรายวชิาสหกิจศึกษา 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวฒันธรรมสร้างสรรค ์ จะต้องเข้าทดสอบความรู้ 
ความสามารถผ่านการฝึกปฏบิัต ิ ในวันที่มาสอบสัมภาษณ์ ดงันี้ 
 1.  การทดสอบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ผลงานดา้นการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
จากโจทย์ที่กรรมการสอบก าหนดให้ 
 2.  ผู้เข้าสอบน าเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อตอบค าถามและแสดงไหวพริบปฏิภาณ 
 

คณะศึกษำศำสตร์ 
 1.  ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต้องเลือกเรียนสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 
     1.1  หลักสูตรผลิตครู  หลกัสูตรกำรศึกษำบัณฑติ (กศ.บ.)  หลักสูตร 4 ปี  ประกอบด้วย 
  1.1.1  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  3.00 
จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระตา่ง ๆ ดงันี้ 

        1.1.1.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์ ไม่ต่ ากวา่  18  หน่วยกิต  
        1.1.1.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากวา่  10  หน่วยกิต 

  1.1.2  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาชีววิทยา  และสาขาวชิาฟิสิกส์  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี ้

        1.1.2.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์ ไม่ต่ ากวา่  18  หน่วยกิต  
        1.1.2.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากวา่  10  หน่วยกิต 

  1.1.3  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  
ไม่ต่ ากว่า  2.50 
  1.1.4  สาขาวิชาศิลปศึกษา  มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากวา่  2.50  
(ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในสำขำวิชำศิลปศึกษำ  คณะศึกษำศำสตร์  ในวันสอบสมัภำษณ์  จะมกีำรตรวจแฟ้มสะสมผลงำน 
และกำรสอบปฏิบัตวิำดเส้น  โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมกระดำษ  ดินสอด ำ EE  และอุปกรณ์ในกำรสอบปฏิบัติวำดเส้น) 

1.1.5  สาขาวิชาพลศึกษา  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
     1.2  หลักสูตรผลิตครู  หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑติ (กศ.บ.)  หลักสูตร 5 ปี  ประกอบด้วย 

1.2.1  สาขาวิชาภาษาจนี  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
        1.2.1.1  ผู้ประสงค์สมัครคดัเลือกเข้าศึกษาในสาขาวชิาภาษาจีน  จะต้องผา่นการเรียนภาษาจีน   
มีความรู้  สามารถฟัง-พูด  อ่าน-เขียนภาษาจนี  เทียบเทา่ HSK  ระดับ 3 ข้ึนไป  ซึ่งผู้เข้าศึกษาจะต้องเรียนรายวิชา 
ในประเทศไทย ในปีที่ 1 - 2  โดยปีที่ 3 – 4  จะต้องเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาจีน เปน็เวลา 
ประมาณ  2  ป ี ด้วยทนุของตนเอง  และในปทีี่ 5  จะต้องเดนิทางกลับมาประเทศไทยเพื่อฝกึปฏิบัติการสอน 
เป็นเวลา  1  ปี  
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        1.2.1.2  นิสิตจะต้องเลือกมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา  ณ  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
คือ  Beijing  Union  University  เมืองปักก่ิง  โดยเสียค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินประมาณ  600,000  บาท  และ 
Yunnan  Minzu  University  เป็นเงินทั้งหมดประมาณ  400,000  บาท  (ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน 
และการใช้จ่ายของนิสิตแต่ละคน) 
        1.2.1.3  การได้รับปริญญาทั้ง 2 มหาวิทยาลัยนัน้  ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ  
ก าหนด 
     1.3  หลักสูตรกำรศึกษำบณัฑิต (กศ.บ.)  หลักสูตร 4 ปี  ได้แก่  สาขาวชิาเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
  แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  สำขำวิชำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำและคอมพิวเตอร์ศึกษำ  เช่น 
นักวิชาการศึกษา  นักวชิาการโสตทัศนศึกษา  นักฝึกอบรมในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ  ประกอบอาชีพอิสระ 
ด้านออกแบบสื่อดิจิทลัเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้  ฯลฯ 
 

 

คณะโลจิสตกิส ์
 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวิชาวิทยาการเดนิเรือ  (หลักสูตร  5  ปี)  ผู้ประสงค์ 
สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 1.  ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย  สูงไม่ต่ ากว่า  160  เซนติเมตร   

2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า  2.50 
3.  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ 
    3.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  18  หน่วยกิต 
    3.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  10  หน่วยกิต 

 4.  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 
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ที่ รำยกำรที่ท ำกำรตรวจ เกณฑ์มำตรฐำน 
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 
 

 5.  ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางรา่งกายตามที่คณะคณะโลจสิติกส์ก าหนด  ดงันี ้
(ให้เตรียมชุดว่ายน้ า  และชุดกฬีามาด้วย) 
     5.1  ว่ายน้ าระยะทาง  100  เมตร  (ไม่จับเวลำ  แต่ถ้ำไม่ผำ่น  ถือว่ำตกสัมภำษณ์) 
     5.2  วิ่งระยะทางประมาณ  1,000  เมตร        5.3  ดันพื้น 
     5.4  ดึงข้อราวเดี่ยว        5.5  ซิทอัพ         5.6  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 
จึงจะสามารถเข้าศึกษาได้ 
 -  เกณฑ์การพิจารณาการตรวจร่างกายขึ้นอยู่กับความเห็นของแพทย์ผู้ตรวจเป็นเด็ดขาด  ถ้าแพทย์ผู้ตรวจ 
พิจารณาแล้วเห็นวา่ไมส่ามารถปฏิบัติงานบนเรือสินค้าเดนิทะเลระหว่างประเทศได้ตามปกติ  ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์   
ทั้งนี้  แพทยผ์ู้ตรวจจะใช้ข้อมูลจากการเอ็กซเรย์  ข้อมูลจากการตรวจคลื่นไฟฟา้หัวใจ  (EKG)  ข้อมูลจากการตรวจ 
ทางห้องปฏิบัติการ  [Routine urinalysis, Creatinine, HBsAg, HBsAb, VDR/RPR, Urine Amphetamine, 
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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 

หลักสูตรวิทยำศำสตร์บัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อปุทำน  มีแขนงวิชา 
ดังต่อไปนี ้ 
 1.  แขนงวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน 

-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า  2.75 
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  18  หน่วยกิต 
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากวา่  10  หน่วยกิต 

 2.  แขนงวิชาการค้าและโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศ 
3.  แขนงวิชาการจัดการโลจิสตกิส์ 
4.  แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 

 -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า  2.75 
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากวา่  10  หน่วยกิต  และมีผลการเรียนคณิตศาสตร ์

