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ปฏิทินกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี TCAS  รอบ 3  โครงกำร Admissions 1  
มหำวิทยำลยับูรพำ  ปีกำรศึกษำ  2564  (โดย ทปอ. เป็นผู้รบัสมัคร) 

 
 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ป ี  เวลา 
ดำวนโ์หลดระเบียบกำร 
รับสมัคร 

- http://regservice.buu.ac.th 7 – 15  พฤษภำคม  2564 - 

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

7 – 15  พฤษภำคม  2564 - 

กำรช ำระเงิน ตำมช่องทำงที่ ทปอ. ก ำหนด 7 – 15  พฤษภำคม  2564 - 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำน 
กำรคัดเลือกและมีสิทธิ ์
ยืนยันสิทธิ ์ 

- https://student.mytcas.com 26  พฤษภำคม  2564 16.00 น  เป็นต้นไป 

ยืนยันสิทธิ ์ - https://student.mytcas.com 26 - 27 พฤษภำคม  2564 - 
ประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้ำ
สอบสัมภำษณ ์

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

1  มิถุนำยน  2564 16.00 น  เป็นต้นไป 

สอบสัมภำษณ ์
มหำวิทยำลยับูรพำ จ.ชลบุร ี
หรือกำรสัมภำษณ์ออนไลน ์

5 - 6  มิถุนำยน  2564 
(อำจใช้ 1 วัน  

ดูรำยละเอียดท้ำยประกำศ) 
09.00 - 16.00  น. 

ประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธ์ิ 
เข้ำศึกษำ 

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

9  มิถุนำยน  2564 16.00 น  เป็นต้นไป 

กำรรำยงำนตัวออนไลน ์
เพื่อเข้ำศึกษำ 

- http://smartreg.buu.ac.th 10 – 11 มิถุนำยน 2564 - 

ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ 23 – 25  มิถุนำยน  2564 
เปิดภำคเรียน 26  มิถุนำยน  2564 

 

 

หมายเหตุ 1)  ปฏิทนิกำรคัดเลอืกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 
             2)  ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก จะต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตวัขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวทิยำลัยบูรพำ รหัสนสิิต 64 
   3)  ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ตรวจสอบได้ที่ http://shorturl.at/egqxX    
   

http://shorturl.at/egqxX


- ส าเนา - 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  0338/2564 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดบัปริญญาตรี TCAS  รอบ 3  โครงการ Admissions 1 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา  2564  (โดย ทปอ. เป็นผูร้ับสมัคร) 

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

เพื่อให้สอดคล้องกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เร่ือง นโยบำยกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระบบใหม่  
มหำวิทยำลยับูรพำ  จึงมีนโยบำยที่จะคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี TCAS  รอบ 3  โครงกำร Admissions.1   
มหำวิทยำลยับูรพำ  ปีกำรศึกษำ  2564  โดยที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้รับสมัครมีรำยละเอียด 
ดังต่อไปนี ้
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร   
1.  ต้องเป็นผูท้ี่ส ำเร็จกำรศึกษำ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ผ่ำนกำรเรียนในกลุ่มสำระตำ่ง ๆ ตำมที่สำขำวชิำก ำหนด 

(ไม่รับผูท้ี่มีวุฒิเทียบเท่า ยกเว้น คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์   
วิทยาเขตสระแก้ว  โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ" วิทยาเขตสระแก้ว รับวุฒิเทียบเท่า) 

2.  ผู้สมัครจะต้องมผีลคะแนน  GAT  และ  PAT  ที่ยังไม่หมดอำยุ  (มีอำยุ 2 ปี) 
3.  มีควำมประพฤติเรียบร้อย   
4.  ไม่เปน็โรคติดต่อร้ำยแรงที่สงัคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
5.  ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษำ รหัสนสิิต  64   

 

2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมัคร  และการเตรียมตัวในการสอบ 
     (คณะ/สาขาวิชาทีไ่ม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพาะ  แสดงว่าไม่มกีารก าหนดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม) 
 

