
-ส ำเนำ- 
 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  (TCAS รอบที่ 1) 
โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” 

มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา  2566 

 

หมายเหตุ -  ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 
-  องค์ประกอบในกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ 

1.  ก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ในโรงเรียนสำธิต “พิบูลบ ำเพ็ญ” 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

2.  ผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6   (5 ภำคเรียน) 
3.  ผลกำรเรียนเฉลี่ยตำมกลุ่มสำระ  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 - 6  (5 ภำคเรียน) 
4  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร  500  บำท  
5.  ตรวจสอบค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ได้ที่ http://shorturl.at/GNUY0

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี เวลา 
ลงทะเบียนระบบ mytcas https://student.mytcas.com 1 พ.ย. 2565 เป็นต้นไป - 

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

24 พ.ย. 2565- 18 ม.ค. 2566 - 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 

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

24 พ.ย. 2565 - 19 ม.ค. 2566 
ตำมเวลำเปิด 
ท ำกำรของ
หน่วยงำน 

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ 
ข้อมูลกำรช ำระเงินคำ่สมัคร 

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

หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร - 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
สัมภำษณ ์

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

25 ม.ค. 2566 16.00 น. 

สอบสัมภำษณ์  
(อำจสัมภำษณ์ 1 วัน) 

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

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบ
สัมภำษณ์ และมีสิทธิ ์
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

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

7 ก.พ. 2566 16.00 น. 

ยืนยันสิทธิ์ผำ่นระบบ Clearing 
House 

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

สละสทิธิ์ผำ่นระบบ Clearing 
House 

https://student.mytcas.com 9 ก.พ. 2566 - 

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

10 ก.พ. 2566 16.00 น. 

รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ http://smartreg.buu.ac.th 15 - 16 ก.พ. 2566 - 
ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ 27 - 30 มิ.ย. 2566 
เปิดภำคเรียน 1 ก.ค. 2566 

http://shorturl.at/GNUY0
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
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ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  1193  /2565 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  (TCAS รอบท่ี 1) 
โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ”   

มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีการศึกษา  2566 
-------------------------------------- 

  

ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559 เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 
มหำวิทยำลัยบูรพำจะด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 1)    
โครงกำรโควตำพิเศษโรงเรียนสำธิต “พิบูลบ ำเพ็ญ” ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
1.1  เป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ในโรงเรียนสำธิต “พิบูลบ ำเพ็ญ”

มหำวิทยำลัยบูรพำ 
1.2  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
1.3  มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำก ำหนด 

 

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

2.1  คณะเภสัชศาสตร์ 
  2.1.1  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.20 
  2.1.2  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 
   2.1.2.1  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
   2.1.2.2  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 

2.1.3  เป็นผู้ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
  2.1.4  เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย  ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง  และสำมำรถรับรองต่อ 
มหำวิทยำลัยบูรพำได้ว่ำจะตั้งใจและอุตสำหะศึกษำเล่ำเรียนเต็มควำมสำมำรถ  ปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับ 
ของมหำวิทยำลัยบูรพำและของคณะเภสัชศำสตร์  (พร้อมกับของสภำเภสัชกรรม)  รวมถึงมติและหลักเกณฑ์ 
ก ำหนดที่มีอยู่แล้วที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประกำร 
  2.1.5  เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง  โรคที่สังคมรังเกียจ  หรือโรค/ควำมผิดปกติส ำคัญ   
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำสำขำเภสัชศำสตร์  หรือกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม 
  2.1.6  ต้องไม่เป็น/ไม่มีโรค  อำกำรของโรค  และ/หรือควำมพิกำร  ซึ่งคณะเภสัชศำสตร์   
โดยคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือก  คณะเภสัชศำสตร์พิจำรณำว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและ 
กำรประกอบวิชำชีพทำงเภสัชกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต้องไม่เป็น/ไม่มีโรค  อำกำรของโรค  ดังต่อไปนี้ 
   2.1.6.1  ควำมพิกำรทำงร่ำงกำยและ/หรือทำงจิตใจ  ตลอดจนมีพฤติกรรมเสี่ยง 
ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพทำงเภสัชกรรม 
   2.1.6.2  ตำบอดสี  ที่มีระดับควำมรุนแรงมำกกว่ำ  MildDegree of Color  
Blindness  เป็นต้นไป  รวมถึงกรณีกำรพิกำรทำงสำยตำเกินระดับที่ก ำหนด 
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   2.1.6.3  โรค/อำกำรอ่ืนในระยะรุนแรง  หรือเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่ง  ที่คณะกรรมกำร 
สภำเภสัชกรรม และ/หรือ คณะกรรมกำรประจ ำคณะเภสัชศำสตร์ เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบวิชำชีพ 
เภสัชกรรม 
  2.1.7  กำรท ำสัญญำชดใช้ทุน 
    2.1.7.1  ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำเป็นนิสิต ต้องท ำสัญญำเป็นนิสิตนักศึกษำ 
เภสัชศำสตร์ ผู้ท ำสัญญำชดใช้ทุนฯ ตำมควำมต้องกำรแต่ละปีของรัฐ พร้อมกับกำรท ำสัญญำค้ ำประกัน 
โดยบิดำ/มำรดำ/ผู้ปกครองตำมกฎหมำย พร้อมด้วยหลักทรัพย์ค้ ำประกันหรือโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติครบ 
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำชดใช้ทุนฯ 
   กำรท ำสัญญำเป็นนิสิตคณะเภสัชศำสตร์คู่สัญญำเพื่อปฏิบัติรำชกำรชดใช้ทุนฯ เป็นไป 
ตำมมติเห็นชอบก ำหนดโดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งอำจมีกำรปรับปรุงเงื่อนไขเป็นระยะๆ โดยมีประกำศในวันที่ 
ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
   หลักทรัพย์และหรือการค  าประกันตามสัญญาชดใช้ทุนฯ ดังกล่าวจะสิ นสุดหรือคืนให้  เมื่อ 
           (1)  นิสิตเภสัชศำสตร์ผู้ท ำสัญญำชดใช้ทุนได้ปฏิบัติรำชกำร ณ หน่วยงำน 
ที่ได้รับกำรจัดสรร ตำมควำมต้องกำรแต่ละปีของรัฐ จนครบก ำหนดระยะเวลำตำมท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำ หรือ 
           (2)  นิสิตเภสัชศำสตร์ผู้ท ำสัญญำชดใช้ทุนมีจ ำนวนเกินควำมต้องกำรใช้ 
ในแต่ละปีของรัฐ ก็จะเป็นอิสระจำกพันธะสัญญำที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดไว้   
       อนึ่ง กรณนีิสิตลำออกจำกกำรเป็นนิสิตก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ หรือประพฤติตน 
ไม่สมควรจนเป็นเหตุให้ต้องพ้นสภำพกำรเป็นนิสิตตำมข้อ 6 ของข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรศึกษำ  
พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ยกเว้น กำรพ้นสภำพนิสิตตำมข้อ 6(1)(ค) 4) 5) 7) และ 8) ให้ถือว่ำนิสิตผู้นั้น 
ปฏิบัติผิดสัญญำ  และต้องช ำระค่ำปรับในอัตรำภำคกำรศึกษำละ  20,000  บำท  (สองหมื่นบำทถ้วน) 
    2.1.7.2  หำกผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำและช ำระ 
ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และท ำสัญญำชดใช้ทุนจะถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิ์กำรเข้ำเป็นนิสิตเว้นแต่ 
คณบดีคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ จักพิจำรณำเป็นรำยกรณีเฉพำะหน่วยงำน/องค์กรที่มี 
พันธะสัญญำควำมร่วมมือด้วยกัน 
  2.1.8  ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน 

2.1.8.1  ภำคต้นและภำคปลำย   ภำคเรียนละ  75,000  บำท 
2.1.8.2  ภำคฤดูร้อน  40,000  บำท 

 
2.2  คณะพยาบาลศาสตร์ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1.  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.1 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
1.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 

2.  ผู้สมัครเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์จะต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อ 
ร้ำยแรง  ไม่มีควำมพิกำรทำงด้ำนร่ำงกำย  จิตใจ  ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ   
เพ่ือประโยชน์ในกำรเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์  ซึ่งมีกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติที่ต้องฝึก 
ให้กำรพยำบำลแก่ผู้รับบริกำร  ดังต่อไปนี้ 

          2.1 มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
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     2.2 มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง  ได้แก่ โรคจิต (psychosis)  โรคประสำทรุนแรง (severe  
neurosis)  หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน  โดยเฉพำะ antisocial  personality  หรือ  borderline   
personality  รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอ่ืน ๆ  อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ 
กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 

     2.3  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย  ที่จะมีผลต่อผู้รับบริกำรหรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำร 
อย่ำงถำวรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

     2.4  โรคไม่ติดต่อ  หรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  ดังตอ่ไปนี้ 
2.4.1  โรคลมชักท่ียังไม่สำมำรถควบคุมได้  ทั้งนี้โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย 

3  ปี  โดยมีกำรรับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ  ถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้ 
2.4.2  โรคหัวใจระดับรุนแรง  และมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะ 

อย่ำงถำวร  และเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพเวชกรรม 
2.4.3  โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรงและมภีำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะอย่ำงถำวร 
2.4.4  ภำวะไตวำยเรื้อรัง 
2.4.5  โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 

     2.5  ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง 
     2.6  หูหนวกหรือหูตึง  (threshold  ของกำรได้ยินสูงกว่ำ  40  dB)  จำกควำมผิดปกติ 

ทำงประสำทและกำรได้ยิน  (sensorineural  hearing  loss)  ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีขึ้น 
    2.7  ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ  โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

2.7.1  สำยตำต่ ำกว่ำ  6/12  ทั้ง  2  ข้ำง 
2.7.2  สำยตำข้ำงใดข้ำงหนึ่งต่ ำกว่ำ  6/24   
2.7.3  ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิติ 

     2.8  โรคหรือควำมพิกำรอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้ 
ทั้งนี้ผลกำรพิจำรณำกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมกำร 

สอบสัมภำษณ์  โดยคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้ 
เงื่อนไข  นักเรียนที่เข้ำโครงกำรจะต้องมีบุคลิกภำพท่ีเหมำะสม  ในกำรประกอบวิชำชีพพยำบำล 

โดยต้องไม่ขัดกับกำรเป็นผู้น ำหรือแบบอย่ำงที่ดีด้ำนสุขภำพ 
 

 2.3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      2.3.1  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
      -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 
      -  ผู้สมัครจะต้องเรียนภำษำญี่ปุ่นในชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยไม่น้อยกว่ำ 5 ภำคกำรศึกษำ 

หรือหำกไม่ได้เรียนวิชำภำษำญี่ปุ่น จะต้องมีใบประกำศกำรสอบผ่ำนวัดระดับภำษำญี่ปุ่นระดับ N4 ขึน้ไป 
      2.3.2 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
      -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 
      -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 
      -  ได้เข้ำร่วมด้ำนวิชำกำร PRE-BUU โดยได้รับประกำศนียบัตรรำยวิชำ THAI MOOC  

หรือ BUU MOOC ภำษำและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในชีวิตประจ ำวัน (French Language and Culture for 
Everyday Use) 
       -  หำกผ่ำนกำรสอบวัดระดับภำษำฝรั่งเศส (DELF) ระดับ A1 และ/หรือ A2 จะได้รับกำร
พิจำรณำเป็นพิเศษ 
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      2.3.3  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
      -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.50   
      -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 
2.4  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
      -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรยีน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
      -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต  

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

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

 

2.5  คณะบริหารธุรกิจ 
      2.5.1  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 
      -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
      -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 10 หน่วยกิต 
      -  มีควำมซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียร  อดทนและควำมรับผิดชอบสูง 
      -  มีควำมละเอียดรอบคอบ  และชอบท ำงำนเกี่ยวกับกำรค ำนวณตัวเลข 
      -  มีกรอบคิดที่เป็นระบบ  และสำมำรถวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล 
      -  ต้องยอมรับเงื่อนไขกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในส ำนักงำนตรวจสอบบัญชี 
      2.5.2  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชาการจัดการและนวัตกรรมทางธุรกิจ 

(ภาคพิเศษ) 
      -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
      -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 10 หน่วยกิต 
      -  มีควำมสนใจด้ำนธุรกิจ  และกำรบริหำรจัดกำร 
      -  มีภำวะผู้น ำ  มุ่งม่ันใฝ่สัมฤทธิ์ 
      -  มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง 
      2.5.3  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) 
      -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
      -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 10 หน่วยกิต 
      -  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
      -  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และน ำเสนอผลงำนอย่ำงมืออำชีพ 
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      2.5.4  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) 
      -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
      -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 10 หน่วยกิต 
      -  ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร  และกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโลกอยู่เสมอ 
      -  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี 
      -  มีควำมสนใจเรียนรู้  และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่ำงชำติ 
      2.5.5  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชาการเงิน (ภาคพิเศษ) 
      -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
      -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 10 หน่วยกิต 
      -  มีควำมซื่อสัตย์  ควำมพยำยำมและขยันหมั่นเพียร 
      -  มีทักษะด้ำนกำรค ำนวณ  และกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
      -  ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร  และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ 
      -  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  และน ำเสนอผลงำน 
      2.5.6  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ภาคพิเศษ) 
      -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
      -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 10 หน่วยกิต 
      -  มีควำมสนใจ  กระตือรือร้น  ในกำรเป็นผู้ใฝ่หำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
      -  ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร  และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
      -  มีทัศนคติที่ดีในกำรเรียน  และกำรประกอบอำชีพทำงด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
      -  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  กำรเข้ำใจคน  มนุษยสัมพันธ์ดี 

 

      2.5.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
กลุ่มการจัดการการท่องเที่ยว  และกลุ่มการจัดการการโรงแรม (ภาคพิเศษ) 

     -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
     -  รักงำนบริกำร  บุคลิกภำพดี  มั่นใจ  อดทน  และกล้ำแสดงออก 

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

2.6  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
      2.6.1  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
      -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
      -  มีควำมสนใจด้ำนกฎหมำย 
      -  ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
      2.6.2  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
      -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
      -  มีควำมสนใจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและกำรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
      - ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
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      2.6.3 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
      -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
      -  มีควำมสนใจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและกำรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
     -  ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

 
2.7  คณะวิทยาศาสตร์ 
      2.7.1  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาชีวเคมี   

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  สาขาวิชาฟิสิกส์   
สาขาวิชาวาริชศาสตร์  และสาขาวิชาสถิติ   

     -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
     -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 

        -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
         -  ไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะพิกำรทำงร่ำงกำย/จิตใจอันจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
     2.7.2  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อาหาร 
     -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
     -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 

       -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
     -  ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 

       -  ไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะพิกำรทำงร่ำงกำย/จิตใจอันจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 

2.8  คณะวิทยาการสารสนเทศ 
      2.8.1  สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) 

     - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
        - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 

          - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 
           - มีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน  
กระตือรือร้น  ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำ อย่ำงเป็นล ำดับขั้นตอน 

- หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และระบบอัจฉริยะ   
ได้พัฒนำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรบุคลำกรในอุตสำหกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ รองรับ 
กำรเปลี่ยนรูปองค์กำรไปสู่องค์กรอัจฉริยะท่ีขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven  Business) บนพื้นฐำนของ 
เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์  ตลอดถึงกำรพัฒนำก ำลังคนส ำหรับธุรกิจดิจิทัล  และระบบอัจฉริยะ เช่น โรงงำน 
อัจฉริยะ (Smart Factory) เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ฟำร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)  
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) กำรบริกำรอัจฉริยะ (Smart Services)  กำรท่องเท่ียวอัจฉริยะ (Smart Tourisms)  
และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistics) สอดคล้องกับโครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) ภำยใต้ 
แผนยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0 
      แนวทางการประกอบอาชีพ 

     1.  นักออกแบบและพัฒนำปรับปรุงปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  เพ่ือกำรเปลี่ยนรูป 
องค์กรเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation) เช่น 
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         -  วิศวกรปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์ (Applied Artificial Intelligence Engineer) 
         -  วิศวกรกำรเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning Engineer) 
         -  เจ้ำหน้ำที่ท ำงำนทำงด้ำนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัลในองค์กร 
         -  วิศวกรคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision Engineer) 
         -  นักพัฒนำธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Developer) 
         -  นักพัฒนำอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things Developer) 
         -  นักวำงแผนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล-7- 

 

         -  ผู้เชี่ยวชำญและให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรเก่ียวกับกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์ 
และเทคโนโลยีข้อมูลดิจิทัล 

     2.  นักวิเครำะห์ข้อมูลในภำคอุตสำหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
     3.  ผู้ประกอบกำรอิสระด้ำนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล บริษัท Start UP  

ด้ำนดิจิทัลเพ่ือรับงำนวิเครำะห์และออกแบบระบบงำนสำรสนเทศอัจฉริยะ รวมถึงเป็น Design House,  
Intelligent Product Design, และ System Integration ส่วนของ Smart Technology ให้ลูกค้ำ หรือ  
Software House ทั่วไป 

      2.8.2  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
     - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
     - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 

        - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
          - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 
        - มีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน  
กระตือรือร้น  ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำอย่ำงเป็นล ำดับขั้นตอน  
และต้องมีควำมพร้อมที่จะเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (กำรปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรจริง 
เป็นระยะเวลำประมำณ 4 เดือน) 

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

 

2.9  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
       -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 

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

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

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

 

2.10  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
      -  ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สำมำรถศึกษำได้  และไม่ปรำกฏอำกำร 

ของโรค  ดังต่อไปนี้  
*  โรคเรื้อน      *  วัณโรคในระยะอันตรำย 
*  โรคติดยำเสพติดให้โทษ  *  โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
*  โรคจิตต่ำง ๆ   
*  กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2) 
*  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 

2.10.1  สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม   
  -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-   ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปนี้ 

      *  ตำบอดสี     *  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
      *  โรคเรื้อน        *  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 

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

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

 2.11  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

 -  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง  และโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชำชีพ  ดังต่อไปนี้ 
-  ตำบอดสีชนิดรุนแรง    -  โรคจิตต่ำง ๆ    
-  โรคเรื้อน     -  กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2)   
-  วัณโรคในระยะอันตรำย   -  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
-  โรคหรือคนพิกำรประเภทอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้  ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำ 

เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  ทั้งนี้  คณะศิลปกรรมศำสตร์อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำย
เพ่ิมเติมได้   
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2.12  คณะดนตรีและการแสดง 

        -  ให้ผู้สมัครที่สมัครคณะดนตรีและกำรแสดงส่งแฟ้มสะสมผลงำน และคลิปกำรสอบปฏิบัติ 
ตำมโจทย์  ที่เว็บไซต์ https://mupa.buu.ac.th ระหว่ำงวนัที่  24  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2565  
ถึงวันที่  18  มกรำคม  พ.ศ. 2566 
         -  ทุกสำขำวิชำ ผู้สมัครจะต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

        2.12.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี   
          -  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง  และโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชำชีพ  ดังต่อไปนี้ 

         *  โรคจิตต่ำง ๆ   *  โรคเรื้อน      
         *  วัณโรคในระยะอันตรำย  *  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
         *  กำมโรคในระยะท่ีมีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะท่ี  2)   
        โรคหรือคนพิกำรประเภทอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้  ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำย 

เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  ทั้งนี้  คณะดนตรีและกำรแสดงอำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจ 
บำงรำยเพิ่มเติมได้  โดยผู้สมัครจะต้องเลือกเรียนใน  2  วชิำเอก  ดังนี้  
  1.  วิชาเอกดนตรีไทย  ประกอบด้วย 
       -  กลุ่มวิชำเครื่องสำยไทย  
       -  กลุ่มวิชำปี่พำทย์  
       -  กลุ่มขับร้องเพลงไทยเดิม 
  * (ผู้สมัครจะต้องมีพ้ืนฐำนกำรใช้เครื่องดนตรีอย่ำงน้อย  1  ประเภท  ดังต่อไปนี้  ระนำดเอก,   
ระนำดทุ้ม, ฆ้องวงใหญ่,  ฆ้องวงเล็ก,  ปี่ใน,  จะเข้,  ซออู้,  ซอด้วง  และขับร้องเพลงไทยเดิม) 
  2.  วิชาเอกดนตรีสากล  ประกอบด้วย 

       -  กลุ่มวิชำปฏิบัติดนตรีตะวันตก   
        -  กลุ่มวิชำกำรประพันธ์เพลง   
       -  กลุ่มวิชำดนตรีแจ๊ส 
       -  กลุ่มวิชำดนตรีสมัยนิยม       
       -  กลุ่มวิชำกำรขับร้องลูกทุ่ง   
       -  กลุม่วิชำเทคโนโลยีทำงดนตรี 

       * (ผู้สมัครจะต้องมีพ้ืนฐำนกำรใช้เครื่องดนตรีอย่ำงน้อย  1  ประเภท  ดังต่อไปนี้  Voice,   
Woodwind, Brass,  Percussion,  Piano Classic,  Piano Jazz,  Drum set,  Electric Guitar, และ   
Bass  Guitar 

     2.12.2  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง   
         -  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง  และโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชำชีพ  ดังต่อไปนี้ 
         *  โรคจิตเภทต่ำง ๆ   *  โรคเรื้อน      
         *  วัณโรคในระยะอันตรำย   *  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
         *  กำมโรคในระยะท่ีมีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะท่ี  2)   

โรคหรือคนพิกำรประเภทอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้  ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำ 
เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  ทั้งนี้  คณะดนตรีและกำรแสดงอำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำย 
เพ่ิมเติมได้   

หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำศิลปะกำรแสดงเป็นหลักสูตรที่หลอมรวมศำสตร์ 
ศิลปะกำรแสดงทั้งศำสตร์ละคร นำฏศิลป์ไทย กำรเต้น งำนออกแบบ กำรจัดกำรเรียนรู้ทำงศิลปะกำรแสดง  
และศำสตร์กำรสร้ำงสรรค์งำน  ออกแบบหลักสูตรให้จัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบโมดูลกำรเรียนรู้ โดยออกแบบ 

https://mupa.buu.ac.th/
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ให้ผู้เรียนชั้นปีที่ 1 เรียนวิชำบังคับเอกในโมดูลของแต่ละวิชำเอก และเม่ือขึ้นชั้นปีที่ 2 นิสิตจะเลือกลงเรียนโมดูล 
วิชำเอกบังคับด้ำนเครื่องมือ ตำมควำมถนัดของแต่ละคน หลักสูตรแบ่งเป็น 2 วิชำเอกคือ 1) วิชำเอกนำฏศิลป์ 
และกำรก ำกับลีลำ 2) วิชำเอกศิลปะกำรละคร  (ผู้สมัครสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดหลักสูตรก่อนสมัครได้ที่  
www.mupabuu.com  โดยผู้สมัครจะต้องเลือกเรียนใน  2  วิชำเอก  ดังนี้ 

1.  วิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากับลีลา  ประกอบด้วยกลุ่มวิชำต่อไปนี้ 
      1) กลุ่มวิชำนำฏศิลป์ไทย  

         2) กลุ่มวิชำกำรเต้น  
มุ่งเน้นพัฒนำงำนสร้ำงสรรค์และกำรฝึกปฏิบัติ  โดยจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ 

นำฏศิลป์ไทยและวิชำกำรเต้นควบคู่กัน โดยสำมำรถเลือกเรียนโมดูลกำรเรียนรู้ตำมควำมสนใจและควำมถนัด  
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ตัวอย่ำงโมดูลที่สำมำรถลงเรียนได้ ได้แก่ โมดูลกำรก ำกับลีลำ โมดูลกำรสร้ำงสรรค์ 
 

ศิลปะกำรแสดงร่วมสมัย โมดูลกำรเรียนรู้และพัฒนำมนุษย์ด้วยศิลปะกำรแสดง โมดูลศิลปะกำรแสดง 
เพ่ือกำรพัฒนำ  และโมดูล กำรจัดกำรธุรกิจศิลปะกำรแสดง 

2.  วิชาเอกศิลปะการละคร ประกอบด้วยกลุ่มวิชำต่อไปนี้ 
       1) กลุ่มทักษะกำรแสดง  
   - ส ำหรับผู้สนใจเป็นนักแสดง เรียนทุกทักษะด้ำนกำรแสดง ทั้งกำรแสดงละคร  
กำรร้องเพลง  กำรเต้น  

     2) กลุ่มกำรสร้ำงสรรค์และกำรก ำกับกำรแสดง  
  - ส ำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้กำรก ำกับ ซึ่งหลักสูตรนี้ขยำยพื้นท่ีให้นิสิตได้ลองสร้ำงงำน 

ก ำกับในสื่อ 
     3) กลุ่มกำรเขียนบทส ำหรับศิลปะกำรแสดง   

  - ส ำหรับผู้ที่สนใจศำสตร์กำรเล่ำเรื่องทั้งละครเวที โทรทัศน์ ภำพยนตร์  
     4) กลุ่มกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยส ำหรับกำรแสดง  

  - ส ำหรับผู้ที่สนใจเรื่องกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยกำรแสดงในทุกรูปแบบ  
     5) กลุ่มงำนฉำกและแสงส ำหรับกำรแสดง  

  - ส ำหรับผู้ที่สนใจท ำงำนเบื้องหลังสำมำรถเป็นทั้งนักออกแบบและผู้ปฏิบัติงำนด้ำน 
ฉำกและแสงในงำนบันเทิง  

      วชิำเอกศิลปะกำรละครจะเรียนรำยวิชำเอกบังคับในโมดูลทฤษฎีและทักษะปฏิบัติด้ำนศิลปะ 
กำรละคร ร่วมกัน และเลือกเรียนวิชำบังคับเอกในโมดูลตำมควำมสนใจและควำมถนัดในระดับชั้นปีที่ 2 โมดูล  
ประกอบด้วย โมดูลทักษะกำรแสดง โมดูลกำรสร้ำงสรรค์และกำรก ำกับกำรแสดง โมดูลกำรเขียนบทส ำหรับ 
ศิลปะกำรแสดง โมดูลกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยส ำหรับกำรแสดง และโมดูลงำนฉำกและแสงส ำหรับกำรแสดง  
นอกจำกนี้ผู้เรียนยังสำมำรถเลือกเรียนวิชำเอกเลือกเพ่ือเสริมทักษะเฉพำะให้กับตนเองในโมดูลต่อไปนี้ โมดูล 
กำรสร้ำงสรรค์ศิลปะกำรแสดงร่วมสมัย โมดูลกำรเรียนรู้และพัฒนำมนุษย์ด้วยศิลปะกำรแสดง โมดูล 
ศิลปะกำรแสดงเพ่ือกำรพัฒนำ  และโมดูลกำรจัดกำรธุรกิจศิลปะกำรแสดง  

     2.12.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
           -  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง  และโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชำชีพ  ดังต่อไปนี้ 
           *  โรคจิตเภทต่ำง ๆ   *  โรคเรื้อน      

       *  วัณโรคในระยะอันตรำย  *  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
           *  กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2)   

 

http://www.mupabuu.com/
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โรคหรือคนพิกำรประเภทอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้  ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็น 

อุปสรรคต่อกำรศึกษำ ทั้งนี้ คณะดนตรีและกำรแสดงอำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพ่ิมเติมได้   
 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นกำรบูรณำกำรควำมรู้จำกหลำยด้ำนคือ 
 1) ควำมรู้ด้ำนอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์  
 2) ทักษะกำรผลิตและสร้ำงสรรค์สื่อในช่องทำงท้ังออนไลน์และออฟไลน์  
 3) ควำมรู้ในกำรจัดกำรผลิตงำนสื่อบันเทิง และงำนวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ประเภทต่ำงๆ   
 4) ควำมรู้เรื่องธุรกิจเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถสร้ำงและประกอบกำรธุรกิจสื่อ ร่วมทั้งสำมำรถ 
เป็นบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรในธุรกิจสื่อบันเทิงและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ได้ 
 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเน้นกำรปฏิบัติงำนจำกโครงกำรให้นิสิตได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง  โดยกำรศึกษำ 
ในชั้นปีที่ 1 และ 2  เป็นกำรปูพื้นฐำนควำมรู้ในรำยวิชำเฉพำะที่เน้นและองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนส ำหรับหลักสูตร  
เช่นควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ แนวคิดเรื่องกำรสร้ำงมูลค่ำในวัฒนธรรม แนวคิด 
เรื่องกำรสื่อสำรในยุคดิจิทัล และทักษะในกำรผลิตและสร้ำงสรรค์สื่อ เช่น กำรถ่ำยท ำ กำรตัดต่อ กำรออกแบบ 
เพ่ือกำรสื่อสำร    
 ในชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3  หลักสูตรเปิดโอกำสให้นิสิตเลือกเรียนรำยวิชำเลือกที่เน้นควำมสนใจเฉพำะ  
โดยนิสิตสำมำรถเลือกเรียนในวิชำเลือก 2 โมดูล คือ  
 1) โมดูลกำรสร้ำงสรรค์คอนเทนต์สำระบันเทิงในสื่อดิจิทัล ส ำหรับผู้ที่สนใจงำนด้ำนสื่อภำพ 
ในแพลตฟอร์มต่ำงๆ  
 2)  โมดูลกำรสร้ำงสรรค์และกำรจัดกำรอีเวนต์และธุรกิจไมซ์ ส ำหรับผู้ที่สนใจสร้ำงสรรค์งำนอีเวนต์ 
และกำรผลิตกำรแสดง 
 ในช้ันปีท่ี 3 เทอมปลำย และปีที่ 4 เทอมต้น นิสิตจะต้องจัดท ำโครงกำรธุรกิจสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์  
ของตนเอง และนิสิตต้องไปฝึกประสบกำรณ์กับสถำนประกอบกำรธรุกิจด้ำนสื่อและวัฒนธรรรมสร้ำงสรรค์ ในภำคปลำย 
ของกำรศึกษำในช้ันปีท่ี 4  

 ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกสำขำวิชำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์  จะต้องเข้ำทดสอบควำมรู้ 
ควำมสำมำรถผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติ คือกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์ผลงำนด้ำนกำรผลิตสื่อและ
วัฒนธรรมสร้ำงสรรค์จำกโจทย์ที่กรรมกำรสอบก ำหนดให้ 
 

สิ่งท่ีผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัวในการสอบภาคปฏิบัติ ดังนี  
  1)  ปฏิบัติดนตรีไทย 

  กลุ่มเครื่องมือเอกเครื่องสำยและกำรขับร้องเพลงไทย 
  - เลือกบรรเลงบทเพลงบรรเลง ได้แก่ เพลงต้นเพลงฉิ่ง สำมชั้น, เพลงนกขมิ้น สำมชั้น, เพลง
เต่ำกินผักบุ้ง, เพลงตับวิวำห์พระสมุทร, เพลงลำวค ำหอม, เพลงลำวด ำเนินทรำย, เพลงเขมรไทรโยค, เพลงจระเข้หำง
ยำว สำมชั้น, เพลงหกบท สองชั้น, เพลงน้ ำลอดใต้ทรำย สองชั้น  
     กลุ่มเครื่องมือเอกปี่พำทย ์
    - ผู้เข้ำสอบสำมำรถเลือกบรรเลงบทเพลงบรรเลง ได้แก่ เพลงชุดโหมโรงเย็น, เพลงเรื่องสร้อยสน, 
เพลงเรื่องพระรำมเดินดง, เพลงมหำฤกษ์ (ทำงไทย), เพลงมหำชัย (ทำงไทย), เพลงกล่อมนำรี เถำ, เพลงแป๊ะ สำมชั้น
, เพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว, เพลงจระเข้หำงยำว สำมชั้น, เพลงนกขมิ้น สำมชั้น, เพลงหกบท สองชั้น, เพลงเต่ำกินผักบุ้ง 
โดยเลือกปฏิบัติ จ ำนวน 1 เพลง     
    2)  ปฏิบัติดนตรีสากล 

 2.1) กลุ่มปฏิบัติเครื่องดนตรี Classic  
 Wood wind ( เครื่องลมไม้) / Brass wind  (เครื่องลมทองเหลือง) / (Percussion & Pitch Percussion  

(เครือ่งกระทบและเครื่องกระทบที่มีระดับเสียง) / Piano (เครื่องลิ่มนิ้ว) 
เตรียมเพลงที่ใช้สอบมำ 2 เพลง (เพลงช้ำ และเพลงเร็ว)  ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน   

4 #  4b (Scales & Arpeggio 2 octave)   
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 2.2) กลุ่มปฏิบัติขับร้อง (Classical Voice, Vocal Jazz, Vocal Popular  
และขับร้องลูกทุ่ง) 

 (1) ปฏิบัติขับร้อง (Classical Voice,Vocal Jazz, Vocal Popular) 
           เตรียมเพลงที่ใช้สอบมำ 2 เพลง โดยเป็นเพลงภำษำต่ำงประเทศ (ยุโรป) 1 เพลง 
และเพลงภำษำไทย 1 เพลง   

(2) ปฏิบัติขับร้องลูกทุ่ง 
   ผู้เข้ำสอบต้องเตรียมเพลงที่สำมำรถแสดงถึงควำมสำมำรถและศักยภำพด้ำนกำรขับร้อง  

เพลงลูกทุ่ง จ ำนวน 2 เพลง (เพลงช้ำและเพลงเร็วอย่ำงละ 1 เพลง)  
2.3) กลุ่มปฏิบัติดนตรีสมัยนิยม  
ทักษะการเล่นเครื่องมือ (แยกตามเครื่องมือ) 
(1) Pop Piano 

   1. เล่นบทเพลงตำมควำมถนัดที่แสดงถึงควำมสำมำรถ ควำมยำวไม่เกินต่ ำกว่ำ 3 
นำทีพร้อมดนตรีประกอบ (Backing track) 

         2. เล่นบันไดเสียงเมเจอร์และฮำร์โมนิกไมเนอร์และอำร์เพจโจของแต่ละบันไดเสียง  
(Scale and Arpeggio) ไม่เกิน 4#,4b จ ำนวน 2 octave ทั้งขำขึ้นและขำลง ที่อัตรำควำมเร็วไม่ต่ ำกว่ำ 75 
BPM อย่ำงละ 1 รอบ 

(2) Pop Guitar 
   1. เล่นบทเพลงตำมควำมถนัดที่แสดงถึงควำมสำมำรถ ควำมยำวไม่เกินต่ ำกว่ำ 3 
นำทีพร้อมดนตรีประกอบ (Backing track) 
         2. เล่นบันไดเสียงเมเจอร์และฮำร์โมนิกไมเนอร์และอำร์เพจโจของแต่ละบันไดเสียง 
(Scale and Arpeggio) ไม่เกิน 4#,4b จ ำนวน 2 octave ทั้งขำขึ้นและขำลง ที่อัตรำควำมเร็วไม่ต่ ำกว่ำ 75 
BPM อย่ำงละ 1 รอบ 

(3) Pop Bass 
   1. เล่นบทเพลงตำมควำมถนัดที่แสดงถึงควำมสำมำรถ ควำมยำวไม่เกินต่ ำกว่ำ 3 
นำทีพร้อมดนตรีประกอบ (Backing track)  
                    2. เล่นบันไดเสียงเมเจอร์และฮำร์โมนิกไมเนอร์และอำร์เพจโจของแต่ละบันไดเสียง 
(Scale and Arpeggio) ไม่เกิน 4#,4b จ ำนวน 1 octave ทั้งขำขึ้นและขำลง ที่อัตรำควำมเร็วไม่ต่ ำกว่ำ 75 
BPM อย่ำงละ 1 รอบ 

 (4) Pop Drumset 
   1. เล่นบทเพลงตำมควำมถนัดที่แสดงถึงควำมสำมำรถ ควำมยำวไม่เกินต่ ำกว่ำ 3 
นำท ี
   2. เล่นจังหวะพ้ืนฐำนดังต่อไปนี้จังหวะจ ำนวน 16 ห้อง พร้อมเปิดเครื่องให้จังหวะ 
(Metronome) (อัตรำควำมเร็วของจังหวะตำมควำมเข้ำใจและควำมถนัดผู้สอบ) (ไม่จ ำเป็นต้องต่อเป็นคลิป
เดียวกัน สำมำรถแยกเป็นส่วนๆได้) 
    2.1 Funky 
    2.2 Shuffle 
    2.3 Bossa Nova 
    2.4 Samba 
   3. เล่นแบบฝึกหัดสอบทักษะสัดส่วนพื้นฐำนกลองชุดที่ให้มำด้วยเทคนิค Single 
stroke ที่ควำมเร็วไม่เกิน 65 BPM พร้อมเปิดเครื่องให้จังหวะ (Metronome 
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2.4) กลุ่มปฏิบัติดนตรีแจ๊ส 
   ทักษะกำรเล่นเครื่องมือ (แยกตำมเครื่องมือ)  

(1) Jazz Wind Instruments (Saxophone,Trumpet,Trombone) 
   1. เล่นบทเพลง Blues Monk หรือเพลง Standard Jazz อ่ืนๆ พร้อมดนตรี
ประกอบ (Backing track) โดยมีเกณฑ์ดังนี้   
    - เล่นท ำนองนองหลักท่อนขึ้นเพลง (Melody Head in) จ ำนวน 1 รอบ 

   - เล่นท่อนเดี่ยวตำมไหวพริบ (Solo) จ ำนวน 2 รอบ  
   - เล่นท ำนองนองหลักท่อนจบเพลง (Melody Head out) จ ำนวน 1 รอบ 

   2. เล่นบันไดเสียงเมเจอร์และฮำร์โมนิกไมเนอร์และอำร์เพจโจของแต่ละบันไดเสียง 
(Scale and Arpeggio) ไม่เกิน 4#,4b จ ำนวน 1 octave ทั้งขำขึ้นและขำลง ที่อัตรำควำมเร็วไม่ต่ ำกว่ำ 75 
BPM อย่ำงละ 1 รอบ 

(2) Jazz Piano 
   1. เล่นบทเพลง Blues Monk หรือเพลง Standard Jazz อ่ืนๆ พร้อมดนตรี
ประกอบ (Backing track) โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 

   - เล่นท ำนองนองหลักท่อนขึ้นเพลง (Melody Head in) จ ำนวน 1 รอบ 
   - เล่นคอร์ดประกอบกับเพลง (Chord Comping ) จ ำนวน 1 รอบ 
   - เล่นท่อนเดี่ยวตำมไหวพริบ (Solo) จ ำนวน 1 รอบ 
   - เล่นท ำนองนองหลักท่อนจบเพลง (Melody Head out) จ ำนวน 1 รอบ 

   2. เล่นบันไดเสียงเมเจอร์และฮำร์โมนิกไมเนอร์และอำร์เพจโจของแต่ละบันไดเสียง 
(Scale and Arpeggio) ไม่เกิน 4#,4b จ ำนวน 2 octave ทั้งขำขึ้นและขำลง ที่อัตรำควำมเร็วไม่ต่ ำกว่ำ 75 
BPM อย่ำงละ 1 รอบ 

(3) Jazz Guitar 
   1. เล่นบทเพลง Blues Monk หรือเพลง Standard Jazz อ่ืนๆ พร้อมดนตรี
ประกอบ (Backing track) โดยมีเกณฑ์ดังนี้ เล่นท ำนองนองหลักท่อนขึ้นเพลง (Melody Head in)  
จ ำนวน 1 รอบ 
             - เล่นคอร์ดประกอบกับเพลง (Chord Comping ) จ ำนวน 1 รอบ 
          - เล่นท่อนเดี่ยวตำมไหวพริบ (Solo) จ ำนวน 1 รอบ 
    - เล่นท ำนองนองหลักท่อนจบเพลง (Melody Head out) จ ำนวน 1 รอบ 
   2. เล่นบันไดเสียงเมเจอร์และฮำร์โมนิกไมเนอร์และอำร์เพจโจของแต่ละบันไดเสียง 
(Scale and Arpeggio) ไม่เกิน 4#,4b จ ำนวน 2 octave ทั้งขำขึ้นและขำลง ที่อัตรำควำมเร็วไม่ต่ ำกว่ำ 75 
BPM อย่ำงละ 1 รอบ 

(4) Jazz Bass 
   1. เล่นบทเพลง Blues Monk หรือเพลง Standard Jazz อ่ืนๆ พร้อมดนตรี
ประกอบ (Backing track) โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 

   - เล่นท ำนองนองหลักท่อนขึ้นเพลง (Melody Head in) จ ำนวน 1 รอบ 
   - เล่นคอร์ดประกอบกับเพลง (Walking Bass ) จ ำนวน 2 รอบ 
   - เล่นท ำนองนองหลักท่อนจบเพลง (Melody Head out) จ ำนวน 1 รอบ 
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   2. เล่นบันไดเสียงเมเจอร์และฮำร์โมนิกไมเนอร์และอำร์เพจโจของแต่ละบันไดเสียง 
(Scale and Arpeggio) ไม่เกิน 4#,4b จ ำนวน 1 octave ทั้งขำขึ้นและขำลง ที่อัตรำควำมเร็วไม่ต่ ำกว่ำ 75 
BPM อย่ำงละ 1 รอบ 

(5) Jazz Drumset 
   1. เล่นบทเพลงตำมควำมถนัดที่แสดงถึงควำมสำมำรถพร้อมดนตรีประกอบ 
(Backing track) ควำมยำวไม่เกินต่ ำกว่ำ 3 นำท ี
   2. เล่นจังหวะ Medium Swing ที่แสดงถึงควำมสำมำรถจังหวะจ ำนวน 32 ห้องท่ี
แสดงถึงควำมสำมำรถ พร้อมเปิดเครื่องให้จังหวะ (Metronome) (อัตรำควำมเร็วของจังหวะ 120 BPM) 
   3. เล่นแบบฝึกหัดสอบทักษะสัดส่วนพื้นฐำนกลองชุดที่ให้มำด้วยเทคนิค Single 
Stroke ที่ควำมเร็วไม่เกิน 65 BPM พร้อมเปิดเครื่องให้จังหวะ (Metronome)* 

 
2.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางดนตรี  

 กลุม่วิชำเทคโนโลยีทำงดนตรี ผู้เรียนน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ในกำรท ำงำนด้ำนกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์  
เพ่ือประพันธ์ดนตรีและสื่อสมัยใหม่และกำรท ำงำนระบบเสียงในอุตสำหกรรมดนตรี โดยต้องเลือกปฏิบัติข้อใด 
ข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   1) ทักษะกำรปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดในระดับพ้ืนฐำน  
   2) ทดสอบทักษะกำรอ่ำนโน้ต (Sight Reading) ทักษะกำรฟัง (Ear Training)   
   3) ทักษะกำรขับร้องเบื้องต้นในบทเพลงสมัยนิยมภำษำต่ำงประเทศ  
 
  3. ปฏิบัติวิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากับลีลา 

ผู้เข้ำสอบต้องเตรียมกำรแสดงนำฏศิลป์ ทั้ง 2 ประเภทได้แก่     
1) กลุ่มวิชำนำฏศิลป์ไทย  

(1) ร ำมำตรฐำน เช่น ร ำแม่บทเล็ก ร ำเพลงช้ำ-เร็ว  ระบ ำดำวดึงส์ ระบ ำสี่บท  ร ำ 
กฤษฎำภินิหำร  ฉุยฉำยวันทอง  ฉุยฉำยเบญกำย  ฉุยฉำยพรำหมณ์ หรืออ่ืนๆ จ ำนวน 1 เพลง        

 (2)  ร ำพื้นเมืองหรือกำรแสดงนำฏศิลป์สำกลอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เช่น ฟ้อน เซิ้ง จินตลีลำ  
ประกอบเพลง บัลเล่ต์ แจสแดนซ์ ฮิปฮอป คอนเทมโพรำรีแดนซ์  เป็นต้น  

2) กลุ่มวิชำกำรเต้น  
(1) กำรแสดงนำฏศิลป์สำกล 1 ชุดกำรแสดง ที่มีแสดงให้เห็นควำมทักษะสำมำรถทำงด้ำน 

กำรเต้นแบบตะวันตก เช่น บัลเล่ต์ แจสแดนซ์ ฮิปฮอป คอนเทมโพรำรีแดนซ์  เป็นต้น  
(2) กำรแสดงนำฏศิลป์ประเภทอ่ืน ๆ 1 ชุดกำรแสดงที่แสดงให้เห็นทักษะกำรเต้นที่ 

หลำกหลำย เช่น นำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ ร ำวงมำตรำฐำน จินตลีลำ โคเวอร์แดนซ์ เชียร์แดนซ์ คัลเลอร์กำร์ด
แดนซ์ เป็นต้น  
 

4. ปฏิบัติทางศิลปะการละคร 
 (1)  ผู้เข้ำสอบต้องปฏิบัติกำรแสดงโดยน ำเสนอกำรแสดงที่สำมำรถแสดงให้คณะกรรมกำร

เห็นว่ำท่ำนมีศักยภำพและควำมเข้ำใจในด้ำนกำรแสดงหรือกำรละคร สำมำรถพัฒนำและเข้ำศึกษำต่อได้อย่ำงมี
คุณภำพ  โดยมีควำมยำวกำรแสดงไม่เกิน 5 นำที   