อยู่ในเกณฑ์ดี 
 

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
 1.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
     1.1  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
     1.2  มเีจตคติที่ดีในด้านการออกก าลังกายและการกีฬา 
     1.3  มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจในการฝึกทักษะกีฬาและการออกก าลังกายอยา่งตอ่เนื่อง 
และสม่ าเสมอ 
     1.4  มีความสนใจในการพัฒนากีฬา  การส่งเสริมสุขภาพ  การออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกาย 
โดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร ์
     1.5  เป็นผู้มบีุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
     1.6  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์การกีฬา 
 2.  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑติ  (ศศ.บ.)  สาขาวชิาการจัดการและการสอนกีฬา  ผูป้ระสงคส์มัครเข้าศึกษา   
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
     2.1  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
     2.2  มเีจตคติที่ดีในด้านการออกก าลังกายและกีฬา 
     2.3  มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจในการฝึกทักษะกีฬาและการออกก าลังกายอยา่งตอ่เนื่อง 
และสม่ าเสมอ 
     2.4  เป็นผู้มบีุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพผู้ด าเนนิการจัดการทางการกีฬา  ผู้ฝึกสอนทางการกีฬา 
     2.5  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์การกีฬา 
 



-18- 
 
 3.  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑติ  (ศศ.บ.)  สาขาวชิาสื่อสารมวลชนทางกีฬา  ผูป้ระสงค์สมัครเข้าศึกษา   
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
     3.1  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 

    3.2  มเีจตคติที่ดีในด้านการออกก าลังกายและการกีฬา 
     3.3  เป็นผู้มีบุคลิกที่เหมาะสมกับอาชีพผูส้ื่อข่าวกีฬาในสื่อแขนงต่าง ๆ 
     3.4  เป็นผู้มีความสนใจข่าวสารในวงการกีฬาจากสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
     3.5  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์การกีฬา 
 

วิทยำลัยนำนำชำติ 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าวิทยาลัยนานาชาติ  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
 จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษตลอดหลักสูตร 
 1.  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 

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

3.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ   
หลักสูตรนานาชาต ิ  
 -  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  และไม่เปน็โรคติดต่อร้ายแรง 
 -  แนวทางประกอบอาชีพธุรกิจด้านโลจิสติกส์  ด้านการเดินเรือ ด้านการบินฝา่ยจัดซื้อ  ธุรกิจการน าเข้า-ส่งออก 
นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  นักวางแผน  นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ 
 หมำยเหตุ  ค่าเล่าเรียนเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร  490,000  บาท  โดยแบ่งจ่ายเปน็รายภาคการศึกษา 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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 4.  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 
 5.  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑติ  (ศศ.บ.)  สาขาวชิาทรัพยากรมนุษย์และการสื่อสาร   
กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ  และกลุ่มวิชาทรัพยากรมนษุย์นานาชาต ิ หลักสูตรนานาชาต ิ

-  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  และไม่เปน็โรคติดต่อร้ายแรง 
-  แนวทางประกอบอาชีพ  การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ  เช่น  นกัธุรกิจ  นักประชาสัมพันธ์  ล่าม  นักพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์  ทีป่รึกษาทางทรัพยากรมนุษย์  พนักงานฝึกอบรมและพัฒนา  และนักวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ 
 หมำยเหตุ  ค่าเล่าเรียนเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร  490,000  บาท  โดยแบ่งจ่ายเปน็รายภาคการศึกษา 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

คณะสหเวชศำสตร์ 
 ผู้สมัครคณะสหเวชศำสตร์  ต้องมีคุณสมบัติดงันี ้
 1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
 2.  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ 

    2.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  18  หน่วยกิต 
    2.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  10  หน่วยกิต 
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวชิากายภาพบ าบัด 

 1.  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง  และปราศจากโรค  อาการของโรค  หรือมีความพิการ 
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  และการประกอบวชิาชีพกายภาพบ าบัด  ดังต่อไปนี ้

    1.1  มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  และการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
    1.2  โรคติดสารเสพติดให้โทษ 
    1.3  มีปัญหาดา้นจิตเวชขั้นรุนแรง  เช่น  โรคจิต  โรคประสาท  หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน 
    1.4  ตาบอดสีทั้งสองข้าง 
    1.5  เป็นโรคระยะติดต่อหรือปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม 

 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
1.  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง   
2.  ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี  หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3.  มีวินัย  มีใจรักบริการด้านสขุภาพและจิตอาสา 

 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
 1.  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ปราศจากโรค  ความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา   
และไม่เปน็ผู้มีตาบอดสี   
 2.  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีใจรักในการรักษาและให้การดูแลผู้ป่วย  มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดี   
มีความรับผิดชอบในหนา้ที่ 
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวชิาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 1.  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไมเ่ป็นผู้มีตาบอดสี 
 2.  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีใจรักในการท าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  มีมนษุยสัมพนัธ์ที่ด ี
มีความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน 
 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค 
 1.  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง   

2.  ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี  หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 

คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์วิทยำเขตจันทบุร ี
1.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  (วทบ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 

(รับวุฒิเทียบเท่ำ แต่ผู้สมัครตอ้งมีผลคะแนนสอบ  GAT และ PAT1)  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
(GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
 บัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำสำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศและวทิยำกำรข้อมูล  คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร ์
เป็นนักสนับสนนุกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กร ที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
และมีทักษะควำมรู้ปฏิบัตทิำงดำ้นกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรน ำเสนอข้อมูล กำรวำงแผนและกำรพยำกรณ์ให้กับองค์กร 
ภำคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลดิจิทัล มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์กำรท ำงำนด้ำนโปรแกรม  กำรสื่อสำรข้อมูล  
และกำรบริหำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ รวมไปถึงโปรแกรมประยกุต์ทำงด้ำนวิทยำกำรข้อมูล มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
และท ำงำนร่วมกันกับผู้อ่ืนได้  เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร ในกำรพัฒนำองค์กรและประเทศ 

 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ   
นักวิเครำะห์ข้อมูล นักวิทยำกำรข้อมูล นักวำงแผนทำงธุรกิจดจิิทัล นักวิเครำะห์ด้ำนอัจฉริยะทำงธุรกิจ  