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 หลักสูตรการแพทย์แผนไทย  (พท.บ.)  และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  (พทป.บ.)   
 1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
 2.  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 
     2.1  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
     2.2  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
 3.  ผู้สมัครจะต้องมีสุขภำพสมบรูณ์  แข็งแรง  ปรำศจำกโรค  อำกำรของโรค  หรือควำมพิกำรอ่ืน 
อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ดงันี ้
     3.1  โรคหัวใจที่มีพยำธิสภำพที่หัวใจ  ทั้งชนดิเป็นมำแต่ก ำเนิดและมำเป็นภำยหลัง  จนเป็นอุปสรรคต่อ 
กำรศึกษำ 
     3.2  มีควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ  โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  3.2.1  ตำบอดแม้แต่ข้ำงเดียว 
  3.2.2  ตำบอดสี  โดยเฉพำะแมส่ีหรือตำบอดสีชนิดรุนแรง  ซึ่งได้รับกำรตรวจอย่ำงละเอียดแล้ว 
  3.2.3  ระดับกำรมองเห็นในตำข้ำงใดข้ำงหนึ่ง  เมื่อรักษำโดยใช้แว่นแล้ว  ยงัมีสำยตำต่ ำกว่ำ 
6/12  หรือ  20/40 
  3.2.4  ตำพิกำร  หรือมีควำมผิดปกติ  เช่น  ตำเหล่ 
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     3.3  หูหนวก  ชนิดทีไ่ม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้  หรือหูตึงที่ใช้เคร่ืองช่วยฟัง  (Hearing  aid)  แล้ว 
กำรได้ยินไม่ปกติ  แม้แต่ข้ำงเดยีวหรือโรคหูอ่ืน ๆ  ซึ่งแพทย์เฉพำะทำงและคณะกรรมกำร  หรือคณะอนุกรรมกำร 
ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเปน็อุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
     3.4  วัณโรคปอดในระยะติดต่อเรื้อรัง หรือโรคติดต่อในระยะอันตรำยที่จะมีผลต่อผู้รับบริกำร  หรือส่งผล 
ให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร  อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
     3.5  โรคควำมดันโลหิตสูง  ซึ่งคณะกรรมกำร  หรือคณะอนุกรรมกำรตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำมแีนวโน้มเกิด 
อันตรำย 
     3.6  โรคเบำหวำน  ซึ่งคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำมีแนวโน้มเกิดอันตรำย 
     3.7  โรคไตที่ไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้ 
     3.8  มีควำมผิดปกติทำงจิต  ซึ่งควรได้รับกำรบ ำบัดรักษำหรือมีสุขภำพจิตไม่สมบูรณ์  ซึ่งคณะกรรมกำร 
หรืออนุกรรมกำรตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
     3.9  เสพสำรเสพติดทุกชนิด  และโรคพิษสุรำเร้ือรัง 
     3.10 โรคคนเผือก  ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรปฏิบตัิงำน  เนื่องจำกโรคนี้เปน็โรคทีร่่ำงกำย 
อ่อนแอและติดเชื้อได้ง่ำย 
     3.11 โรคและอำกำรอ่ืน ๆ  ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัตงิำนโดยพิจำรณำเปน็กรณี  เช่น 
  3.11.1 ร่ำงกำยต้องไม่ผิดรปู  หรือพิกำรจนเสียบุคลิกลักษณะ  เช่น  ศีรษะ  และส่วนประกอบ 
ของใบหน้ำผิดรูป  แขน  ขำ  มอื  หรือเท้ำผิดรูป  ซึ่งคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำ 
ไม่เหมำะสมต่อวิชำชีพและลักษณะงำน 
  3.11.2 กระดูก  หรือกล้ำมเนื้อบำงส่วนมีควำมพิกำรที่มีผลกระทบต่อสมรรถภำพกำรเคลื่อนไหว 
ของร่ำงกำย  เช่น  เท้ำปุก  อัมพำต  หรือมีกล้ำมเนื้อลีบ  อ่อนแรง  ท ำให้เสียบุคลิกภำพ  ซึ่งคณะกรรมกำรหรือ 
คณะอนุกรรมกำรตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำไม่เหมำะสมต่อวิชำชีพและลักษณะงำน 
  3.11.3 โรคเรื้อน  หรือโรคผิวหนัง  ที่มีควำมผิดปกติเห็นเด่นชดัเจนเสียบุคลิกภำพ 
  3.11.4 โรคเท้ำช้ำง 
  3.11.5 โรคลมชัก  ที่ไม่สำมำรถควบคุมตัวเองได้  อันจะก่อเกิดอันตรำยต่อตนเอง  และผู้อืน่ เว้นแต่
โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแลว้อย่ำงน้อย 3 ปี  โดยมีกำรรับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญหรือเปน็โรคลมชักที่ควบคุมได้ 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (พย.บ.)   
1.  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ  16  ปี   