 

หมายเหตุ  ผู้เข้าสอบที่เลือกสอบทักษะด้านการเขียนบทนั้น จะถูกให้พิจารณาเข้าเรียนเฉพาะในกลุ่ม     
วิชาการเขียนบท เท่านั้น 
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5. ปฏิบัติทางการออกแบบเพื่อการแสดง   
 (1) ผู้เข้ำสอบปฏิบัติกำรออกแบบเพื่อกำรแสดง เตรียมดินสอ 6B หรือ ดินสอ EE   

กระดำนรองเขียน ไม้บรรทัด  ยำงลบ  พู่กัน และสีที่ผู้เข้ำสอบถนัด เช่น สีโปสเตอร์ สีไม้ เป็นต้น 
 (2) ผู้เข้ำสอบต้องเตรียมแฟ้มสะสมงำนท่ีแสดงให้เห็นถึงศักยภำพและประสบกำรณ์ในกำร 

ฝึกปฏิบัติงำนด้ำนกำรวำดเส้น หรือ กำรออกแบบ เพ่ือเป็นหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร 
   6. ปฏิบัติการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 

ให้ผู้สมัครจัดท ำคลิปวิดิโอ 1 คลิป บน แอปพลิเคชัน ติ๊กต๊อก (Tik Tok) โดยในคลิปประกอบ 
ไปด้วย 2 ส่วน ควำมยำวรวมกันไม่เกิน 5 นำที มีเนื้อหำดังนี้ 

ส่วนที่ 1  
ให้ผู้สมัครน ำเสนอคอนเทนต์วิดิโอใน Tik Tok  ภำยใต้แนวคิด “ฉันจะไปล่ำ ขุมทรัพย์บูรพำ” โดยน ำเสนอ

เรื่องรำวประสบกำรณ์ชีวิต และควำมสนใจที่ท ำให้อยำกมำเรียน หลักสูตรกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรม
สร้ำงสรรค์ รวมถึง ชื่อวิชำที่ผู้สมัครสนใจจ ำนวน 3 วิชำพร้อมบอกว่ำ วิชำเหล่ำนี้จะพำให้ผู้สมัครไปถึงอำชีพใน
ฝันได้อย่ำงไร  

1) กำรตัดต่อที่ช่วยสนับสนุนกำรเล่ำเรื่อง 
2) มีกำรใช้เสียงบรรยำยและกำรปรำกฏตัวของผู้สมัครในคลิป  (ภำพเสียง ชัดเจน)  
3) ดนตรีที่ส่งเสริมให้คอนเทนต์สนุก 
4) มีกำรแทรกภำพนิ่งหรือภำพเคลื่อนไหวประกอบในคลิป 
5) มีภำพเบื้องหลังให้เห็นกำรปฏิบัติงำนของผู้สมัครในตอนท้ำยของคลิป (ไม่นับรวมเวลำ) 
6) หำกมีกำรใช้คลิปของ Creator อ่ืน ให้ใส่อ้ำงอิงด้วย  

  เวลำในวีดีโอส่วนแรกไม่เกิน 1.30 นำที  
ส่วนที่ 2 
ให้ผู้สมัครตอบค ำถำมว่ำ ถ้ำผู้สมัครได้โจทย์ในกำรยกระดับ ประเพณีในภำคตะวันออก ให้เป็น

เทศกำลระดับนำนำชำติ โดยเลือกเทศกำลดังต่อไปนี้  
      2.1 ประเพณีกองข้ำว 
      2.2 ประเพณี ขึ้นเขำเผำเขำหลำม  
      2.3 ประเพณีแม่ศรี ผีกระด้ง   
      2.4 งำนชักพระบำท  
      2.5 งำนทอดผ้ำป่ำกลำงน้ ำ  
      2.6 งำนแห่บั้งไฟ - ปรำจีนบุรี  

ผู้สมัครจะเลือกวัฒนธรรมอะไรที่น่ำสนใจมำน ำเสนอต่อชำวโลก น ำเสนอภำยใต้แนวคิด (concept) 
อะไร โดยมีงบประมำณให้จัด 500 ล้ำนบำท  โดยคลิปส่วนที่ 2 ควำมยำวไม่เกิน 3.30 นำที  
เนื อหาดังนี   
     1)  รูปแบบกิจกรรมที่จะจัด  ควำมน่ำสนใจของกิจกรรม สิ่งที่ดึงดูดให้กิจกรรมนี้น่ำสนใจ และยังรักษำ
รำกเหง้ำทำงวัฒนธรรมดั้งเดิมได้โดยสำมำรถผสมผสำนรูปแบบอีเวนต์ที่ทันสมัยไว้ด้วย  
     2)  กลุ่มเป้ำหมำยของกิจกรรม   
     3)  สื่อประชำสัมพันธ์ที่จะใช้ดึงดูดกลุ่มเป้ำหมำย  (ใช้สื่ออะไรบ้ำง- ตัวอย่ำง)  
     4)  แจกแจงงบประมำณ 
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เงื่อนไขกำรพิจำรณำกำรสอบปฏิบัติ 
1) ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงำนและคลิปกำรสอบปฏิบัติ หำกขำดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง  

จะตัดสิทธิ์กำรสอบปฏิบัติทันที 
2) ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนกำรสอบปฏิบัติรวมกันทั้งสององค์ประกอบผ่ำนเกณฑ์ 50 คะแนนขึ้นไป  

จึงจะได้รับกำรพิจำรณำผ่ำนเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
 

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

(อยู่ในเงื่อนไขการได้ใบประกอบวิชาชีพครู)  ประกอบด้วย 
        2.13.1  สาขาวิชาการประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว 
        2.13.2  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
        2.13.3  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาชีววิทยา  และสาขาวิชาฟิสิกส์ 

         - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 
         - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต  
         - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 

        หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี  ภาคปกติ  (ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการได้ 
ใบประกอบวิชาชีพครู) 

        2.13.4  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
         - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 

   มีแนวทำงกำรประกอบอำชีพที่หลำกหลำย  เช่น 
   1.  ผู้ช่วยนักวิจัยสำขำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำและคอมพิวเตอร์ศึกษำ 
   2.  นักวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำและคอมพิวเตอร์ 
   3.  บุคลำกรด้ำนออกแบบและพัฒนำสื่อเพ่ือกำรสื่อสำรและกำรเรียนรู้ 
   4.  บุคลำกรด้ำนกำรศึกษำและฝึกอบรมในหน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจและเอกชน 
   5.  ประกอบอำชีพอิสระทำงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ คอมพิวเตอร์กรำฟิก 
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ นักพัฒนำบทเรียนสอนออนไลน์ ถ่ำยภำพ ผลิตสื่อเสียง 
สื่อวีดิทัศน์ สื่อ 3 มิติ 

        หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 5 ปี  ภาคปกต ิ
(อยู่ในเงื่อนไขการได้ใบประกอบวิชาชีพครู) 

        2.13.5  สาขาวิชาภาษาจีน 
         - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 

          -  ผู้ประสงค์สมัครเข้ำศึกษำในสำขำวิชำภำษำจีน  จะต้องผ่ำนกำรเรียนภำษำจีน 
มีควำมรู้  สำมำรถฟัง-พูด อ่ำน-เขียนภำษำจีน เทียบเท่ำ HSK ระดับ 3 ขึ้นไป  ซึ่งผู้เข้ำศึกษำจะต้องเรียน 
รำยวิชำในประเทศไทย ในปีที่ 1 – 2  โดยปีที่ 3 – 4  จะต้องเดินทำงไปศึกษำ ณ ประเทศสำธำรณรัฐ 
ประชำชนจีน เป็นเวลำประมำณ 2 ปี ด้วยทุนของตนเอง  และในปีที่ 5 จะต้องเดินทำงกลับมำประเทศไทย 
เพ่ือฝึกปฏิบัติกำรสอนเป็นเวลำ 1 ปี 
          -  นิสิตต้องเลือกมหำวิทยำลัยที่ไปศึกษำ ณ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน คือ 
Beijing Union University เมืองปักก่ิง โดยเสียค่ำใช้จ่ำยรวมเป็นเงินประมำณ 600,000 บำท และ Yunnan 
Minzu University เป็นเงินทั้งหมดประมำณ 400,000 บำท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนและกำรใช้จ่ำย 
ของนิสิตแต่ละคน) 
          -  กำรได้รับปริญญำทั้ง 2 มหำวิทยำลัยนั้น ขึน้อยู่กับเงื่อนไขของมหำวิทยำลยันัน้ ๆ ก ำหนด 
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 2.14  คณะโลจิสติกส์ 

        2.14.1  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน 
         -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 
         -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
         -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 

        2.14.2  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงวิชาการค้าและโลจิสติกส์ 
ระหว่างประเทศ  แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์  และ แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 

         -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 
         -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต   

และมีผลกำรเรียนคณิตศำสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี 
        2.14.3  สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (หลักสูตร 5 ปี) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี  

         -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
         -  ผู้สมัครต้องเป็นเพศชำย  สูงไม่ต่ ำกว่ำ  160  เซนติเมตร   

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

           -  ผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำยจำกโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ  ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
สุขภำพทุกรำยกำร  ดังนี้ (มีค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสุขภำพประมำณ 3,000 บำท) 
 

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

(Gastro-Intestinal  infection  disease) 
ผลปกติจำกรำยงำนกำรตรวจทำงพยำธิวิทยำ 

10 โรคอ้วน  (Obesity) น้ ำหนักและส่วนสูงอัตรำเฉลี่ยต่ ำกว่ำ  30 
11 โรคหัวใจ  (Heart) ไม่มีประวัติเจ็บปวดหน้ำอกเฉียบพลัน 
12 เบำหวำน  (Diabetes) ไม่ใช้อินซูลินบ ำบัดรักษำ 
13 โรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจเรื้อรัง  (Chronic 

Respiratory  Disorder) 
ไม่มีไซนัส/หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 

14 กระดูก-กล้ำมเนื้อ  (Muscular - skeletal) ไม่มีกำรอักเสบของข้อ  หรือปวดหลังอย่ำงรุนแรง 
15 มะเร็ง  (Cancer) ตรวจวินิจฉัยไม่พบ 
16 ติดเชื้อท่ีผิวหนัง  (Skin  disease) ปกติ 
17 โรคฟันชนิดเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหำต่อกำรเคี้ยว

และกำรย่อยอำหำร  (Chronic  dental  
and digestive  System  problems) 

ปกติ 
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ที่ รายการที่ท าการตรวจ เกณฑ์มาตรฐาน 
18 กำรตรวจสำยตำ ระดับของกำรมองเห็น 

-  ไม่สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์  ไม่ต่ ำกว่ำ  0.1  
(20/200) 
-  สวมแว่น  ไม่ต่ ำกว่ำ  0.5  (20/40) 

19 กำรตรวจตำบอดสี ต้องมองเห็นชัดเจนครบทั้ง  4  สี  คือ  สีแดง/สีเหลือง 
/สีเขียว/สีน้ ำเงิน 

20 กำรได้ยินของหูทั้ง  2  ข้ำง ไม่เกิน  40  เดซิเบล 
 

  -  ต้องผ่ำนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยตำมท่ีคณะคณะโลจิสติกส์ก ำหนด  ดังนี้ 
(ให้เตรียมชุดว่ำยน้ ำ  และชุดกีฬำมำด้วย) 
          1)  ว่ำยน้ ำระยะทำง  100  เมตร  (ไม่จับเวลา  แต่ถ้าไม่ผ่าน  ถือว่าตกสัมภาษณ์) 
         2)  วิ่งระยะทำงประมำณ  1,000  เมตร   
         3)  ดันพื้น    4)  ดึงข้อรำวเดี่ยว   
         5)  ซิทอัพ      6)  กระโดดหลบสิ่งกีดขวำง 

หมายเหตุ  
- ที่ระบุว่ำรับเฉพำะเพศชำยนั้นเนื่องจำกในหลักสูตรฯ ก ำหนดให้ต้องผ่ำนกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงทะเล 

กับเรือสินค้ำเดินทะเลระหว่ำงประเทศของบริษัทเอกชนเป็นเวลำ  1  ปี  ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีบริษัทเจ้ำของเรือ
รำยใดรับผู้หญิงขึ้นไปท ำงำนบนเรือ  ดังนั้น  หำกนิสิตไม่สำมำรถหำเรือฝึกได้ก็จะไม่สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ 
 -  ในกรณีที่จ ำกัดส่วนสูงไม่ต่ ำกว่ำ  160  เซนติเมตรนั้น  เพรำะบนสะพำนเดินเรือมีเครื่องมือบำงชนิด
ที่ติดตั้งในต ำแหน่งที่สูง  ดังนั้นผู้ที่จะขึ้นไปท ำงำนบนสะพำนเดินเรือจึงจ ำเป็นต้องมีควำมสูงในระดับพอที่จะใช้
เครื่องมือเหล่ำนั้นได้อย่ำงสะดวกและมีประสิทธิภำพ  นอกจำกนี้ผู้ที่จะขึ้นไปท ำงำนบนสะพำนเดินเรือจะต้องมี
ควำมสูงเพียงพอที่จะมองผ่ำนกระจกออกไปด้ำนนอกเพ่ือให้มีทัศนวิสัยที่มองเห็นได้กว้ำงไกล  หำกมีควำมสูง
ไม่เพียงพอก็จะเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน 
 -  หลักสูตรที่ศึกษำเป็นหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  มีรำยวิชำเรียนที่ต้องอำศัยกำรค ำนวณทำง
คณิตศำสตร์  กำรวิเครำะห์ทำงฟิสิกส์  และควำมรู้ทำงเคมี อยู่มำก  ผู้ที่จะเข้ำศึกษำจึงจ ำเป็นต้องมีพ้ืนฐำน
ทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์มำก่อนจึงจะสำมำรถเข้ำศึกษำได้ 
 -  เกณฑ์กำรพิจำรณำกำรตรวจร่ำงกำยขึ้นอยู่กับควำมเห็นของแพทย์ผู้ตรวจเป็นเด็ดขำด  ถ้ำแพทย์
ผู้ตรวจพิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่สำมำรถปฏิบัติงำนบนเรือสินค้ำเดินทะเลระหว่ำงประเทศได้ตำมปกติ  ถือว่ำ 
ไม่ผ่ำนเกณฑ์  ทั้งนี้  แพทย์ผู้ตรวจจะใช้ข้อมูลจำกกำรเอ็กซเรย์  ข้อมูลจำกกำรตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ (EKG)   
ข้อมูลจำกกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร  [Routine urinalysis, Creatinine, HBsAg, HBsAb, VDR/RPR, 
Urine Amphetamine, Anti-HIV, Total  protein, Albumin, Total bilirubin, Direct bilirubin, AST 
(SGOT), ALT (SGPT), Alkaline phosphatase]  หรือข้อมูลจำกกำรตรวจอ่ืน ๆ  ของโรงพยำบำล
มหำวิทยำลัยบูรพำ  ประกอบกำรพิจำรณำเท่ำนั้น จะไม่รับพิจำรณำผลกำรตรวจจำกท่ีอ่ืนโดยเด็ดขำด 
ทั้งนี้ ผู้ตรวจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจร่ำงกำยทั้งหมด  ไม่ว่ำจะผ่ำนเกณฑ์หรือไม่ก็ตำม 
 -  เกณฑ์คะแนนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยเป็นไปตำมประกำศคณะโลจิสติกส์  เรื่อง   
แนวปฏิบัติกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำต่อสำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ 
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2.15  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
        2.15.1  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  มีเจตคติท่ีดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
-  มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกก ำลังกำย 
-  มีควำมสนใจในกำรน ำหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ไปใช้พัฒนำกำรออกก ำลังกำย 