นักพัฒนำด้ำนอัจฉริยะทำงธุรกิจ นักพัฒนำคลังข้อมูล ในภำคธรุกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขนำดใหญ่  
นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ  นักวิเครำะห์และออกแบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ นักพัฒนำระบบ  ผูดู้แลเครือข่ำย   
นักพัฒนำเว็บไซต์  และนักวิชำชีพในสถำนประกอบกำรที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 หมายเหตุ ผู้เรียนมีโอกำสเข้ำรว่มโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัตงิำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำไมน่้อยกว่ำ   
4 เดือน ในชั้นปทีี่ 4 ถ้ำผู้เรียนผำ่นกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 
 2.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  (วทบ.)  สาขาวิชาปัญญาประดิษฐป์ระยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ   
(Applied Artificial Intelligence and Smart Technology)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)   
ไม่ต่ ากว่า  2.50  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระตา่ง ๆ ดังนี้ 
     2.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  10  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  
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(Smart Agriculture)  ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)  เมืองอัจฉริยะ (Smart City)  การบริการอัจฉริยะ (Smart  
Services)  การท่องเที่ยวอจัฉริยะ  (Smart Tourisms)  และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistics)  สอดคล้องกับ 
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 

1.  นักออกแบบและพัฒนาปรบัปรุงปัญญาประดษิฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  เพื่อการเปลี่ยนรูปองค์กร 
เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทลั  (Digital  Transformation ) เช่น 

    -  วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์  (Applied Artificial Intelligence Engineer) 
    -  วิศวกรการเรียนรู้เชิงลึก  (Deep Learning Engineer) 
    -  เจ้าหน้าที่ท างานทางดา้นการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐแ์ละข้อมูลดิจิทัลในองค์กร 
    -  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  มี 2 กลุ่มวิชา ได้แก่  
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล  และกลุ่มวชิาเทคโนโลยีปรับปรุงพนัธุ์และการออกแบบพืชอาหาร   
(รับวุฒิเทียบเท่ำ แต่ผู้สมัครตอ้งมีผลคะแนนสอบ  GAT, PAT1 และ PAT2)  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 

    -  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  มุ่งศึกษาเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การบริหารจัดการการเกษตรแบบสมัยใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
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 
การเรียนรู้ คู่ปฏิบัติจริง โดยหลกัสูตรสอนในจังหวัดจนัทบุรี มหานครผลไม้เมืองร้อน มีความร่วมมือกับเกษตรกรดีเด่น 
แห่งชาติ กลุ่มเกษตรกร และภาคเอกชนที่ด าเนินธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับผลไม้ของไทย 
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     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 พร้อมกันนี้กับการเสริมทักษะการเป็นผูป้ระกอบการยุคใหม่กับสโลแกน “สรา้งได้ ขายเป็น” กับวางแผน 
การขายและท าการตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ที่สรา้งขึ้นด้วยตัวเอง หรือการเข้าสู่ธุรกิจของเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมกันนี้ยังมุ่งเน้น 
ให้ทุกกระบวนการผลิตเปน็ zero waste กับการแปรรูป/เพิ่มมลูค่าวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตร และรักษา/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
ด้วยเทคโนโลยีพืชบ าบัด (Phytoremediation) ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่เนน้การปฏิบตัิจริงในทุกขั้นตอน ทุกวชิา 
จะถูกเรียงร้อยเป็นเร่ืองราวให้บัณฑิตสามารถหยิบเอาทุกกระบวนการการเรียนรู้ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ   

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

หมายเหตุ ผู้เรียนมีโอกำสเข้ำรว่มโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัตงิำนในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ   
4 เดือน ในชั้นปทีี่ 4 ถ้ำผู้เรียนผำ่นกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 

4.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  มี 2 กลุ่มวิชำ  ได้แก่  กลุ่มวิชาการตลาดและบรกิาร  และ 
กลุ่มวิชาการประกอบการ  (รับวุฒิเทียบเท่ำ แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT1) ต้องมีผลการเรียน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ ากวา่  2.00 

4.1  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวชิาการตลาดและบริการ  
      มุ่งเน้นการเรียนรู้และสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ และก าหนดกลยุทธ์การตลาดอยา่งมีประสิทธิภาพ  
ศึกษาถึงความส าคัญของผู้บริโภค การวิจัยตลาด การบริหารผลติภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหนา่ย และการส่งเสริมการตลาด  
และยังศึกษาถึงปัจจัยตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารการตลาด เพื่อให้ 
การด าเนินการดา้นการตลาดประสบความส าเร็จ รวมทั้งศึกษาดา้นการจัดการธุรกิจบริการ เชน่ ธุรกิจโรงแรมและ 
การท่องเที่ยว ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจสปา การเรียนการสอนเนน้การฝึกปฏิบตัิในสถานการณ์จริง โดยการน าเทคโนโลย ี
ดิจิทัล เช่น การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดการ ด้านการตลาด 
และบริการ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นมืออาชีพทางดา้นการตลาดและบริการ   

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



-23- 
 

4.2  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  กลุ่มวิชาการประกอบการ   
ศึกษำกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ กำรจัดตั้งธุรกิจ กำรบริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรองค์กร  

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อกำรจ ำหน่ำย  กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนกิส์  กำรตลำดและกำรขำยออนไลน์ ฝึกปฏิบัติกำรประกอบ 
ธุรกิจในสถำนกำรณ์จริง ผู้เรียนจะมีประสบกำรณ์ในกำรวำงแผนองค์กร  กำรตลำดและกำรขำย กำรบัญชีและกำรเงิน   
นอกจำกนี้หลักสูตรมุ่งเนน้กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในกำรประกอบธุรกิจ มีกำรปฏิบัติกำรขำยผลิตภัณฑ์ออนไลน์ โดยกำรน ำ 
ผลิตภัณฑ์ของผูป้ระกอบกำรและชุมชนมำฝึกกำรจัดกำรร้ำนคำ้ออนไลน์ กำรเรียนรู้โดยใช้โครงกำรเป็นฐำน (Project Base  
Learning)  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำนด้ำนตำ่งๆ ในองค์กร รวมทั้งกำรเป็นผู้ประกอบกำรในอนำคต 

แนวทางการประกอบอาชีพ  ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรในองค์กร เช่น  
ขำยออนไลน์ พัฒนำผลิตภัณฑ์ วินิจฉัยองค์กร วิจัยธุรกิจ วำงแผนและพัฒนำธุรกิจ เป็นต้น 

นอกจำกนี้ผู้เรียนทัง้ 2 กลุ่มวิชำ จะได้รับกำรพัฒนำบุคลิกภำพผ่ำนรำยวิชำ เช่น ศลิปะกำรพูด และ  
กำรน ำเสนอ ภำวะผูน้ ำ กำรเจรจำต่อรองและกำรน ำเสนอ กำรพัฒนำบุคลิกภำพและมำรยำททำงสงัคม ผ่ำนโครงกำร 
และกิจกรรมพัฒนำบุคลิกภำพกอ่นส ำเร็จกำรศึกษำ และพัฒนำภำษำตำ่งประเทศเช่น ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน รวมทั้ง 
กำรเรียนรู้กำรตลำดและกำรบรกิำร หรือกำรประกอบธุรกิจเฉพำะด้ำน  