 2.  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 
    2.1  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
    2.2  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) (พย.บ.)   
1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00  และมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ  16  ปี   

 2.  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 
    2.1  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
    2.2  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
หมายเหตุ ค่ำบ ำรุงและคำ่ธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจำ่ยรำยภำคเรียนภำคตน้ และภำคปลำย  

ภำคเรียนละ 89,000 บำท ภำคฤดูร้อน 44,000 บำท  
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 ผู้สมัครเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์จะต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง 
ไม่มีควำมพิกำรทำงดำ้นร่ำงกำย  จิตใจ  ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ  เพื่อประโยชน ์
ในกำรเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์  ซึ่งมีกำรเรียนทัง้ภำคทฤษฎีและภำคปฏบิัติที่ต้องฝึกให้กำรพยำบำลแก่ 
ผู้รับบริกำร  ดังต่อไปนี ้
 1.  มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

    1.1  มีปัญหำทำงจิตเวชขัน้รุนแรง  ได้แก่ โรคจิต (Psychosis)  โรคประสำทรุนแรง (Severe  Neurosis)   
หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน  โดยเฉพำะ Antisocial Personality  หรือ  Borderline  Personality  รวมถึงปัญหำ 
ทำงจิตเวชอืน่ ๆ  อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพกำรพยำบำลและผดงุครรภ์ 

    1.2  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย  ที่จะมีผลต่อผู้รับบริกำรหรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร   
อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

    1.3  โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำดังต่อไปนี้ 
  1.3.1  โรคลมชักที่ยังไม่สำมำรถควบคุมได้  ทั้งนี้โรคลมชักที่ไมม่ีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย  3  ปี   
โดยมีกำรรับรองจำกแพทยผ์ู้เชีย่วชำญ  ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้ 

1.3.2  โรคหัวใจระดับรุนแรง  และมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะอย่ำงถำวร 
1.3.3  โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรง  และมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะ 

อย่ำงถำวร 
  1.3.4  ภำวะไตวำยเร้ือรัง    

1.3.5  โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 
      1.4  ตำบอดสีชนดิรุนแรงทั้งสองข้ำง 
      1.5  ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ  โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
   1.5.1  สำยตำต่ ำกว่ำ  6/12  ทั้ง  2  ข้ำง 1.5.2  สำยตำข้ำงใดข้ำงหนึง่ต่ ำกว่ำ  6/24   
   1.5.3  ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิติ 

    1.6  หูหนวกหรือหูตึง  (Threshold  ของกำรได้ยินสูงกว่ำ  40  dB)  จำกควำมผิดปกติทำงประสำท 
และกำรได้ยนิ  (Sensorineural  Hearing  Loss)  ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีขึ้น 
     1.7  โรคหรือควำมพิกำรอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้ 

    ทั้งนี้ผลกำรพิจำรณำกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร 
สัมภำษณ์  โดยคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.)  สำขำวิชำจิตวิทยำ  ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)   
ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50  และมีหน่วยกติกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดงันี้ 