และกำรกีฬำ 
- ไม่เปน็ผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงด้ำน 

วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
        2.15.2  สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  มีสัญชำติไทย 
-  มีเจตคติท่ีดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
-  มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกก ำลังกำย 
-  สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกก ำลังกำยโดยใช้หลักทำงวิทยำศำสตร์ 
- ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงด้ำน 

วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
        2.15.3  สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  มีเจตคติท่ีดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
-  เป็นผู้มีบุคลิกที่เหมำะสมกับอำชีพผู้สื่อข่ำวกีฬำในสื่อแขนงต่ำง ๆ 

 

-  เป็นผู้มีควำมสนใจข่ำวสำรในวงกำรกีฬำจำกสื่อมวลชนทำงกำรกีฬำ 
-  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงด้ำน 

วิทยำศำสตร์ 
 

2.16  วิทยาลัยนานาชาติ  (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร)   
-  ผู้สมัครต้องมีผลการสอบ TOEFL-ITP (สามารถส่งภายหลังที่วิทยาลัยนานาชาติ)   

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

2.16.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพองค์รวม  
หลักสูตรนานาชาติ   

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00  
-  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
-  แนวทำงประกอบอำชีพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถท ำงำนในอุตสำหกรรมกำรบริกำร 

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

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  
โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
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2.16.2  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชาการเงิน กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ 
ระหว่างประเทศ และกลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัลและสร้างสรรค์  หลักสูตรนานาชาติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00  
-  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
-  แนวทำงประกอบอำชีพผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ สำมำรถประกอบอำชีพในองค์กำรทั้งภำครัฐ 

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

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท   
โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

2.16.3  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ   
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00  
-  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   

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

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท   
โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

2.16.4  สาขาวิชาการจัดการการบริการการท่องเที่ยวและไมซ์ หลักสูตรนานาชาติ   
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00  
-  ผู้สมัครสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
-  แนวทำงประกอบอำชีพ ธุรกิจด้ำนบริกำรและกำรท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจที่พัก ธุรกิจน ำเที่ยว  

ธุรกิจกำรจัดประชุมและสัมมนำ ไกด ์นักวิชำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ผู้จัดกำรโรงแรม เชฟ ท ำงำนในกลุ่ม 
กำรจัดอีเว้นท์ พนักงำนบริกำรผู้โดยสำรบนเครื่องบิน นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว นักส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท 
โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

2.16.5  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์และการสื่อสาร  
กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ  กลุ่มวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ  

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00  
-  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   

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

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  
โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
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2.17  คณะสหเวชศาสตร์ 
2.17.1  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต  
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต  
-  ผู้สมัครจะต้องมีสุขภำพสมบูรณ์  แข็งแรง  ปรำศจำกโรค  อำกำรของโรค  หรือควำม 

พิกำรอ่ืนอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ดังนี้ 
  1) โรคหัวใจที่มีพยำธิสภำพที่หัวใจ  ทั้งชนิดเป็นมำแต่ก ำเนิดและมำเป็นภำยหลัง   

จนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
  2) มีควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ  โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

        - บอดแม้แต่ข้ำงเดียว 
        - ตำบอดสี โดยเฉพำะแม่สีหรือตำบอดสีชนิดรุนแรงซึ่งได้รับกำรตรวจอย่ำงละเอียดแล้ว 
        - ระดับกำรมองเห็นในตำข้ำงใดข้ำงหนึ่ง  เมื่อรักษำโดยใช้แว่นแล้ว  ยังมีสำยตำ 
ต่ ำกว่ำ6/12  หรือ  20/40 

     - ตำพิกำร  หรือมีควำมผิดปกติ  เช่น  ตำเหล่ 
  3) หูหนวก  ชนิดที่ไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้  หรือหูตึงที่ใช้เครื่องช่วยฟัง   

(Hearing aid)  แล้วกำรได้ยินไม่ปกติ  แม้แต่ข้ำงเดียวหรือโรคหูอื่น ๆ  ซึ่งแพทย์เฉพำะทำงและคณะกรรมกำร  
หรือคณะอนุกรรมกำรตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

  4) วัณโรคปอดในระยะติดต่อเรื้อรัง หรือโรคติดต่อในระยะอันตรำยที่จะมีผลต่อผู้รับบริกำร   
หรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร  อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

  5) โรคควำมดันโลหิตสูง  ซึ่งคณะกรรมกำร  หรือคณะอนุกรรมกำรตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำ 
มีแนวโน้มเกดิอันตรำย 

  6) โรคเบำหวำน  ซึ่งคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำมีแนวโน้ม 
เกิดอันตรำย 

  7) โรคไตที่ไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้ 
  8) มีควำมผิดปกติทำงจิต  ซึ่งควรได้รับกำรบ ำบัดรักษำหรือมีสุขภำพจิตไม่สมบูรณ์   

ซึ่งคณะกรรมกำรหรืออนุกรรมกำรตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
  9) เสพสำรเสพติดทุกชนิด  และโรคพิษสุรำเรื้อรัง 
  10) โรคคนเผือก  ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน  เนื่องจำกโรคนี้เป็นโรค 

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

ส่วนประกอบของใบหน้ำผิดรูป  แขน  ขำ  มือ  หรือเท้ำผิดรูป  ซึ่งคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร 
ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำไม่เหมำะสมต่อวิชำชีพและลักษณะงำน 

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

      - โรคเรื้อน  หรือโรคผิวหนัง  ที่มีควำมผิดปกติเห็นเด่นชัดเจนเสียบุคลิกภำพ 
      - โรคเท้ำช้ำง 
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      - โรคลมชัก  ที่ไม่สำมำรถควบคุมตัวเองได้  อันจะก่อเกิดอันตรำยต่อตนเอง  และผู้อ่ืน  
เว้นแต่โรคลมชักท่ีไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี  โดยมีกำรรับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญหรือเป็นโรค
ลมชักท่ีควบคุมได้ 

2.17.2  สาขาวิชากายภาพบ าบัด 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์ แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือมีควำมพิกำร  

อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด ดังต่อไปน้ี  
   1.1  มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และประกอบอำชีพกำยภำพบ ำบัด 
   1.2  โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 
   1.3  มีปัญหำด้ำนจิตเวชขั้นรุนแรง เช่น โรคจิต  โรคประสำทหรือบุคลิกภำพแปรปรวน 
   1.4  ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง 
   1.5  เป็นโรคระยะติดต่อหรือปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจของสังคม 
2.17.3  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์   
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์  แข็งแรง   
-  ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี  หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
-  มีวินัย  มีใจรักบริกำรด้ำนสุขภำพและจิตอำสำ 
2.17.4  สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง  ปรำศจำกโรค  ควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรค 

ต่อกำรศึกษำ  และไม่เป็นผู้มีตำบอดสี   
-  มีควำมประพฤติเรียบร้อย  มีใจรักในกำรรักษำและให้กำรดูแลผู้ป่วย  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   

มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ 
2.17.5  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 

   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
    -  มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง  ปรำศจำกโรค  ควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

และไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 
    -  มีควำมประพฤติเรียบร้อย  มีใจรักในกำรท ำวิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีควำมรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน 
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    2.17.6  สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 

   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์  แข็งแรง   
-  ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี  หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 

2.18  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 
   2.18.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00  
-  บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล   

คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ เป็นนักสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กร ที่มีควำมรู้ทำง 
ทฤษฎีและกำรปฏิบัติในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมีทักษะควำมรู้ปฏิบัติทำงด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
กำรน ำเสนอขอ้มูล กำรวำงแผนและกำรพยำกรณ์ให้กับองค์กรภำคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลดิจิทัล  
มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์กำรท ำงำนด้ำนโปรแกรม  กำรสื่อสำรข้อมูล  และกำรบริหำรเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ รวมไปถึงโปรแกรมประยุกต์ทำงด้ำนวิทยำกำรข้อมูล  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและท ำงำน 
รว่มกันกับผู้อื่นได้  เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร ในกำรพัฒนำองค์กรและประเทศ 
  แนวทางการประกอบอาชีพ   

นักวิเครำะห์ข้อมูล นักวิทยำกำรข้อมูล นักวำงแผนทำงธุรกิจดจิิทัล นักวิเครำะห์ด้ำนอัจฉริยะทำงธุรกิจ  
นักพัฒนำด้ำนอัจฉริยะทำงธุรกิจ นักพัฒนำคลังข้อมูล ในภำคธรุกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขนำดใหญ่ นักเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ  นักวิเครำะห์และออกแบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ นกัพัฒนำระบบ  ผู้ดูแลเครือข่ำย  นักพัฒนำเว็บไซต์   
และนักวิชำชพีในสถำนประกอบกำรที่มีกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
  หมายเหตุ นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล  มีโอกำสเข้ำร่วม 
โครงกำรสหกิจศึกษำ  (ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำ  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4 ถ้ำนิสิต 
มีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะฯ  และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 

   2.18.2  สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 
-  มีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี ซื่อสัตย์ ขยัน  

อดทน กระตือรือร้น  ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำอย่ำงเป็นล ำดับ 
ขั้นตอน  

-  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และระบบ 
อัจฉริยะ  ได้พัฒนำขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรบุคลำกรในอุตสำหกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ   
รองรับกำรเปลี่ยนรูปองค์กำรไปสู่องค์กรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven  Business)   
บนพื้นฐำนของเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์  ตลอดถึงกำรพัฒนำก ำลังคนส ำหรับธุรกิจดิจิทัล  และระบบ 
อัจฉริยะ  เช่น  โรงงำนอัจฉริยะ (Smart Factory)  เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture)  ฟำร์มอัจฉริยะ  
(Smart Farming)  เมืองอัจฉริยะ (Smart City) กำรบริกำรอัจฉริยะ (Smart Services)  กำรท่องเที่ยว 
อัจฉริยะ  (Smart Tourisms)  และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistics)  สอดคล้องกับโครงกำรเขตพัฒนำ 
พิเศษภำคตะวันออก (EEC)  ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0 
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แนวทางการประกอบอาชีพ 
1.  นักออกแบบและพัฒนำปรับปรุงปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  เพ่ือกำรเปลี่ยน 

รูปองค์กรเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล  (Digital  Transformation ) เช่น 
    -  วิศวกรปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์  (Applied Artificial Intelligence Engineer) 
    -  วิศวกรกำรเรียนรู้เชิงลึก  (Deep Learning Engineer) 
    -  เจ้ำหน้ำที่ท ำงำนทำงด้ำนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัลในองค์กร 
    -  วิศวกรคอมพิวเตอร์วิทัศน์  (Computer Vision Engineer) 
    -  นักพัฒนำธุรกิจอัจฉริยะ  (Business Intelligence Developer) 
    -  นักพัฒนำอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  (Internet of Things Developer) 
    -  นักวำงแผนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล 
    -  ผู้เชี่ยวชำญและให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์ 

และเทคโนโลยีข้อมูลดิจิทัล 

2.  นักวิเครำะห์ข้อมูลในภำคอุตสำหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
3.  ผู้ประกอบกำรอิสระด้ำนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล   

บริษัท Start UP ด้ำนดิจิทัลเพ่ือรับงำนวิเครำะห์และออกแบบระบบงำนสำรสนเทศอัจฉริยะ  รวมถึงเป็น   
Design House, Intelligent Product Design, และ System Integration ส่วนของ Smart Technology  
ให้ลูกค้ำ หรือ Software House ทั่วไป 

   2.18.3  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่  
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00  
- บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ เป็นผู้มี 

ควำมรู้ด้ำนวิชำกำร  มีควำมสำมำรถด้ำนปฏิบัติและกำรวิจัย  สำมำรถพัฒนำประยุกต์และถ่ำยทอด 
เทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่อย่ำงมีประสิทธิภำพ  สำมำรถในกำรท ำงำนในปัจจุบันและในอนำคตที่มุ่งเน้น  
Smart officer, Smart researcher, Smart farmer, Smart agriculture และกำรตลำดสมัยใหม่ 
เพ่ือพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน  

-  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ มี 2 กลุ่มวิชำ ดังนี้ 
2.18.3.1  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล      
มุ่งศึกษำเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกำรเกษตรแบบดั้งเดิมสู่กำรบริหำรจัดกำรกำรเกษตรแบบ 

สมัยใหม่ โดยอำศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำสนับสนุนกำรผลิตผลไม้คุณภำพและพืชเศรษฐกิจอย่ำงแม่นย ำ  
(Smart farmer) หลักสูตรจึงพัฒนำรำยวิชำที่มุ่งเน้นกำรเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ กำรผลิตผลไม้สู่ 
กำรตลำดและกำรเพ่ิมมูลค่ำ ในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ ประกอบด้วย  
พันธุ์พืช กำรขยำยพันธุ์พืชเชิงพำณิชย์ สรีรวิทยำ เทคโนโลยีกำรผลิตพืชแบบแม่นย ำ เทคโนโลยีกำรจัดกำร 
ธำตุอำหำรพืช กำรจัดกำรดินและปุ๋ย เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดิน กำรวินิจฉัยโรคพืช กำรจัดกำรโรคพืชและ 
แมลง กำรควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธ ีเทคโนโลยีกำรจัดกำรวัชพืช  กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรจัดกำร 
ในโรงคัดบรรจุ  กำรเก็บรักษำ  กำรขนส่ง  กำรจัดกำรผลิตผลสดเพื่อส่งออก  กฎระเบียบและมำตรฐำนของ 
กำรน ำเข้ำ-ส่งออกสินคำ้เกษตร ธุรกิจและกำรค้ำออนไลน์ กำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร กำรเรียนรู้ตลอด 
หลักสูตรเน้นกำรเรียนรู้ คู่ปฏิบัติจริง โดยหลักสูตรสอนในจังหวัดจันทบุรี มหำนครผลไม้เมืองร้อน  
มีควำมร่วมมือกับเกษตรกรดีเด่นแห่งชำติ กลุ่มเกษตรกร แลภำคเอกชนที่ด ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ 
ของไทย 
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   2.18.3.2  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร 
ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และกำรออกแบบพืช  