หมายเหตุ ผู้เรียนมีโอกำสเข้ำรว่มโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัตงิำนในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำ 
ไม่น้อยกว่ำ 4 เดือน ในชั้นปทีี่ 4 ถ้ำผู้เรียนผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 

5.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน   
(รับวุฒิเทียบเท่ำ แต่ผู้สมัครตอ้งมีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT1) ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม 
(GPAX 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า  2.00 
     - ศึกษาเก่ียวกับการจัดการโลจิสติกส์ การค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ เปน็หลักสูตรที่จัดท าขึน้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสาขาโลจิสติกส์ 
 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/ผู้จัดการ ประสานงานตา่งประเทศ 

     - เจ้าหน้าที่/ผู้ช านาญการ ตวัแทนผู้ด าเนินพธิีการศุลกากร 
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หมำยเหตุ  ผู้เรียนมีโอกำสเข้ำรว่มโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัตงิำนในสถำนประกอบกำร) เปน็เวลำ 
ไม่น้อยกว่ำ 4 เดือน ในชั้นปทีี่ 4 ถ้ำผู้เรียนผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร และสำมำรถ 
สอบมำตรฐำนอำชีพด้ำนโลจิสตกิส์กับสถำบนัคุณวฒุิวิชำชีพ 

6.  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑติ  (ศศ.บ.)  สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
     6.1  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 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 
 

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล  วิทยำเขตจันทบุรี 
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล  (รับวุฒิเทียบเท่ำ แตผู่้สมัครต้องมี 

ผลคะแนนสอบ GAT,  PAT1 และ PAT2)  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
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 
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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 
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 
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3.  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต  (ศป.บ.)  สาขาวชิาการออกแบบเครื่องประดับ  (รับวฒุิเทียบเท่ำ 
แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT6)  ต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสี 

     -  สาขานี้ศึกษาดา้นศิลปกรรมศาสตร์ ด้านการออกแบบเครื่องประดับ 2 มิติ และ 3 มิติ ความคิดสร้างสรรค์ 
และการจัดการความคิดอยา่งเปน็ระบบ การจ าแนกประเภทของอัญมณีเบื้องต้น การสร้างแบรนด์ การเจาะกลุ่มตลาด  
เทคนิคการสร้างสรรค์เคร่ืองประดับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเครื่องประดับในอุตสาหกรรม มีความรู้ในกลไก 
ลการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจในตลาดอัญมณีและเครื่องประดบั 

แนวทำงในกำรประกอบอำชีพ 
สามารถประกอบอาชีพนักออกแบบเครื่องประดับได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักออกแบบเครื่องประดับ 

อุตสาหกรรม นักออกแบบเครื่องประดับเชิงศิลปะ นักออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น นักออกแบบเครื่องประดับ 
ประณีตศิลป์ ผู้ผลิตต้นแบบเครือ่งประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ นักออกแบบเครื่องประดับอิสระ เป็นตน้  
นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นเพื่อเข้าสู่สายงานด้านวชิาการ อาจารย์ นักวิจัย รวมทั้งการประกอบอาชีพ 
อิสระตามความต้องการ 

หมำยเหตุ นิสิตสาขาการออกแบบเครื่องประดับมโีอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฏบิัติงาน 
ในสถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน) ถ้านสิิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะ และผ่านการคัดเลือกจาก 
สถานประกอบการ 
 

คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์  วิทยำเขตสระแก้ว 
 1.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ  
(รับวุฒิเทียบเท่ำ  แต่ผู้สมัครตอ้งมีผลคะแนนสอบ  GAT) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  
ไม่ต่ ากว่า  2.00  มีความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 
บัณฑิตสำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรนี้  

สำมำรถประกอบอำชีพได้ในองค์กำรภำครัฐและเอกชน ประกอบอำชีพอิสระ เปน็ผู้ประกอบกำรธุรกิจส่วนตัว และ 
งำนที่เก่ียวข้องกับต ำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้ 

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

ในลักษณะงำนตำ่ง ๆ ดงัต่อไปนี ้
ประกอบอำชีพเก่ียวกับกำรพฒันำซอฟต์แวร์ ได้แก่ นักพฒันำซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile  

Application Developer) นักพัฒนำเว็บแอปพลิเคชนั (Web Application Developer) นักพัฒนำและออกแบบ 
เว็บไซต์ (Website Designer and Developer) และนักพัฒนำไอโอที (IoT Developer) 
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ประกอบอำชีพเก่ียวกับกำรพฒันำสื่อวีดิทัศน์และมลัติมีเดีย ไดแ้ก่ นักพัฒนำสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย  
(Multimedia and Video Developer) นักผลิตเนื้อหำดิจทิัล (Digital Content Creator) 

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

ประกอบอำชีพเก่ียวกับธุรกิจอัจฉริยะ ได้แก่ นักวิเครำะห์กระบวนกำรทำงธุรกิจ (Business Analyst)  
นักวิเครำะห์ข้อมูลดิจิทัล (Digital Data Analyst) 
 2.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว 
(รับวุฒิเทียบเท่ำ แต่ผู้สมัครตอ้งมีผลคะแนนสอบ  GAT) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) 
ไม่ต่ ากว่า  2.00   
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ   
 บัณฑิตสำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และโซ่อุปทำนสีเขียว เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรนี้ จะมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถทำงดำ้นธุรกิจ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ รวมถึงกำรวำงแผนป้องกันและลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม 
จำกกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน ในลักษณะงำนตำ่ง ๆ ดังต่อไปนี้ 

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

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน หรือต ำแหน่งอื่นในหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 
-  ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น 
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 3.  หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต  (รป.บ.)  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  (รับวุฒิเทยีบเท่ำ   
แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ  GAT) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00   
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งประกอบ  
อาชีพส่วนตัว ดังนี ้