1.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวทิยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
2.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกวำ่  12  หน่วยกิต 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)  
1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75  
2.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกวำ่ 12 หน่วยกิต  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  สำขำวชิำสำรสนเทศศึกษำ  ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม  

(GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สำขำวชิำประวัติศำสตร์  ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม  

(GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00   
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 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สำขำวิชำศำสนำและปรัชญำ  ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สำขำวิชำภำษำเกำหลี   

1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 
2.  มีผลคะแนนสอบวิชำ  PAT7.7  ภำษำเกำหลี  ต้องไม่ต่ ำกวำ่  120  คะแนน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สำขำวชิำภำษำจีน  ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม  

(GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75  ผู้สมัครจะต้องเรียนวิชำภำษำจนีในชัน้มัธยมศึกษำตอนปลำย   
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สำขำวชิำภำษำญี่ปุน่  ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม  

(GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75  ผู้สมัครจะต้องเรียนวิชำภำษำญีปุ่่นในชั้นมธัยมศึกษำตอนปลำย   
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สำขำวิชำภำษำไทย ตอ้งมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)   
ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรสื่อสำร 

1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 
2.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำตำ่งประเทศ  ไมต่่ ำกว่ำ  9  หน่วยกิต 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สำขำวชิำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 
2.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำตำ่งประเทศ  ไมต่่ ำกว่ำ  9  หน่วยกิต 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม  ต้องมีผลกำรเรียน 
เฉลี่ยสะสม  (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สำขำวิชำกำรจัดกำรบริกำรสังคม  ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม   
(GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ(วท.บ.)  สำขำวิชำภูมิศำสตร์และภูมิสำรสนเทศศำสตร์  

1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00   
2.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกวำ่  12  หน่วยกิต 
3.  จะต้องไม่เป็นผู้มตีำบอดส ี

 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว   
ผู้เข้ำศึกษำคณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว  ทุกหลักสูตรต้องมีควำมพร้อมที่จะเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ   

(กำรปฏิบัติงำนจริงที่เก่ียวข้องกับวิชำชีพในสถำนประกอบกำร ระยะเวลำ 16 สปัดำห์)  หรือกำรฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพ   
ในชั้นปีที่  3  หรือชั้นปีที่  4 

หลักสูตรบญัชีบัณฑิต  (บช.บ.) 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกวำ่  12  หน่วยกิต 
-  มีควำมซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพยีร  อดทนและควำมรบัผิดชอบสูง 
-  มีควำมละเอียดรอบคอบ  และชอบท ำงำนเก่ียวกับกำรค ำนวณตัวเลข 
-  มีกรอบคิดที่เป็นระบบ  และสำมำรถวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล 
-  ต้องยอมรับเงื่อนไขกำรฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพในส ำนักงำนตรวจสอบบัญชี 

 
 
 



-5- 
 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวชิำกำรจัดกำร  
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกวำ่  12  หน่วยกิต 
-  มีควำมสนใจดำ้นธุรกิจ  และกำรบริหำรจัดกำร 
-  มีภำวะผูน้ ำ  มุ่งมัน่ใฝ่สัมฤทธิ ์
-  มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ.)  กลุ่มวชิำกำรตลำด  
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกวำ่  12  หน่วยกิต 
-  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
-  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และน ำเสนอผลงำนอย่ำงมืออำชีพ 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกวำ่  12  หน่วยกิต 
-  ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร  และกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกจิโลกอยู่เสมอ 
-  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี 
-  มีควำมสนใจเรียนรู้  และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและวฒันธรรมต่ำงชำติ 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชำกำรเงิน  
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกวำ่  12  หน่วยกิต 
-  มีควำมซื่อสัตย์  ควำมพยำยำมและขยันหมั่นเพียร 
-  มีทักษะด้ำนกำรค ำนวณ  และกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
-  ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร  และพฒันำตนเองอยู่เสมอ 
-  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  และน ำเสนอผลงำน 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกวำ่  12  หน่วยกิต 
-  มีควำมสนใจ  กระตือรือร้น  ในกำรเป็นผู้ใฝ่หำควำมรู้อย่ำงตอ่เนื่อง 
-  ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร  และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจบุัน 
-  มีทัศนคติที่ดีในกำรเรียน  และกำรประกอบอำชพีทำงด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
-  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  กำรเข้ำใจคน  มนุษยสัมพนัธด์ี 