มุ่งพัฒนำบัณฑิตให้สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ทำงเกษตรและอำหำรสุขภำพ เพ่ือตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ 
ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรเลือกอำหำรที่ดีมีประโยชน์และมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่ 
กำรสร้ำง/ปรับปรุง และคัดสรรพันธุ์พืชที่ดีด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรคัดเลือก 
เมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภำพ/ชีวโมเลกุลและกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือกำรพัฒนำพันธุ์พืช กำรค้นหำ 
ทรัพยำกรและพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ผ่ำนระบบฐำนสำรสนเทศขั้นสูง เพ่ือให้มั่นใจว่ำจะได้วัตถุดิบที่มี 
คุณภำพและได้มำตรฐำน ซึ่งน ำมำใช้ในกำรพัฒนำและแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรสุขภำพตำมหลักกำรของ  
functional food และ functional drink เรียนรู้กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยตอบโจทย์ตลำดผู้บริโภค 
ยุคใหม่ พร้อมกันนี้กับกำรเสริมทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรยุคใหม่กับสโลแกน “สร้ำงได้ ขำยเป็น” กับ 
วำงแผนกำรขำยและท ำกำรตลำดด้วยผลิตภัณฑ์ที่สร้ำงขึ้นด้วยตัวเอง หรือกำรเข้ำสู่ธุรกิจของเมล็ดพันธุ์พืช  
พร้อมกนันี้ยังมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนกำรผลิตเป็น zero waste กับกำรแปรรูป/เพิ่มมูลค่ำวัสดุเหลือทิ้งทำง 
เกษตร และรักษำ/ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีพืชบ ำบัด (Phytoremediation) ด้วยรูปแบบกำรเรียน 
กำรสอนที่เน้นกำรปฏิบัติจริงในทุกข้ันตอน ทุกวิชำจะถูกเรียงร้อยเป็นเรื่องรำวให้บัณฑิตสำมำรถหยิบเอำ 
ทุกกระบวนกำรกำรเรียนรู้ไปประกอบอำชีพได้ในอนำคต 
   แนวทางการประกอบอาชีพ   

รับรำชกำรในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนกำรเกษตร  นักวิจัยและเจ้ำหน้ำที่ 
ในองค์กรภำครัฐและเอกชน  ประกอบธุรกิจทำงด้ำนกำรเกษตร  เช่น  ฟำร์ม  สวน  ไร่  โรงงำน  ฯลฯ   
หรือท ำงำนในภำคเอกชนที่เก่ียวกับธุรกิจกำรเกษตร  สำมำรถศึกษำต่อในระดับปริญญำโท  สำขำวิทยำศำสตร์ 
ประยุกต์ในสถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ 

หมายเหตุ นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำร 
สหกิจศึกษำ  (ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำ  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไป 
ตำมเงื่อนไขของคณะฯ และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 
    2.18.4  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มี 2 กลุ่มวิชา ดังนี  

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00  
2.18.4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ  
- มุ่งเน้นกำรเรียนรู้และสร้ำงทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และก ำหนดกลยุทธ์กำรตลำด 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ ศึกษำถึงควำมส ำคัญของผู้บริโภค กำรวิจัยตลำด กำรบริหำรผลิตภัณฑ์ รำคำ กำรจัด 
จ ำหน่ำย และกำรส่งเสริมกำรตลำด และยังศึกษำถึงปัจจัยต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรที่อำจส่งผล 
กระทบต่อกำรบริหำรกำรตลำด เพื่อให้กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรตลำดประสบควำมส ำเร็จ รวมทั้งศึกษำด้ำน 
กำรจัดกำรธุรกิจบริกำร เช่น ธุรกิจโรงแรมและกำรท่องเที่ยว ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจสปำ กำรเรียนกำรสอน 
เน้นกำรฝึกปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริง โดยกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น กำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data)  
และกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดและบริกำร เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมเป็นมืออำชีพ 
ทำงด้ำนกำรตลำดและบริกำร   

แนวทางการประกอบอาชีพ  งำนขำย วำงแผนกำรตลำด โฆษณำ ประชำสัมพันธ์  
บริหำรผลิตภัณฑ์ พัฒนำช่องทำงกำรจ ำหน่ำย วิจัยตลำด บริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ กำรตลำดในธุรกิจบริกำร  
งำนบริกำรต่ำง ๆ ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น 
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2.18.4.2  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ  
- ศึกษำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ กำรจัดตั้งธุรกิจ กำรบริหำรธุรกิจ  

กำรจัดกำรองค์กร กำร กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรจ ำหน่ำย  กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กำรตลำดและ 
กำรขำยออนไลน์ ฝึกปฏิบัติกำรประกอบธุรกิจในสถำนกำรณ์จริง ผู้เรียนจะมีประสบกำรณ์ในกำรวำงแผน 
องค์กร  กำรตลำดและกำรขำย กำรบัญชีและกำรเงิน  นอกจำกนี้หลักสูตรยังมุ่งเน้นกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในกำรประกอบธุรกิจ มีกำรปฏิบัติกำรขำยผลิตภัณฑ์ออนไลน์ โดยกำรน ำผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกำรและ 
ชุมชนมำฝึกกำรจัดกำรร้ำนค้ำออนไลน์ กำรเรียนรู้โดยใช้โครงกำรเป็นฐำน (Project Base Learning) เพ่ือให้ 
ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ในองค์กร รวมทั้งกำรเป็นผู้ประกอบกำรในอนำคต 

แนวทางการประกอบอาชีพ    ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือท ำงำนด้ำนกำรจัดกำร 
ในองค์กร เช่น ขำยออนไลน์ พัฒนำผลิตภัณฑ์ วินิจฉัยองค์กร วิจัยธุรกิจ วำงแผนและพัฒนำธุรกิจ เป็นต้น 

นอกจำกนี้ผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่มวิชำ จะได้รับกำรพัฒนำบุคลิกภำพผ่ำนรำยวิชำ เช่น  
ศิลปะกำรพูด และกำรน ำเสนอ ภำวะผู้น ำ กำรเจรจำต่อรองและกำรน ำเสนอ กำรพัฒนำบุคลิกภำพและ 
มำรยำททำงสังคม ผ่ำนโครงกำรและกิจกรรมพัฒนำบุคลิกภำพก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ และพัฒนำ 
ภำษำต่ำงประเทศ เช่น ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน รวมทั้งกำรเรียนรู้กำรตลำดและกำรบริกำร หรือกำรประกอบ 
ธุรกิจเฉพำะด้ำน  

หมายเหตุ นิสิตหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิตทั้ง 2 กลุ่มวิชำ  มีโอกำสเข้ำร่วมปฏิบัติ 
สหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำอย่ำงน้อย 4 เดือน  ในชั้นปีที่ 4  ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติ 
เป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะฯ และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร   

   2.18.5  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน   
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00  
   -  ศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์ กำรค้ำชำยแดนและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กำรใช้ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและภำษำอังกฤษเพื่อกำรจัดกำรโลจิสติกส์ เป็นหลักสูตรที่จัดท ำขึ้นภำยใต้กรอบ 
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติสำขำโลจิสติกส์ 
     แนวทางการประกอบอาชีพ 

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

   2) ด้ำนกำรจัดกำรกำรค้ำชำยแดนหรือกำรค้ำระหว่ำงประเทศ   
    - เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ตัวแทนน ำเข้ำ-ส่งออก 
    - เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร วำงแผนและปฏิบัติกำรท่ำเรือ 
    - เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร จัดซื้อ จัดหำระหว่ำงประเทศ 
    - เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ฝ่ำยขำยต่ำงประเทศ 
    - เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ประสำนงำนต่ำงประเทศ 
    - เจ้ำหน้ำที่/ผู้ช ำนำญกำร ตัวแทนผู้ด ำเนินพิธีกำรศุลกำกร  
    - ผู้ประกอบกำร 
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     หมายเหตุ  นิสิตสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน  มีโอกำสเข้ำร่วม 
โครงกำรสหกิจศึกษำ  (ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4  ถ้ำนิสิต 
ผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร และสำมำรถสอบมำตรฐำนอำชีพด้ำนโลจิสติกส์กับ 
สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ 

   2.18.6  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75  
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 
   -  ศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสิทธิภำพทำงด้ำนธุรกิจ รวมถึงกำรเข้ำใจ 

วัฒนธรรมที่หลำกหลำย  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงสรรค์ 
งำนอำชีพ 

     แนวทางการประกอบอาชีพ       สำมำรถประกอบอำชีพที่เก่ียวข้องกับงำนด้ำนกำรใช้ 
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจในภำครัฐและเอกชน  งำนแปล  งำนส ำนักงำน  และธนำคำร 
       หมายเหตุ  1) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวชิำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกจิ  
เก็บค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบเหมำจำ่ยรำยภำคเรียน ภำคต้นและภำคปลำย  
ภำคเรียนละ 18,000  บำท 
          2) นิสิตสำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  มีโอกำสเข้ำร่วม 
โครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตผ่ำน 
กำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 
 

2.19  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00  
-  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชำ ดังนี้ 
   1) กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นกลุ่มวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกับ 

กำรจัดกำร และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล เน้นศึกษำกำรเปลี่ยนแปลง และกำรฟ้ืนฟูคุณภำพแหล่งน้ ำ  
ตะกอนดิน และระบบนิเวศในทะเลที่ส ำคัญ เช่น แนวปะกำรัง แหล่งหญ้ำทะเล ป่ำชำยเลน กำรใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสำรสนเทศส ำหรับกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล และกำรศึกษำปัญหำเร่งด่วนของประเทศ  
เช่น กำรกัดเซำะชำยฝั่ง กำรจัดกำรทรัพยำกรประมง มลภำวะทำงทะเล และขยะทะเล ฯลฯ และกำรฝึก 
ทักษะกำรปฏิบัติกำรใต้น้ ำ (SCUBA) 

   2) กลุ่มเทคโนโลยีการเพาะเลี ยงสัตว์น  า เป็นกลุ่มวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำร
ผลิตสิ่งมีชีวิตในทะเล กำรจัดกำรฟำร์มทะเล เทคโนโลยีกำรเพำะขยำยพันธุ์สัตว์และพืชทะเล เทคโนโลยีกำร
ตรวจและวินิจฉัยโรคสัตว์น้ ำ กำรจัดกำรสุขภำพสัตว์น้ ำ และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภำพส ำหรับ
พัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำให้มีประสิทธิภำพและยั่งยืน 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนรำชกำร สถำนประกอบกำรเอกชน  
และองค์กรพัฒนำเอกชน ในต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ นักวิจัย หรือนักวิชำกำร ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรทำง 

ทะเล  กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงทะเล กำรจัดกำรประมง  กำรจัดกำรฟำร์มสัตว์น้ ำ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ  
กำรส่งเสริมวิชำกำรผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ กำรตรวจ 
วิเครำะห์คุณภำพวัตถุดิบอำหำร และผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล และกำรประกอบอำชีพที่เก่ียวข้องกับกำรด ำน้ ำ 
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2.20  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 
        2.20.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ 
        -  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 

             -  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นหลักสูตรที ่
เปิดสอนด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรแรก ๆ ในประเทศไทย ด้วยกำรสอนที่ครอบคลุมตั้งแต่ 
กำรก ำเนิดอัญมณี กำรปรับปรุงคุณภำพอัญมณี กำรเผำพลอย กำรวิเครำะห์อัญมณีด้วยเทคนิคพ้ืนฐำน  
และเทคนิคข้ันสูงด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย กำรประเมินคุณภำพและรำคำอัญมณี เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ     
อัญมณี โลหะและวัสดุเครื่องประดับ กำรออกแบบกำรเจียระไนอัญมณีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
กระบวนกำรผลิตเครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีที่เหมือนกับกระบวนกำรผลิตเครื่องประดับในอุตสำหกรรมจริง  
ตลอดจนกำรออกแบบเครื่องประดับด้วยกำรวำดมือและด้วยโปรแกรมเฉพำะด้ำนกำรออกแบบ นอกจำกนี้ 
ยังมีกำรสอนด้ำนกำรตลำดและกำรเป็นผู้ประกอบกำรเบื้องต้น โดยหลักสูตรฯ จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น 
ปฏิบัติกำร เพื่อสร้ำงบัณฑิตท่ีพร้อมปฏิบัติงำนได้จริง เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ 

        แนวทางในการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมควำมสนใจของ 
ผู้เรียน  เช่น 

        1.  นักวิเครำะห์อัญมณี 
        2.  นักวิจัย และนักวิทยำศำสตร์ ในสถำบันวิจัยทั้งภำครัฐและเอกชน 
        3.  นักพัฒนำเทคนิคกำรผลิตเครื่องประดับ 
        4.  นักประเมินคุณภำพและรำคำอัญมณี 
        5.  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกระบวนกำรผลิตและควบคุมคุณภำพกำรผลิต 
        6.  เจ้ำของกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยอัญมณีและเครื่องประดับ 
        7.  ผู้ประกอบกำรด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับ 
        8.  ตัวแทนจ ำหน่ำยอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในและต่ำงประเทศ 
        9.  อำชีพอิสระตำมควำมต้องกำร 
        หมายเหตุ นิสิตสำขำอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ  

(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ  
และผ่ำนกำรคัดเลือกจำกสถำนประกอบกำร 

        2.20.2  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
        -  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 
        -  สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนกำรบริหำรธุรกิจและกำรตลำด โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ   

พื้นฐำนเศรษฐศำสตร์ กำรท ำแผนธุรกิจ ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนอัญมณีศำสตร์ กำรตรวจวิเครำะห์อัญมณี กำรประเมิน 
คณุภำพรำคำเพชร กำรประเมนิรำคำอัญมณีและเครื่องประดับ กำรเป็นผู้ประกอบกำร กำรตลำดออนไลน์  
กำรสร้ำงแบรนด์ และกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศเพื่อธุรกิจ 
 แนวทางในการประกอบอาชีพ   

สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในต ำแหน่ง ผู้ประกอบกำรอัญมณี  เจ้ำหน้ำท่ี 
ฝ่ำยกำรตลำดและฝ่ำยขำย  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยโฆษณำและประชำสัมพันธ์  เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบุคคล  เจ้ำหน้ำที่
วิเครำะห์อัญมณี  เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยจัดซื้อ เป็นต้น 

หมายเหต ุนิสิตสำขำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำน 
ในสถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำน 
กำรคัดเลือกจำกสถำนประกอบกำร 
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        2.20.3  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
        -  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 
        -  สำขำนี้ศึกษำด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ ด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับ 2 มิติ และ 3 มิติ  

ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรจัดกำรควำมคิดอย่ำงเป็นระบบ กำรจ ำแนกประเภทของอัญมณีเบื้องต้น  
กำรสร้ำงแบรนด์ กำรเจำะกลุ่มตลำด เทคนิคกำรสร้ำงสรรค์เครื่องประดับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิต 
เครื่องประดับในอุตสำหกรรม มีควำมรู้ในกลไก กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจในตลำดอัญมณีและเครื่องประดับ 

แนวทางในการประกอบอาชีพ   
สำมำรถประกอบอำชีพนักออกแบบเครื่องประดับได้ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน นักออกแบบเครื่องประดับ 

อุตสำหกรรม นักออกแบบเครื่องประดับเชิงศิลปะ นักออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น นักออกแบบเครื่องประดับ 
ประณีตศิลป์ ผู้ผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ นักออกแบบเครื่องประดับอิสระ  
เป็นต้น นอกจำกนี้ยังสำมำรถศึกษำต่อในระดับสูงขึ้นเพ่ือเข้ำสู่สำยงำนด้ำนวิชำกำร อำจำรย์ นักวิจัย รวมทั้ง 
กำรประกอบอำชีพอิสระตำมควำมต้องกำร 