-  ภำครัฐ  สำมำรถท ำงำนดำ้นกำรบริหำรนโยบำยและแผนงำนได้ทุกหน่วยงำนรำชกำร ทุกกระทรวง ทบวง  
กรม กอง เช่น ปลัด เจ้ำพนักงำนปกครอง เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป เจำ้หน้ำทีว่ิเครำะห์นโยบำยและแผน เจ้ำหนำ้ที่ 
ประสำนงำน เลขำนุกำรบริหำร นักวิชำกำรศึกษำ เจ้ำหนำ้ที่วิเทศสัมพันธ์ เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนบุคคล นักบริหำร 
ทรัพยำกรมนุษย์ นักทรัพยำกรบุคคล นักพัฒนำชุมชน นักสังคมสงเครำะห์ นักบริหำรงำนคลังและงบประมำณ  
นักจัดกำรงำนทั่วไป ผู้บริหำรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักกำรเมืองระดับท้องถิ่น/ระดบัชำติ เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรรัฐกิจ  
ข้ำรำชกำรต ำรวจ ข้ำรำชกำรทหำร พนักงำนรัฐวสิำหกิจ พนักงำนองค์กำรมหำชน เชน่ ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำย 
และแผน เปน็ตน้ 

-  ภำคเอกชน  สำมำรถท ำงำนในด้ำนกำรบริหำรทุกระดับของบริษัท เช่น นักวิเครำะห์โครงกำร นักวิเครำะห์ 
กำรลงทุน นักวิเครำะห์ระบบงำน นักบริหำร พนักงำนบริษัท ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย 
ทรัพยำกรมนุษย์ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวำงแผนองค์กร และประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้ำของกิจกำร เป็นต้น 
 

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

     1.1  สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมการผลิตพชื  (รับวุฒิเทียบเท่ำ  แต่ผู้สมัครต้องมี 
ผลคะแนนสอบ  GAT) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 

- 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 
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     1.2  สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมการผลิตสตัว์  (รับวุฒิเทียบเท่ำ  แต่ผู้สมัครต้องมี 
ผลคะแนนสอบ  GAT) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
  - กลุ่มนี้ศึกษาในศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
ฟาร์มอัจฉริยะทางดา้นสัตว ์การผลิตปศสุัตว์อินทรีย ์สมุนไพรส าหรับปศุสัตว ์ธุรกิจเกษตรเพื่อผู้ประกอบการ การเลี้ยง 
และการจัดการฟาร์มปศุสัตว ์เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์และเทคโนโลยี 
อาหารสัตว ์พืชอาหารสัตว ์การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ เทคโนโลยนี้ านม การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก  
เทคโนโลยีการจัดการของเสียในฟาร์ม การรักษาเบื้องต้นและการป้องกันโรคในสัตว์ ธุรกิจปศุสัตว์และมาตรฐานฟาร์ม  
และผลิตภัณฑ์สัตว ์เป็นตน้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตา่ง 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) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า  2.00 
     - สาขาวชิานี้ศึกษาในศาสตรท์ี่เก่ียวข้องกับการพัฒน าผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วยเทคโนโลย ี
อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น หลักเศรษฐศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร การวิจัยตลาดในอุตสาหกรรมเกษตร  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ ์การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร การประกันคุณภาพ 
และกฎหมายในอุตสาหกรรมเกษตร สถิติและการวางแผนการทดลอง นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกษตร การเป็น 
ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร การเสริมทักษะและจรรยาบรรณส าหรับ 
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 
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3.  เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำและรำยละเอียดรหัสวิชำ  GAT / PAT 
 3.1  องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
  กำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
  (1)  GPAX  (5  ภาคเรียน)      ร้อยละ 0-10 

(2)  คะแนนสอบ  GAT / PAT     ร้อยละ 80-90 
  เกณฑ์กำรรับเข้ำศึกษำ  ทุกสาขาวิชา/ทุกหลักสูตร 
  (1)  GPAX  (5  ภาคเรียน)      ร้อยละ 0-10 

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

หมำยเหตุ  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสนิการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัตทิั่วไป  
   และคุณสมบตัิเฉพาะสาขาตามที่สาขาวชิาก าหนด 

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  รายละเอียดรหสัวิชาสอบ  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  ความถนัดทางภาษาบาล ี
รหัส  76  PAT  6  ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร ์        รหสั  83  PAT  7.7  ความถนัดทางภาษาเกาหล ี

 



ช่ือ GPAX จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) ค่ำน  ำหนัก เกณฑ์ขั นต่ ำ PAT ค่ำน  ำหนัก PAT ค่ำน  ำหนัก เกณฑ์ขั นต่ ำแต่ละ

(%) (คะแนน) (%) (%) วิชำ (คะแนน)

คณะเภสัชศำสตร์

10190102130101A0H0006 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  ภาคปกติ ภ.บ. 10 30 180 P2 60 - - P2=90 70

10190102111101A0H0006 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคร่ืองส าอาง ภาคปกติ วท.บ. 10 30 180 P2 60 - - P2=80 40

คณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

10190103110801A0H0006 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ภาคปกติ พทป.บ. 10 40 - P2 50 - - - 20

คณะพยำบำลศำสตร์ 

10190104111701A0H0006 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ พย.บ. 10 60 - P2 30 - - - 45

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

10190105113101A0H0006 สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคปกติ วท.บ. 10 70 - P2 20 - - - 15

10190105611101A0H0006 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ศ.บ. 10 60 - P1 30 - - - 30

10190105901101A0H0006 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ นศ.บ. 10 90 - - - - - - 80

10190105901201A0H0006 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคปกติ ศศ.บ. 10 90 - - - - - - 30

10190105901401A0H0006 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาคปกติ ศศ.บ. 10 90 - - - - - - 15

10190105901501A0H0006 สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาคปกติ ศศ.บ. 10 90 - - - - - - 30
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3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่2  รับตรงในภาคตะวนัออก 12 จังหวดั

รหัสสำขำวิชำ คณะ / กลุ่มวิชำ / สำขำวิชำ

GAT PAT (P1 - P7)



ช่ือ GPAX จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) ค่ำน  ำหนัก เกณฑ์ขั นต่ ำ PAT ค่ำน  ำหนัก PAT ค่ำน  ำหนัก เกณฑ์ขั นต่ ำแต่ละ

(%) (คะแนน) (%) (%) วิชำ (คะแนน)

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

10190105901701A0H0006 สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาคปกติ ศศ.บ. 10 60 - P7.7 30 - - P7.7=150 13

10190105901801A0H0006 สาขาวิชาภาษาจีน ภาคปกติ ศศ.บ. 10 40 - P7.4 50 - - - 15

10190105901901A0H0006 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น ภาคปกติ ศศ.บ. 10 10 - P7.3 80 - - P7.3=130 20

10190105902001A0H0006 สาขาวิชาภาษาไทย ภาคปกติ ศศ.บ. 10 90 - - - - - - 10

10190105902401A0H0006 สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร ภาคปกติ ศศ.บ. 10 50 - P7.1 40 - - - 15

10190105902501A0H0006 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ภาคปกติ ศศ.บ. 10 90 - - - - - - 30