 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมท่องเที่ยวและบริกำร 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
-  รักงำนบริกำร  บุคลิกภำพดี  มั่นใจ  อดทน  และกล้ำแสดงออก 

 -  มีควำมรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลำ 
 -  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ 
 -  มีควำมสนใจในสำยอำชีพท่องเที่ยว  โรงแรม  รวมทั้งบริกำรที่เก่ียวข้อง  อำทิ  ไมซ์  อำหำร  และเคร่ืองดื่ม 
สปำและเวลเนส  กำรบนิและเรือส ำรำญ 
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คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.) 
 1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
 2.  มีควำมสนใจด้ำนกฎหมำย 
 3.  ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  (รป.บ.)  สำขำวชิำกำรบริหำรท้องถิ่น  สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป 
และ หลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต  (ร.บ.) 
 1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
 2.  มีควำมสนใจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  กำรเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมและกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.  ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 1.  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 

    1.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
    1.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
2.  ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำ  สำมำรถเลือกเรียนในสำขำวิชำ  ดังต่อไปนี้ 

   1.  สำขำวิชำคณิตศำสตร์    
2.  สำขำวิชำชีวเคม ี ผู้สมัครต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
3.  สำขำวิชำเทคโนโลยชีีวภำพ  4.  สำขำวิชำฟิสิกส ์

   5.  สำขำวิชำฟิสิกสป์ระยุกต ์  6.  สำขำวิชำวำรชิศำสตร ์
   7.  สำขำวิชำสถิต ิ     

8.  สำขำวิชำเคมี  ผู้เลือกสำขำวิชำเคมี  ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ   
2.50  จะต้องไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 

9.  สำขำวิชำจุลชีววิทยำ  ผู้เลือกสำขำวิชำจุลชีววิทยำ  จะต้องไม่เป็นผู้มตีำบอดสี หรือมีลักษณะ 
พิกำรทำงร่ำงกำย/จิตใจอันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
   10.  สำขำวชิำชีววิทยำ  ผู้เลือกสำขำวชิำชีววิทยำ  จะต้องไม่เปน็ผู้มีตำบอดส ี
   11.  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร  ผู้เลือกสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยอีำหำร 
ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50  จะต้องไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 
 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 1.  ผู้สมัครเข้ำศึกษำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออุตสาหกรรมดิจิทัล  และสาขาวิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์  (ไม่รับวุฒิ ปวช.)  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50  จะต้องมี 
หน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 
     1.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต   
     1.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงทำงภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกวำ่  9  หน่วยกิต 
     1.3  มีควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี  ซื่อสตัย์  ขยัน  อดทน  กระตือรือร้น   
ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำ  อย่ำงเป็นล ำดบัขั้นตอน 
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     1.4  ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออุตสาหกรรมดิจิทัล  และสาขาวิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์  จะต้องมีคะแนนขัน้ต่ ำ  ดงัต่อไปนี้ 

    1.4.1  ค่ำคะแนนวิชำ  GAT  ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  60  คะแนน   
    1.4.2  ค่ำคะแนนวิชำ  PAT1  ต้องได้ไม่ต่ ำกวำ่  30  คะแนน   
    1.4.3  ค่ำคะแนนวิชำ  PAT2  ต้องได้ไม่ต่ ำกวำ่  15  คะแนน   

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล   
 ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่ออุตสำหกรรมดิจิทัล    
คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ  จะเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยสีำรสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทลั และสื่อดิจิทลัเชิงปฏสิัมพันธ์   
กำรประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ  กำรวำงโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมองค์กร 
ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  กำรเข้ำใจพฤติกรรมผู้ใช้งำน  กำรออกแบบและพัฒนำแอปพลิเคชนัที่เหมำะสม 
และมีประสิทธิภำพสูงสดุให้กับธุรกิจองค์กร  อุตสำหกรรม  หรือสังคม   
 ตัวอย่างแนวทางการประกอบอาชีพ 