หมายเหตุ นิสิตสำขำกำรออกแบบเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำน 
ในสถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำน 
กำรคัดเลือกจำกสถำนประกอบกำร 
 

2.21  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 
        2.21.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ภาคปกติ 

   -  มีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
        แนวทางการประกอบอาชีพ 
        บัณฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรนี้  

สำมำรถประกอบอำชีพได้ในองค์กำรภำครัฐและเอกชน ประกอบอำชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจส่วนตัว 
และงำนที่เกี่ยวข้องกับต ำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้  

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

ทักษะเฉพำะของตน ในลักษณะงำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
- ประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ได้แก่ นักพัฒนำซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ 

เคลื่อนที่ (Mobile Application Developer) นักพัฒนำเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Developer)  
นักพัฒนำและออกแบบเว็บไซต์ (Website Designer and Developer) และนักพัฒนำไอโอที  
(IoT Developer) 
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- ประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย ได้แก่ นักพัฒนำสื่อวีดิทัศน์ 
และมัลติมีเดีย (Multimedia and Video Developer) นักผลิตเนื้อหำดิจิทัล (Digital Content Creator) 

- ประกอบอำชีพเก่ียวกับกำรพฒันำระบบเครือข่ำยและควำมปลอดภัย ได้แก่ ผู้ดูแลระบบเครือข่ำย 
และเครื่องแม่ข่ำย (Network System Administrator) ผู้ปฏิบตัิงำนดำ้นควำมปลอดภัยระบบ (System Security  
Officer)  

- ประกอบอำชีพเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะ ได้แก่ นักวิเครำะห์กระบวนกำรทำงธุรกิจ (Business  
Analyst) นักวิเครำะห์ข้อมูลดิจิทัล (Digital Data Analyst) 
         2.21.2  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว ภาคปกติ 
         แนวทางการประกอบอาชีพ  

        บัณฑิตสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนสีเขียว เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรนี้  
จะมีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนธุรกิจ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ รวมถึงกำรวำงแผนป้องกันและลดผลกระทบ 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน ในลักษณะงำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

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

พำณิชย์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน หรือต ำแหน่งอ่ืนในหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้อง 
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น 

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

        - ภำคเอกชน สำมำรถท ำงำนในด้ำนกำรบริหำรทุกระดับของบริษัท เช่น นักวิเครำะห์โครงกำร  
นักวิเครำะห์กำรลงทุน นักวิเครำะห์ระบบงำน นักบริหำร พนักงำนบริษัท ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวำงแผนองค์กร และประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้ำของกิจกำร  
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2.22  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 
        2.22.1  สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร  มี 2 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย 
    1)  กลุ่มนวัตกรรมการผลิตพืช  ภาคปกติ 

     - มี ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00  
     -  กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมกำรผลิตพืช  ประกอบด้วย   

smart farming ทั้งด้ำนพืช  นวัตกรรมกำรผลิตและแปรรูปมันส ำปะหลังแบบครบวงจร  นวัตกรรมกำรผลิต 
และแปรรูปอ้อยแบบครบวงจร  นวัตกรรมกำรผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจร ธุรกิจเกษตร 
เพ่ือผู้ประกอบกำร ระบบน้ ำและพลังงำนแสงอำทิตย์เพ่ือกำรเกษตร เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทำงกำรเกษตรแบบไร้ขยะ กำรจัดกำรผลิตผลทำงกำรเกษตรเพื่อกำรส่งออก เทคโนโลยีชีวภำพพืช สรีรวิทยำ 
ของพืช กำรปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช หลักกำรผลิตพืช เทคโนโลยีกำรผลิตพืชเสริมควำมงำม  
เทคโนโลยีกำรผลิตไม้ผล เทคโนโลยีกำรขยำยพันธุ์พืช เช่น กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดิน 
พืชพลังงำนและเทคโนโลยี ด้ำนพลังงำนชีวมวล กำรผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร กำรจัดกำรดินและ 
ปุ๋ยเทคโนโลยี กำรจัดกำรวัชพืชโรคและแมลงศัตรูพืช และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวกับกำรผลิตพืช เป็นต้น รวมถึง 
กำรประยุกต์ใช้และกำรวิจัยทำงด้ำนพืชศำสตร์ น ำไปสู่กำรสร้ำงเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำกำรผลิตพืชและศึกษำ 
ในด้ำนกำรประเมินคุณภำพผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยว ดัชนีกำรเก็บเก่ียวกำรรักษำคุณภำพ คุณค่ำของโภชนำกำร  
ระบบกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำรเก็บรักษำ  
กำรขนส่ง และกำรน ำเทคโนโลยีที่เหมำะสมและทันสมัยมำใช้เพื่อลดกำรสูญเสียหลังกำรเก็บเก่ียว  
ควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบมำตรฐำนของประเทศผู้น ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร 

2)  กลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์  ภาคปกติ 
     -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00  
     -  กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่ส ำคัญ  

ประกอบด้วย ฟำร์มอัจฉริยะทำงด้ำนสัตว์ กำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ สมุนไพรส ำหรับปศุสัตว์ ธุรกิจเกษตร 
เพ่ือผู้ประกอบกำร กำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์  
โภชนศำสตร์สัตว์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์ พืชอำหำรสัตว์ กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสัตว์ เทคโนโลยีน้ ำนม  
กำรฟักไข่และกำรจัดกำรโรงฟัก เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม กำรรักษำเบื้องต้นและกำรป้องกันโรค 
ในสัตว์ ธุรกิจปศุสัตว์และมำตรฐำนฟำร์ม และผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ และ 
กำรวิจัย ทำงสัตวศำสตร์เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์  

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

        2.22.2  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00  
-  สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  

ประกอบด้วย เทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตร หลักเศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเกษตร กำรวิจัยตลำด  
กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ และกฎหมำยในอุตสำหกรรม 
เกษตร สถิติและกำรวำงแผนกำรทดลอง นวัตกรรมในอุตสำหกรรมเกษตร กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำน 
อุตสำหกรรมเกษตร หลักวิศวกรรมแปรรูปอำหำร กำรเสริมทักษะและจรรยำบรรณสำหรับวิชำชีพวิจัยและพัฒนำ 
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ผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรศึกษำด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร เชน่ จุลชีววิทยำอำหำร เคมีอำหำร หัวข้อคัดสรร 
อุตสำหกรรมเกษตร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมแล้เครื่องดื่ม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง  
เทคโนโลยีผักและผลไม้ เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก เทคโนโลยีกำรหมัก เทคโนโลยีแป้งและน้ ำตำล และในด้ำน 
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพและควำมงำม เช่น อำหำรเพ่ือสุขภำพ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ สำรสกัดสมุนไพร 
และกำรทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพ หัวข้อคัดสรรทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
และควำมงำม เครื่องส ำอำง เวชส ำอำง และพิษวิทยำของผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 
  แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถท ำงำนได้ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนเอกชน  
โดยท ำงำนในต ำแหน่งที่เก่ียวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอำหำร กึ่งอำหำร และไม่ใช่อำหำร  
ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภำพและควำมงำม ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนกำรวิจัย 
และพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ 
ยังสำมำรถท ำงำนในต ำแหน่งอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ฝ่ำยกำรผลิต ฝ่ำยกำรควบคุมและประกันคุณภำพ  
กำรตลำด เป็นต้น และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมเกษตร 
 
3.  การสมัครคัดเลือก 
 1)  ผู้สมัครต้องท ำกำรลงทะเบียนในระบบ mytcas ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
ทำงเว็บไซต์ http://student.mytcas.com 

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

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

มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 5)  หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบถัดไป  
มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ 

หมายเหตุ   ผู้สมัครที่มิใช่สัญชำติไทย หำกผ่ำนคัดเลือกเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ จะมีค่ำบ ำรุง 
มหำวิทยำลัย เพ่ิมเติม ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 20,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ถ้ำมี) ภำคเรียนละ  
10,000 บำท 
 
4.  เกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 

4.1  ผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6   (5 ภำคเรียน) 
4.2  ผลกำรเรียนเฉลี่ยตำมกลุ่มสำระ  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 - 6  (5 ภำคเรียน) 

หมายเหตุ     1.  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ 
เฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำก ำหนด 

       2.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีผลคะแนนครบทุกวิชำ 
ที่ก ำหนดเท่ำนั้น  ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตำมท่ีกลุ่มวิชำหรือสำขำวิชำก ำหนด  จะไม่สำมำรถสมัครคัดเลือกได้   
หำกท ำกำรสมัคร มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำกำรสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหำวิทยำลัยบูรพำจะไม่พิจำรณำ 
คัดเลือกให้ 
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    3.  มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยวิธีการดังนี  
              3.1  ประมวลผลคะแนนจำก GPAX และ GPA กลุ่มสำระให้เป็นคะแนนรวม  100% 

   3.2  เรียงล ำดับผู้สมัครในแต่ละสำขำวิชำ  จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ ำสุด 
  3.3  คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ โดยพิจำรณำจำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นล ำดับแรก   

จนถึงผู้ที่ได้คะแนนในล ำดับสุดท้ำยของจ ำนวนรับแต่ละสำขำวิชำ 
      4.  ในวันสอบสัมภำษณ์  มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ 

ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ 
ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต 

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

     2.  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 

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

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา ชื่อ
ปริญญา 

GPAX 
 

GPA กลุ่มสาระ  

จ า
นว

นร
ับ 

ภำ
ษำ

ไท
ย 

คณ
ิตศ

ำส
ตร
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วิท
ยำ
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ร ์

สัง
คม

ศึก
ษำ

ฯ 

ภำ
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ต่ำ
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เท
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1.  คณะเภสัชศาสตร์ 
10190102130101A0G0003 หลักสตูรเภสัชศำสตรบัณฑิต  ภำคปกต ิ ภ.บ. 10 - 50 30 - 10 5 
2.  คณะพยาบาลศาสตร์ 

10190104111701A0G0003 
หลักสตูรพยำบำลศำสตรบัณฑิต  
ภำคปกต ิ

พย.บ. 10 - 50 30 - 10 2 

3.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
10190105901901A0G0003 สำขำวิชำภำษำญีปุ่่น  ภำคปกต ิ ศศ.บ. 10 25 - - 15 50 2 

10190105902401A0G0003 
สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรสื่อสำร 
ภำคปกต ิ 

ศศ.บ. 20 20 20 - 20 20 4 

10190105902501A0G0003 
สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
ภำคปกต ิ 

ศศ.บ. 20 20 20 - 20 20 3 

10190105902501B0G0003 
สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
ภำคพิเศษ 

ศศ.บ. 20 20 20 - 20 20 3 

4.  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

10190106220101A0G0003 
สำขำวิชำภูมิศำสตร์และภูมสิำรสนเทศ
ศำสตร ์ ภำคปกต ิ

วท.บ. 10 10 20 20 30 10 2 

5.  คณะบริหารธุรกิจ 
10190107610501B0G0003 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ  ภำคพิเศษ บช.บ. 20 15 20 10 10 25 5 

10190107610801BAG0003 
หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต   
กลุ่มวิชำกำรจดักำรและนวัตกรรมทำง 
ธุรกิจ  ภำคพิเศษ 

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 5 

10190107610801BBG0003 
หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต   
กลุ่มวิชำกำรตลำด  ภำคพิเศษ 

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 5 

10190107610801BCG0003 
หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชำ
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ  ภำคพิเศษ 

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 5 

10190107610801BDG0003 
หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต   
กลุ่มวิชำกำรเงิน  ภำคพิเศษ 

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 5 

10190107610801BEG0003 
หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต   
กลุ่มวิชำกำรจดักำรทรัพยำกรมนษุย์  
ภำคพิเศษ 

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 5 

10190107620101BAG0003 
สำขำวิชำกำรจดักำรอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยวและบริกำร กลุ่มกำรจัดกำร
กำรท่องเที่ยว  ภำคพิเศษ 

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 5 

10190107620101BBG0003 
สำขำวิชำกำรจดักำรอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยวและบริกำร กลุ่มกำรจัดกำร
กำรโรงแรม  ภำคพิเศษ 

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 5 
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7.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา ชื่อ
ปริญญา 

GPAX 
 

GPA กลุ่มสาระ  
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6.  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
10190108901001A0G0003 หลักสตูรนิตศิำสตรบณัฑิต  ภำคปกติ น.บ. 20 30 10 - 20 20 6 
10190108901001B0G0003 หลักสตูรนิตศิำสตรบณัฑิต  ภำคพเิศษ ร.บ. 20 30 10 - 20 20 6 
10190108903102A0G0003 สำขำวิชำกำรบรหิำรทั่วไป  ภำคปกติ รป.บ. 20 30 10 - 20 20 2 
10190108903102B0G0003 สำขำวิชำกำรบรหิำรทั่วไป  ภำคพเิศษ รป.บ. 20 30 10 - 20 20 2 
10190108903201A0G0003 หลักสตูรรัฐศำสตรบณัฑิต  ภำคปกติ ร.บ. 20 30 10 - 20 20 1 
10190108903201B0G0003 หลักสตูรรัฐศำสตรบณัฑิต  ภำคพเิศษ ร.บ. 20 30 10 - 20 20 1 
7.  คณะวิทยาศาสตร์ 
10190109210301A0G0003 สำขำวิชำคณติศำสตร ์ ภำคปกต ิ วท.บ. 10 - 50 30 - 10 1 
10190109210401A0G0003 สำขำวิชำเคม ี ภำคปกต ิ วท.บ. 10 - 40 40 - 10 1 
10190109210501A0G0003 สำขำวิชำจุลชีววิทยำ  ภำคปกต ิ วท.บ. 10 10 30 30 10 10 2 
10190109210601A0G0003 สำขำวิชำชีวเคม ี ภำคปกต ิ วท.บ. 10 10 30 40 - 10 1 
10190109210701A0G0003 สำขำวิชำชีววิทยำ  ภำคปกต ิ วท.บ. 10 10 20 40 - 20 2 

10190109211001A0G0003 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
อำหำร ภำคปกต ิ

วท.บ. 
10 10 30 40 - 10 2 

10190109211201A0G0003 สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ  ภำคปกติ วท.บ. 10 - 30 60 - - 1 

10190109212401A0G0003 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์เชิงสร้ำงสรรค ์
และนวัตกรรม  ภำคปกต ิ

วท.บ. 
10 - 40 40 - 10 1 

10190109212701A0G0003 สำขำวิชำฟิสิกส ์ ภำคปกต ิ วท.บ. 10 10 35 35 - 10 1 
10190109212901A0G0003 สำขำวิชำวำริชศำสตร ์ ภำคปกต ิ วท.บ. 10 20 25 25 10 10 2 
10190109213301A0G0003 สำขำวิชำสถิติ ภำคปกต ิ วท.บ. 10 - 50 30 - 10 2 
8.  คณะวิทยาการสารสนเทศ 

10190110220301C0G0003 
สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกตแ์ละ
เทคโนโลยีอัจฉรยิะ (หลักสูตรสองภำษำ) 
ภำคปกต ิ