10190105902501B0H0006 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ภาคพิเศษ ศศ.บ. 10 90 - - - - - - 30

10190105903601A0H0006 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ภาคปกติ ศศ.บ. 10 90 - - - - - - 15

10190105903602A0H0006 สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม ภาคปกติ ศศ.บ. 10 90 - - - - - - 25

คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์

10190106220201A0H0006 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ วท.บ. 10 50 - P1 40 - - - 22
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3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่2  รับตรงในภาคตะวนัออก 12 จังหวดั

รหัสสำขำวิชำ คณะ / กลุ่มวิชำ / สำขำวิชำ

GAT PAT (P1 - P7)



ช่ือ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเท่ียว 
10190107610501B0H0006 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ บช.บ. 10 50 P1 40 - - 20

10190107610801BAH0006
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชาการจัดการและนวัตกรรมทางธุรกิจ 
ภาคพิเศษ

บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 20

10190107610801BBH0006 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาด ภาคพิเศษ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 20
10190107610801BCH0006 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 20
10190107610801BDH0006 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน ภาคพิเศษ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 20
10190107610801BEH0006 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคพิเศษ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 20

10190107620101BAH0006
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 
กลุ่มการจัดการการท่องเท่ียว ภาคพิเศษ

บธ.บ. 10 90 - - - - 20

10190107620101BBH0006
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 
กลุ่มการจัดการการโรงแรม ภาคพิเศษ

บธ.บ. 10 90 - - - - 20

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์  
10190108901001A0H0006 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ น.บ. 10 90 - - - - 35
10190108901001B0H0006 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ น.บ. 10 90 - - - - 25
10190108903101A0H0006 สาขาวิชาการบริหารท้องถ่ิน ภาคปกติ รป.บ. 10 90 - - - - 25
10190108903101B0H0006 สาขาวิชาการบริหารท้องถ่ิน ภาคพิเศษ รป.บ. 10 90 - - - - 20
10190108903102A0H0006 สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป ภาคปกติ รป.บ. 10 90 - - - - 15
10190108903102B0H0006 สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป ภาคพิเศษ รป.บ. 10 90 - - - - 15
10190108903201A0H0006 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ร.บ. 10 90 - - - - 30
10190108903201B0H0006 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ร.บ. 10 90 - - - - 30

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่2  รับตรงในภาคตะวนัออก 12 จังหวดั

รหัสสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
PAT (P1 - P7)
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ช่ือ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะวิทยำศำสตร์  

10190109210301A0H0006 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ วท.บ. 10 10 P1 50 P2 30 40

10190109210401A0H0006 สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ วท.บ. 10 10 P1 30 P2 50 40

10190109210501A0H0006 สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาคปกติ วท.บ. 10 30 P1 30 P2 30 40

10190109210601A0H0006 สาขาวิชาชีวเคมี ภาคปกติ วท.บ. 10 10 P1 30 P2 50 40

10190109210701A0H0006 สาขาวิชาชีววิทยา ภาคปกติ วท.บ. 10 20 P1 30 P2 40 40

10190109211001A0H0006 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ภาคปกติ  วท.บ. 10 10 P1 30 P2 50 40

10190109211201A0H0006 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ วท.บ. 10 30 P1 30 P2 30 40
10190109212701A0H0006 สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคปกติ วท.บ. 10 20 P1 30 P2 40 40
10190109212901A0H0006 สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ภาคปกติ  วท.บ. 10 30 P1 30 P2 30 40
10190109213301A0H0006 สาขาวิชาสถิติ ภาคปกติ วท.บ. 10 10 P1 50 P2 30 40
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รหัสสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
PAT (P1 - P7)

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่2  รับตรงในภาคตะวนัออก 12 จังหวดั



ช่ือ GPAX จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) ค่ำน  ำหนัก เกณฑ์ขั นต่ ำ PAT ค่ำน  ำหนัก PAT ค่ำน  ำหนัก เกณฑ์ขั นต่ ำแต่ละ

(%) (คะแนน) (%) (%) วิชำ (คะแนน)

คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 

10190110220101A0H0006 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออุตสาหกรรมดิจิทัล วท.บ. 10 40 80 P1 40 P2 10 P1=40 50

ภาคปกติ P2=40

10190110220201A0H0006 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 60 P1 40 P2 10 P1=30 35

P2=30

10190110220301C0H0006 สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี วท.บ. 10 45 60 P1 45 - - P1=30 25

อัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ

10190110220401A0H0006 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 60 P1 50 - - P1=40 45
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GAT PAT (P1 - P7)

รหัสสำขำวิชำ คณะ / กลุ่มวิชำ / สำขำวิชำ

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่2  รับตรงในภาคตะวนัออก 12 จังหวดั



ช่ือ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT % PAT %

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

10190111300601A0H0006 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาคปกติ วศ.บ. - 20 P1 25 P2 25 P3 30 20

10190111300701A0H0006 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาคปกติ วศ.บ. - 20 P1 25 P2 25 P3 30 20

10190111301601A0H0006 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ วศ.บ. - 20 P1 25 P2 25 P3 30 20

10190111302101A0H0006 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ วศ.บ. - 20 P1 25 P2 25 P3 30 40

10190111302501A0H0006 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ วศ.บ. - 20 P1 25 P2 25 P3 30 20

10190111302801A0H0006 สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ วศ.บ. - 20 P1 25 P2 25 P3 30 15

10190111303401A0H0006 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์ส่ือสาร ภาคปกติ วศ.บ. - 20 P1 25 P2 25 P3 30 20

10190111303501A0H0006 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ วศ.บ. - 20 P1 25 P2 25 P3 30 20

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

10190112112501A0H0006 สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ภาคปกติ วท.บ. 10 50 P2 40 - - - - 20

10190112112701A0H0006 สาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน ภาคปกติ ส.บ. 10 50 P2 40 - - - - 8

10190112112702A0H0006 สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ภาคปกติ วท.บ. 10 50 P2 40 - - - - 10

10190112112703A0H0006 สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ วท.บ. 10 50 P2 40 - - - - 15
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PAT (P1 - P7)
รหัสสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่2  รับตรงในภาคตะวนัออก 12 จังหวดั



ช่ือ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT % PAT %

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 

10190113800101AAH0006 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) ภาคปกติ ศป.บ. 10 20 P6 70 - - - - 5

10190113800101BAH0006 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) ภาคพิเศษ ศป.บ. 10 20 P6 70 - - - - 5

10190113800101ABH0006 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย) ภาคปกติ ศป.บ. 10 20 P6 70 - - - - 5

10190113800101BBH0006 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย) ภาคพิเศษ ศป.บ. 10 20 P6 70 - - - - 5