-  นักวิเครำะห์และออกแบบระบบงำนสำรสนเทศ  (System  Analyst) 
-  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  (Computer  Technical  Officer) 
-  ผู้ดูแลระบบเครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย  (System  Administrator) 
-  นักออกแบบและพัฒนำเวบ็ไซต์และระบบสำรสนเทศ  (Web  Developer) 

 -  นักออกแบบแบบและพัฒนำซอฟต์แวร์  (Software  Developer) 
- นักออกแบบและพัฒนำสื่อมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบ  (Interactive  Media  Creator) 
- นักออกแบบและพัฒนำส่วนตดิต่อผู้ใช้งำนเชิงโต้ตอบ  (Interactive  User  Interface  Designer)  
- นักออกแบบประสบกำรณ์ผู้ใชง้ำน (User  Experience  Designer) 
- ผู้ประกอบกำรที่ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเป็นฐำน  (Digital  Technology  Startup) 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สำขำวชิำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  

คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ  จะเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับทฤษฎีกำรค ำนวณส ำหรับคอมพิวเตอร์  ทฤษฎีกำรประมวลผล 
สำรสนเทศ  ทัง้ด้ำนซอฟต์แวร์  ฮำร์ดแวร์และเครือข่ำย  ซึ่งประกอบด้วยหลำยหัวข้อที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  เช่น  
กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ขั้นตอนวิธี  ทฤษฎีภำษำโปรแกรม ทฤษฎีกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ทฤษฎีทำงระบบคอมพิวเตอร์   
และทฤษฎีเครือข่ำย  กำรประยกุต์ใช้ทฤษฎีเพื่อสร้ำงซอฟต์แวร์  เพื่อปรับปรุงพัฒนำขั้นตอนวิธใีห้มีประสิทธิภำพดีขึน้   
แต่จะเน้นทำงดำ้นซอฟต์แวร์เปน็หลัก  ไม่เน้นทำงดำ้นฮำร์ดแวร์ 
 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

-  นักวิจัยด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  และวิทยำศำสตร์เชิงค ำนวณ  
-  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  (Computer  Technical  Officer) 
-  ผู้เขียนชุดค ำสั่ง  (Programmer) 
-  ผู้เขียนชุดค ำสั่งบนโทรศัพท์มอืถือ  (Mobile  Programmer  IOS /Android) 
-  นักวิเครำะห์และออกแบบระบบ  (System  Analysis  and  Design) 
-  นักทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (Software  Tester) 
-  นักออกแบบระบบฐำนข้อมูล  (Database  Designer) 
-  นักพัฒนำธุรกิจอัจฉริยะ  (Business  Intelligence  Developer) 
-  เจ้ำหน้ำที่ท ำงำนทำงดำ้นกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัลในองค์กร 
-  วิศวกรข้อมูล  (Data  Engineer)  -  นักวิเครำะห์ข้อมูล  (Data  Analysts) 
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 2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉรยิะ   
(ไม่รับวฒุิ ปวช.)  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกวำ่  2.50  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียน 
ในกลุ่มสำระตำ่ง ๆ ดงันี ้
     2.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต   
     2.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงทำงภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกวำ่  9  หน่วยกิต 
     2.3  มีควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี  ซื่อสตัย์  ขยัน  อดทน  กระตือรือร้น   
ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำ  อย่ำงเป็นล ำดบัขั้นตอน 
     2.4  ผู้ที่สมัครสาขาวิชาสาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  จะตอ้งมีคะแนนขั้นต่ ำ   
ดังต่อไปนี ้

2.4.1  ค่ำคะแนนวิชำ  GAT  ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  100  คะแนน   
2.4.2  ค่ำคะแนนวิชำ  PAT1  ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  40  คะแนน   