วท.บ. 30 - 35 - - 35 2 

10190110220401A0G0003 สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ ภำคปกต ิ วท.บ. 20 15 15 20 15 15 5 
9.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
10190111300601A0G0003 สำขำวชิำวิศวกรรมเคมี  ภำคปกติ  วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 3 

10190111300701A0G0003 
สำขำวชิำวิศวกรรมเคร่ืองกล  
ภำคปกต ิ 

วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 3 

10190111301601A0G0003 สำขำวชิำวิศวกรรมไฟฟำ้  ภำคปกต ิ วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 1 
10190111302101A0G0003 สำขำวชิำวิศวกรรมโยธำ  ภำคปกติ  วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 3 
10190111302501A0G0003 สำขำวชิำวิศวกรรมวัสดุ  ภำคปกติ  วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 3 

10190111302801A0G0003 
สำขำวชิำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
ภำคปกต ิ

วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 2 
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9.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

10190111303401A0G0003 
สำขำวิชำวิศวกรรมระบบสมองกล
ฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสำร 
ภำคปกต ิ

วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 1 

10190111303501A0G0003 
สำขำวชิำวิศวกรรมอุตสำหกำร  
ภำคปกต ิ 

วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 3 

10.  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
10190112112703A0G0003 สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม  ภำคปกต ิ วท.บ. 10 - 50 30 - 10 3 
11.  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
10190113800101A0G0003 สำขำวิชำนิเทศศิลป์  ภำคปกต ิ ศป.บ. 10 35 - - 35 20 2 
10190113800102A0G0003 สำขำวิชำออกแบบเซรำมิกส ์ ภำคปกต ิ ศป.บ. 10 35 - - 35 20 2 

10190113800103C0G0003 
สำขำวิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑ ์
(หลักสูตรสองภำษำ)  ภำคปกต ิ 

ศป.บ. 10 35 - - 35 20 2 

10190113800301AAG0003 
สำขำวิชำสำขำครีเอทีฟอำร์ต และ
กรำฟิกครีเอทีฟ กลุ่มครีเอทีฟอำรต์ 
ภำคปกต ิ 

ศป.บ. 10 35 - - 35 20 1 

10190113800301ABG0003 
สำขำวิชำสำขำครีเอทีฟอำร์ต และ
กรำฟิกครีเอทีฟ กลุ่มกรำฟิกครเีอทีฟ  
ภำคปกต ิ 

ศป.บ. 10 35 - - 35 20 1 

10190113800302A0G0003 สำขำวิชำจิตรกรรมสร้ำงสรรค ์ ภำคปกต ิ ศป.บ. 10 35 - - 35 20 1 
12.  คณะดนตรีและการแสดง   

10190114800201AAG0003 
สำขำวิชำดนตร ี (วิชำเอกดนตรไีทย)  
ภำคปกต ิ

ศป.บ. 10 35 - - 35 20 2 

10190114800201ABG0003 
สำขำวิชำดนตร ี (วิชำเอกดนตรสีำกล)  
ภำคปกต ิ

ศป.บ. 10 35 - - 35 20 2 

10190114800401AAG0003 
สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง  (วิชำเอก
นำฏศิลป์และกำรก ำกับลลีำ)  ภำคปกต ิ

ศป.บ. 10 35 - - 35 20 2 

10190114800401ABG0003 
สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง  (วิชำเอกศิลปะ
กำรละคร)  ภำคปกต ิ

ศป.บ. 10 35 - - 35 20 2 

10190114900101A0G0003 
สำขำวิชำกำรจดักำรผลติสื่อและ
วัฒนธรรมสร้ำงสรรค ์ ภำคปกต ิ

ศศ.บ. 10 35 - - 35 20 3 
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13.  คณะศึกษาศาสตร์   
หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (อยู่ในเงื่อนไขการได้ใบประกอบวิชาชีพครู) 

10190115700201A0G0003 
สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ จติวิทยำและ
กำรแนะแนว (หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกต ิ

กศ.บ. 20 15 15 15 15 20 3 

10190115700601A0G0003 
สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวยั  
(หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกต ิ

กศ.บ. 20 15 15 15 15 20 3 

10190115700801A0G0003 
สำขำวิชำคณติศำสตร ์(หลักสูตร 4 ปี) 
ภำคปกต ิ

กศ.บ. 20 10 20 20 10 20 1 

10190115701001A0G0003 สำขำวิชำเคม ี(หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกต ิ กศ.บ. 20 10 20 20 10 20 1 

10190115701301A0G0003 
สำขำวิชำชีววิทยำ (หลักสูตร 4 ปี)  
ภำคปกต ิ

กศ.บ. 20 10 20 20 10 20 1 

10190115701801A0G0003 สำขำวิชำฟิสิกส ์(หลักสตูร 4 ปี) ภำคปกต ิ กศ.บ. 20 10 20 20 10 20 1 

หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ (อยู่ในเงื่อนไขการได้ใบประกอบวิชาชีพครู) 

10190115702001A0G0003 
สำขำวิชำภำษำจีน (หลักสูตร 5 ปี)  
ภำคปกต ิ

กศ.บ. 20 15 15 15 15 20 1 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการได้ใบประกอบวิชาชีพครู) 

10190115701501A0G0003 
สำขำวิชำเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
และคอมพิวเตอร์ศึกษำ  (หลักสูตร 4 ปี) 
ภำคปกต ิ

กศ.บ. 20 15 15 15 15 20 2 

14.  คณะโลจิสติกส ์

10190116210201A0G0003 
สำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ  
(หลักสูตร 5 ปี)  ภำคปกต ิ

วท.บ. 10 - 40 30 - 20 4 

10190116210202AAG0003 
สำขำวิชำกำรจดักำรโลจสิติกส์และ 
โซ่อุปทำน  แขนงวิชำวิศวกรรม 
โซ่อุปทำน  ภำคปกต ิ

วท.บ. 10 - 40 30 - 20 3 

10190116611002ABG0003 
สำขำวิชำกำรจดักำรโลจสิติกส์และ 
โซ่อุปทำน  แขนงวิชำกำรค้ำและ 
โลจสิติกส์ระหวำ่งประเทศ  ภำคปกติ 

วท.บ. 10 - 40 30 - 20 3 

14.  คณะโลจิสติกส ์

10190116611002ACG0003 
สำขำวิชำกำรจดักำรโลจสิติกส์และ 
โซ่อุปทำน  แขนงวิชำกำรจัดกำร 
โลจสิติกส์  ภำคปกต ิ

วท.บ. 10 - 40 30 - 20 3 

10190116611002ADG0003 
สำขำวิชำกำรจดักำรโลจสิติกส์และ 
โซ่อุปทำน  แขนงวิชำกำรจัดกำร
อุตสำหกรรมพำณิชยนำวี  ภำคปกติ 

วท.บ. 10 - 40 30 - 20 3 
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15.  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

10190117112001A0G0003 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำย
และกำรกีฬำ  ภำคปกต ิ

วท.บ. 10 10 25 25 10 20 2 

10190117900101A0G0003 
สำขำวิชำกำรจดักำรและกำรสอนกีฬำ  
ภำคปกต ิ

ศศ.บ. 10 20 20 20 10 20 5 

10190117903801A0G0003 
สำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ  
ภำคปกต ิ

ศศ.บ. 10 15 20 20 15 20 3 

16.  วิทยาลัยนานาชาติ (เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร) 

10190118610201E0G0003 
สำขำวิชำกำรจดักำรสุขภำพแบบ 
องค์รวม  ภำคปกต ิ

บธ.บ. 10 10 30 - 15 35 5 

10190118610801EAG0003 
หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต  
กลุ่มวิชำกำรเงิน  ภำคปกต ิ

บธ.บ. 10 10 30 - 15 35 5 

10190118610801EBG0003 
หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต  
กลุ่มวิชำกำรจดักำรธรุกิจระหว่ำง 
ประเทศ  ภำคปกต ิ

บธ.บ. 10 10 30 - 15 35 5 

10190118610801ECG0003 
หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต  
กลุ่มวิชำกำรตลำดดิจิทัลและสร้ำงสรรค์  
ภำคปกต ิ

บธ.บ. 10 10 30 - 15 35 5 

10190118611001E0G0003 
สำขำวิชำกำรจดักำรโลจสิติกส์และโซ่
อุปทำนอัจฉริยะ  ภำคปกต ิ

บธ.บ. 10 10 30 - 15 35 5 

10190118620101E0G0003 
สำขำวิชำกำรจดักำรกำรบริกำร 
กำรท่องเที่ยวและไมซ ์ ภำคปกต ิ

บธ.บ. 10 10 30 - 15 35 5 

10190118900101EAG0003 
สำขำวิชำทรัพยำกรมนุษย์และ 
กำรสื่อสำร  กลุ่มวิชำกำรติดต่อสือ่สำร 
เชิงธุรกิจ  ภำคปกต ิ

ศศ.บ. 10 10 30 - 15 35 5 

10190118900101EBG0003 
สำขำวิชำทรัพยำกรมนุษย์และ 
กำรสื่อสำร  กลุ่มวิชำทรัพยำกรมนุษย์
นำนำชำติ  ภำคปกต ิ

ศศ.บ. 10 10 30 - 15 35 5 
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17.  คณะสหเวชศาสตร์ 

10190119110801A0G0003 
สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์  
ภำคปกต ิ

พทป.บ. 10 - 50 30 - 10 5 

10190119110101A0G0003 สำขำวิชำกำยภำพบ ำบดั  ภำคปกติ วท.บ. 10 10 10 40 10 20 6 
10190119111301A0G0003 สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย ์ ภำคปกติ วท.บ. 10 10 10 40 10 20 5 

10190119111801A0G0003 
สำขำวิชำโภชนำกำรและกำรก ำหนด
อำหำร  ภำคปกต ิ

วท.บ. 10 10 10 40 10 20 5 

10190119112101A0G0003 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์ 
ภำคปกต ิ

วท.บ. 10 10 10 40 10 20 5 

10190119112102A0G0003 
สำขำวิชำพยำธิวิทยำกำยวิภำค  
ภำคปกต ิ

วท.บ. 10 10 10 40 10 20 5 

18.  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 

10190220220101A0G0003 
สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศและ
วิทยำกำรข้อมูล  ภำคปกต ิ

วท.บ. 20 20 40 - - 20 36 

10190220220301C0G0003 
สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกตแ์ละ
เทคโนโลยีอัจฉรยิะ (หลักสูตรสองภำษำ) 
ภำคปกต ิ

วท.บ. 10 - 50 - - 40 45 

10190220500401AAG0003 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมยัใหม ่
กลุ่มวิชำเทคโนโลยีและกำรจัดกำรไมผ้ล 
ภำคปกต ิ

วท.บ. 10 15 25 - 20 30 30 

10190220500401ABG0003 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมยัใหม ่
กลุ่มวิชำเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และ 
กำรออกแบบพืชอำหำร  ภำคปกติ 

บธ.บ. 10 15 25 - 20 30 30 

10190220610801AAG0003 
หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต  
กลุ่มวิชำกำรตลำดและบริกำร  ภำคปกต ิ

บธ.บ. 15 20 25 - 20 20 15 

10190220610801ABG0003 
หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต  
กลุ่มวิชำกำรประกอบกำร  ภำคปกติ 

วท.บ. 15 20 25 - 20 20 15 

10190220611001A0G0003 
สำขำวิชำกำรจดักำรโลจสิติกส ์
และกำรค้ำชำยแดน  ภำคปกต ิ

บธ.บ. 15 10 30 - 10 35 10 

10190220902501A0G0003 
สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ทำงธุรกิจ  ภำคปกต ิ

ศศ.บ. 10 10 - - - 80 10 

19.  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี 
10190221213001A0G0003 สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล ภำคปกต ิ วท.บ. 30 - 20 30 - 20 5 
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7.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา ชื่อ
ปริญญา 

GPAX 
 

GPA กลุ่มสาระ  

จ า
นว

นร
ับ 

ภำ
ษำ

ไท
ย 

คณ
ิตศ

ำส
ตร

 ์

วิท
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สต

ร ์

สัง
คม

ศึก
ษำ

ฯ 

ภำ
ษำ

ต่ำ
งป

ระ
เท
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20.  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 

10190222213401A0G0003 
สำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและ
เครื่องประดับ  ภำคปกต ิ

วท.บ. 10 - 30 40 - 20 5 

10190222610801A0G0003 
สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
ภำคปกต ิ

บธ.บ. 10 10 40 - 10 30 5 

10190222800101A0G0003 
สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ  
ภำคปกต ิ

ศป.บ. 10 30 - - 40 20 5 

21.  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 

10190323220101A0G0003 
สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศและ
นวัตกรรมทำงธุรกจิ  ภำคปกต ิ

วท.บ. 10 15 20 25 15 15 15 

10190323611001A0G0003 
สำขำวิชำกำรจดักำรโลจสิติกส์และ 
โซ่อุปทำนสีเขียว  ภำคปกต ิ

บธ.บ. 10 15 25 - 20 30 30 

10190323903101A0G0003 สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร ์ ภำคปกต ิ รป.บ. 10 30 10 - 30 20 20 
22.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 

10190324500201AAG0003 
สำขำวิชำนวัตกรรมเกษตร  
กลุ่มนวัตกรรมกำรผลิตพืช  ภำคปกติ 

วท.บ. 20 20 20 20 10 10 5 

10190324500201ABG0003 
สำขำวิชำนวัตกรรมเกษตร  
กลุ่มนวัตกรรมกำรผลิตสัตว์  ภำคปกติ 

วท.บ. 20 20 20 20 10 10 5 

10190324501101A0G0003 
สำขำวิชำพัฒนำผลติภณัฑ์อุตสำหกรรม 
เกษตร  ภำคปกต ิ

วท.บ. 20 20 20 20 10 10 5 

รวม 545 
 

8.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์  
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ ในวันที่  25  มกรำคม  พ.ศ. 2566

ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 

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

(อำจสอบสัมภำษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป  รูปแบบกำรสอบสัมภำษณ์จะประกำศ 
วันที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2566 พร้อมหลักฐำนดังนี้ 

  - ใบสมัคร ปีกำรศึกษำ  2566  ที่ติดรูปถ่ำย 
-  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัครที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
-  ส ำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  (ถ้ำมี) 
 
 
 
 
 



-41- 
 

10.  ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
 มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House  
ในวันที่ 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2566 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
11.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

11.1  ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่ำงวันที่ 7 - 8 กุมภำพันธ์  
พ.ศ. 2566 ทำงเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 11.2  หำกยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สำมำรถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ 
หำกประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ  
หำกได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ท ำกำรสละสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ.2566 ทำงเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 

12.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่  10  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2566 

ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
13.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

13.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในข้ันสุดท้ำยถือว่ำเป็น 
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

13.2  ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่ส ำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
14.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา 
  ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่  15 – 16  กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2566  ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ    
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 
   ประกำศ  ณ  วันที่  10  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2565 

 
 

    (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 
   (รองศำสตรำจำรย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร  ปฏิบัติกำรแทน 

                      อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
        ส ำเนำถูกต้อง 
 

 
(นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 