10190113800101ACH0006 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) ภาคปกติ ศป.บ. 10 20 P6 70 - - - - 5

10190113800101BCH0006 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) ภาคพิเศษ ศป.บ. 10 20 P6 70 - - - - 5

10190113800102A0H0006 สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ ภาคปกติ ศป.บ. 10 20 P6 70 - - - - 10

10190113800103C0H0006 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ ศป.บ. 10 20 P6 70 - - - - 10
10190113800301AAH0006 สาขาวิชาสาขาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ กลุ่มครีเอทีฟอาร์ต ภาคปกติ ศป.บ. 10 20 P6 70 - - - - 5

10190113800301ABH0006
สาขาวิชาสาขาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ กลุ่มกราฟิกครีเอทีฟ 
ภาคปกติ

ศป.บ. 10 20 P6 70 - - - - 5

10190113800302A0H0006 สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ภาคปกติ ศป.บ. 10 20 P6 70 - - - - 10

คณะดนตรีและกำรแสดง

10190114800201AAH0006 สาขาวิชาดนตรี  (วิชาเอกดนตรีไทย) ภาคปกติ ศป.บ. 10 90 - - - - - - 3

10190114800201ABH0006 สาขาวิชาดนตรี  (วิชาเอกดนตรีสากล) ภาคปกติ ศป.บ. 10 90 - - - - - - 8

10190114800401AAH0006 สาขาวิชาศิลปะการแสดง (วิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากับลีลา) ภาคปกติ ศป.บ. 10 90 - - - - - - 10

10190114800401ABH0006 สาขาวิชาศิลปะการแสดง  (วิชาเอกศิลปะการละคร) ภาคปกติ ศป.บ. 10 90 - - - - - - 15

10190114900101A0H0006 สาขาวิชาการจัดการผลิตส่ือและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ภาคปกติ ศป.บ. 10 90 - - - - - - 10
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3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่2  รับตรงในภาคตะวนัออก 12 จังหวดั

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



ช่ือ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT % PAT %

คณะศึกษำศำสตร์

10190115700601A0H0006 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ กศ.บ. 10 45 P5 45 - - - - 18

10190115700801A0H0006 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ กศ.บ. 10 35 P1 35 P5 20 - - 18

10190115701001A0H0006 สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ กศ.บ. 10 40 P1 10 P2 30 P5 10 18

10190115701301A0H0006 สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ กศ.บ. 10 40 P1 10 P2 30 P5 10 18

10190115701801A0H0006 สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ กศ.บ. 10 40 P1 10 P2 30 P5 10 18

10190115702001A0H0006 สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ กศ.บ. 10 40 P5 25 P7.4 25 - - 15

10190115702502A0H0006
สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ 
(รับเฉพาะผู้ท่ีมีพ้ืนฐานทางด้านศิลปะ)

กศ.บ. 10 40 P5 25 P6 25 - - 5

10190115702801A0H0006 สาขาวิชาพลศึกษา ภาคปกติ กศ.บ. 10 45 P5 45 - - - - 5

10190115701501A0H0006 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาคปกติ กศ.บ. 10 70 P1 20 - - - - 60

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่2  รับตรงในภาคตะวนัออก 12 จังหวดั

รหัสสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
PAT (P1 - P7)
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ช่ือ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะโลจิสติกส์

10190116210201A0H0006 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ภาคปกติ วท.บ. 5 30 P1 35 P2 30 25

10190116210202AAH0006 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน ภาคปกติ วท.บ. 5 30 P1 35 P2 30 40

10190116611002ABH0006
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงวิชาารค้าและโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ ภาคปกติ วท.บ. 5 45 P1 50 - - 40

10190116611002ACH0006 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ วท.บ. 5 45 P1 50 - - 37

10190116611002ADH0006
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
พาณิชยนาวี ภาคปกติ วท.บ. 5 45 P1 50 - - 35

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

10190117112001A0H0006 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ภาคปกติ วท.บ. 10 50 P1 20 P2 20 10

10190117900101A0H0006 สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ภาคปกติ ศศ.บ. 10 70 P1 20 - - 5

10190117903801A0H0006 สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา ภาคปกติ ศศ.บ. 10 60 P1 30 - - 3
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3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่2  รับตรงในภาคตะวนัออก 12 จังหวดั

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



ช่ือ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

วิทยำลัยนำนำชำติ

10190118610201E0H0006 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม ภาคปกติ บธ.บ. 10 90 - - - - 20

10190118610801EAH0006 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน  ภาคปกติ บธ.บ. 10 90 - - - - 7

10190118610801EBH0006 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ บธ.บ. 10 90 - - - - 25

10190118610801ECH0006 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชากลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัลและสร้างสรรค์ ภาคปกติ บธ.บ. 10 90 - - - - 7

10190118611001E0H0006 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ ภาคปกติ บธ.บ. 10 90 - - - - 25

10190118620101E0H0006 สาขาวิชาการจัดการการบริการการท่องเท่ียวและไมซ์ ภาคปกติ บธ.บ. 10 90 - - - - 20

10190118900101EAH0006 สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์และการส่ือสาร กลุ่มวิชาการติดต่อส่ือสารเชิงธุรกิจ ภาคปกติ ศศ.บ. 10 90 - - - - 15

10190118900101EBH0006 สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์และการส่ือสาร กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์นานาชาติ ภาคปกติ ศศ.บ. 10 90 - - - - 7

คณะสหเวชศำสตร์  

10190119110101A0H0006 สาขาวิชากายภาพบ าบัด ภาคปกติ วท.บ. 10 30 P2 60 - - 22

10190119111301A0H0006 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P2 50 - - 25

10190119111801A0H0006 สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P2 50 - - 10

10190119112101A0H0006 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P2 50 - - 25

10190119112102A0H0006 สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P2 50 - - 10
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คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำรหัสสำขำวิชำ

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่2  รับตรงในภาคตะวนัออก 12 จังหวดั

PAT (P1 - P7)



ช่ือ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  (วิทยำเขตจันทบุรี)

10190220220101A0H0006 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ วท.บ. 10 60 P1 30 - - 36

10190220220301C0H0006 สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P1 40 P2 10 30

10190220500401AAH0006 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P1 25 P2 25 30

10190220500401ABH0006
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธ์ุ
และการออกแบบพืชอาหาร ภาคปกติ

วท.บ. 10 40 P1 25 P2 25 30

10190220610801AAH0006 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ ภาคปกติ บธ.บ. 10 65 P1 25 - - 60

10190220610801ABH0006 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ ภาคปกติ บธ.บ. 10 65 P1 25 - - 60
10190220611001A0H0006 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ บธ.บ. 10 60 P1 30 - - 80
10190220902501A0H0006 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ ภาคปกติ ศศ.บ. 10 90 - - - - 80

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล (วิทยำเขตจันทบุรี)

10190221213001A0H0006 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ภาคปกติ วท.บ. 10 50 P1 10 P2 30 30

คณะอัญมณี (วิทยำเขตจันทบุรี)

10190222213401A0H0006 สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P1 20 P2 30 20

10190222610801A0H0006 สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ บธ.บ. 10 40 P1 50 - - 35

10190222800101A0H0006 สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ ภาคปกติ ศป.บ. 10 40 P6 50 - - 30

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่2  รับตรงในภาคตะวนัออก 12 จังหวดั

รหัสสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
PAT (P1 - P7)
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ช่ือ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์  (วิทยำเขตสระแก้ว)

10190323220101A0H0006 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ภาคปกติ วท.บ. 10 90 - - - - 80

10190323611001A0H0006 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว ภาคปกติ บธ.บ. 10 90 - - - - 80

10190323903101A0H0006 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ รป.บ. 10 90 - - - - 80

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  (วิทยำเขตสระแก้ว)

10190324500201AAH0006 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมการผลิตพืช ภาคปกติ วท.บ. 10 90 - - - - 30

10190324500201ABH0006 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์ ภาคปกติ วท.บ. 10 90 - - - - 30
10190324501101A0H0006 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ วท.บ. 10 90 - - - - 25

2,963

295
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จ ำนวนรวมภำคปกติ

จ ำนวนรวมภำคพิเศษ

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

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่2  รับตรงในภาคตะวนัออก 12 จังหวดั
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4.  การสมัครคดัเลือก 
 4.1  ผู้สมัครต้องท ำกำรลงทะเบยีนในระบบ mytcas ตั้งแต่วันที่  9  มกรำคม  พ.ศ. 2565  เป็นตน้ไป 
ทำงเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 4.2  ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 
 4.3  กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th 
ระหว่างวันที่  15  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565   
 4.4  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ต  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ 
มหำวิทยำลยับูรพำจะถือว่ำทุจรติและไมไ่ด้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 4.5  หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสทิธิ์เคลียริ่งเฮำส์  และผำ่นกำรคัดเลือกในรอบถัดไป 
มหำวิทยำลยัจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเปน็โมฆะ 

หมายเหตุ  1.  ในกรณีที่มีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้ง  มหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 
       คร้ังสุดท้ำยเปน็ส ำคัญ 
   2.  ผู้สมัครที่มิใชส่ัญชำติไทย หำกผ่ำนคัดเลือกเป็นนิสิตมหำวทิยำลัยบูรพำ จะมีค่ำบ ำรุง 
        มหำวิทยำลยั เพิ่มเติม ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 20,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ถ้ำมี)  
        ภำคเรียนละ 10,000 บำท 
 

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  และวิธกีารช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 5.1  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
 5.2  น ำใบสมัครไปช ำระเงินผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย 
เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven) และท่ีท ำกำรไปรษณีย์  ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 19 เมษายน   
พ.ศ. 2565  (การช าระค่าสมัครผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565   
จะต้องช าระไม่เกินเวลา 22.30 น.)  

หมายเหตุ  -  ในกรณีที่มีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้ง  มหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 
      คร้ังสุดท้ำยเปน็ส ำคัญ 
   -  มหำวิทยำลยับูรพำ  จะไมค่ืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

6. การตรวจสอบขอ้มูลการสมัคร ข้อมูลการชาระเงินและการแกไ้ขข้อมลูการสมัคร  
6.1  ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินทำงเว็บไซต ์ 

https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร  
 6.2  หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต ์https://regservice.buu.ac.th  
แล้วส่งแฟกซ์มำยงัหมำยเลข 038-102721 ระหว่างวันที่  15  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565   
หำกพ้นก ำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้ 
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7.  ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ ์

มหำวิทยำลยับูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ ในวันที่  29  เมษำยน  พ.ศ. 2565 
ทำงเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th  เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป   
 
8. สอบสัมภาษณ ์

มหำวิทยำลยับูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 31 เมษายน – 1  พฤษภาคม พ.ศ. 2565   
(อำจสอบสัมภำษณ์เพียง 1 วนั) ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวดัชลบุรี  
รำยละเอียดในทำ้ยประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภำษณ์ 
 
9.  ประกาศรายชือ่ผู้ผา่นการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House  

มหำวิทยำลยับูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้ผำ่นกำรสอบสัมภำษณ์และมีสิทธิย์ืนยนัสิทธิ ์Clearing House  
ในวันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต ์http://regservice.buu.ac.th หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
10.  การยืนยันสิทธิ์  Clearing House   
 9.1  ผู้มีสิทธิ์  Clearing House  เข้ำท ำกำรยืนยนัสิทธิ์ในระบบ  Clearing House   
ระหว่างวันที่  4 - 5  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  ทำงเว็บไซต์  https://student.mytcas.com 
 9.2  หำกยืนยันสิทธิ์ในระบบ  Clearing House  แล้ว  จะไมส่ำมำรถสมัคร  TCAS  รอบต่อไปได ้
หำกประสงค์จะสมัคร  TCAS  ในรอบถัดไป  ต้องไมท่ ำกำรยืนยนัสิทธิ์ในระบบ  Clearing House  หรือ 
หำกได้ยืนยนัสิทธิ์ในระบบ  Clearing House  แล้ว  ให้ท ำกำรสละสทิธิ์เข้ำศึกษำในวันที่  6  พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565  ทำงเว็บไซต์  https://student.mytcas.com 
 
11.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 มหำวิทยำลยับูรพำ  จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565   
ทำงเว็บไซต ์ http://regservice.buu.ac.th/  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th  เวลำ  16.00  น.  เป็นต้นไป 
 
12.  เงื่อนไขการเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยับูรพา 

12.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลยับูรพำในขั้นสุดทำ้ยถือว่ำเป็นผูม้ีสิทธิ์ 
รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลยับูรพำ  ตำมที่ปรำกฏ 
ในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

12.2  ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ถือว่าไมม่ีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลยับูรพา 
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13.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเขา้ศึกษา 
 ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ ในวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ทำงเว็บไซต ์ http://smartreg.buu.ac.th  และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
เข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  29  ธันวำคม  พ.ศ. 2564 

 

    (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 
   (รองศำสตรำจำรย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวชิำกำร  ปฏิบัติกำรแทน 

            อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
 
 
        ส ำเนำถูกต้อง 
 

      นฤมล  เหมือนใจ 
 

 (นำงสำวนฤมล  เหมือนใจ) 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
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