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาปัญญาประดษิฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ   
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปัญญำประดิษฐป์ระยุกต์และระบบอัจฉริยะ  ได้พฒันำขึ้นเพื่อตอบสนอง 

ต่อควำมต้องกำรบุคลำกรในอุตสำหกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ  รองรับกำรเปลี่ยนรูปองคก์ำรไปสู่องค์กรอัจฉริยะ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven  Business)  บนพืน้ฐำนของเทคโนโลยปีัญญำประดิษฐ์  ตลอดถึงกำรพัฒนำ 
ก ำลังคนส ำหรับธุรกิจดิจิทลั  และระบบอัจฉริยะ  เช่น  โรงงำนอัจฉริยะ (Smart Factory)  เกษตรอัจฉริยะ (Smart  
Agriculture)  ฟำร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) เมืองอัจฉริยะ (Smart City)  กำรบริกำรอัจฉริยะ (Smart Services)   
กำรท่องเที่ยวอัจฉริยะ  (Smart Tourisms)  และโลจสิติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistics)  สอดคล้องกับโครงกำร 
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC)  ภำยใต้แผนยุทธศำสตรป์ระเทศไทย 4.0 
 ตัวอย่างแนวทางการประกอบอาชีพ 

1.  นักออกแบบและพัฒนำปรบัปรุงปัญญำประดษิฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  เพื่อกำรเปลี่ยนรูปองค์กรเป็น 
องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล  (Digital  Transformation ) เช่น 

    -  วิศวกรปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์  (Applied Artificial Intelligence Engineer) 
    -  วิศวกรกำรเรียนรู้เชิงลึก  (Deep Learning Engineer) 
    -  เจ้ำหน้ำที่ท ำงำนทำงดำ้นกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐแ์ละข้อมูลดิจิทัลในองค์กร 
    -  วิศวกรคอมพิวเตอร์วิทัศน์  (Computer Vision Engineer) 
    -  นักพัฒนำธุรกิจอัจฉริยะ  (Business Intelligence Developer) 
    -  นักพัฒนำอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  (Internet of Things Developer) 
    -  นักวำงแผนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดษิฐ์และข้อมูลดิจทิัล 
    -  ผู้เชี่ยวชำญและให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยี 

ข้อมูลดิจิทัล 
2.  นักวิเครำะห์ข้อมูลในภำคอุตสำหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
3.  ผู้ประกอบกำรอิสระด้ำนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล  บริษทั Start UP ด้ำนดิจทิัล 

เพื่อรับงำนวิเครำะห์และออกแบบระบบงำนสำรสนเทศอัจฉริยะ  รวมถึงเป็น  Design House, Intelligent 
Product Design, และ System Integration ส่วนของ Smart Technology ให้ลูกค้ำ หรือ Software 
House ทั่วไป 
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 3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  (ไม่รับวฒุิ ปวช.)  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม  
(GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี ้
     3.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
     3.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
     3.3  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  9  หน่วยกิต 
     3.4  มีควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี  ซื่อสตัย์  ขยัน  อดทน  กระตือรือร้น   
ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำ  อย่ำงเป็นล ำดบัขั้นตอน  และต้องมีควำมพร้อม 
ที่จะเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ  (กำรปฏบิัติงำนในสถำนประกอบกำรจริงเป็นระยะเวลำประมำณ  4  เดือน) 
     3.5  ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  จะต้องมีคะแนนขั้นต่ ำ  ดังต่อไปนี ้

    3.5.1  ค่ำคะแนนวิชำ  GAT  ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  60  คะแนน   
    3.5.2  ค่ำคะแนนวิชำ  PAT1  ต้องได้ไม่ต่ ำกวำ่  30  คะแนน   
    3.5.3  ค่ำคะแนนวิชำ  PAT2  ต้องได้ไม่ต่ ำกวำ่  15  คะแนน   

 ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สำขำวชิำวิศวกรรมซอฟต์แวร์   
คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ  จะเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำซอฟต์แวร์  เคร่ืองมือในกำรพัฒนำ  วิธีกำรกำรบริหำร 
จัดกำร  กระบวนกำรพฒันำอยำ่งเป็นระบบและมีมำตรฐำนในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์  กิจกรรมต่ำง ๆ  และสิ่งตำ่ง ๆ   
ที่เก่ียวข้องในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ 
 ตัวอย่างแนวทางการประกอบอาชีพ 
 -  วิศวกรรมซอฟต์แวร์  (Software  Engineer)  หรือนักเขียนโปรแกรม  (Programmer/Developer) 
 -  วิศวกรควำมต้องกำร  (Requirement  Engineer)  

-  นักประกันคุณภำพซอฟต์แวร์  (Software  Quality  Assurance) 
 -  วิศวกรปรับปรุงกระบวนกำรซอฟต์แวร์  (Software  Process  Improvement  Engineer) 
 -  นักทดสอบระบบ  (Software  Tester)   

-  นักบูรณำกำรระบบ  (System  Integrator) 
 -  นักวิเครำะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ  (System  Analyst / Designer) 
 -  ผู้จักกำรโครงกำรซอฟต์แวร์  (Software  Project  Manager) 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 1.  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 
     1.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
     1.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)  ภาคปกติ  ผู้สมคัรต้องมีควำมรู้พื้นฐำนด้ำนคณติศำสตร์   
วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี  ไม่เปน็ผู้มีจิตฟัน่เฟือน  และไม่ปรำกฏอำกำรของโรคติดต่อร้ำยแรง 
โดยผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑติ  (วศ.บ.)  สำมำรถเลือกเรียนในสำขำวิชำ  ดังต่อไปนี้ 
  1.  สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี     2.  สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 
  3.  สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (ตอ้งไม่ตำบอดสีขั้นรุนแรง) 4.  สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ  
  5.  สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ      6.  สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม   
  7.  สำขำวิชำวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์สือ่สำร 
  8.  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
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คณะสาธารณสุขศาสตร ์
 1.  ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
 2.  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 
      2.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวทิยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
      2.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

3.  ไม่เป็นผู้ที่เปน็โรค  ดังต่อไปนี้ 
  -  ตำบอดสี  (เฉพำะสำขำวชิำสขุศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย   
สำขำวชิำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ  และสำขำวชิำอนำมยัสิ่งแวดล้อม) 
  -  โรคเร้ือน  -  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
  -  โรคพิษสุรำเร้ือรัง -  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่นำ่รังเกียจ 
  -  โรคจิตต่ำง ๆ  -  กำมโรคในระยะที่มผีื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่ 2) 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  (ส.บ.)  สำขำวชิำกำรสำธำรณสุขชุมชน  มุ่งผลิตนักวิชำกำรสำธำรณสุข 
เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำได้รับปริญญำสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต  (ส.บ.)  สำมำรถคิด  วิเครำะห์  ประยุกต์ควำมรู้ทำง 
สำธำรณสุขผสมผสำนกับภูมปิญัญำต่ำง ๆ  และวฒันธรรมของชุมชน  ในแก้แก้ไขปัญหำสำธำรณสุขในยุคที่มี 
กำรพัฒนำเปลี่ยนแปลงทั้งทำงดำ้นเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  จึงสำมำรถปฏบิัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ 
และเอกชน  หรือองค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำต้องเลือกเรียนสำขำวชิำดังต่อไปนี้ 
สำขำวชิำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย  สำมำรถปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำรสง่เสริม  ป้องกัน 

ตรวจควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร  เพื่อสืบค้นปัญหำและอันตรำยตลอดจนประเมนิ  แก้ไข  ควบคุมปัญหำ 
ที่เกิดจำกกำรท ำงำน 

สำขำวชิำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ  สำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ปัญหำสุขภำพ   
พฤติกรรมสุขภำพ  กระบวนกำรปลูกฝังและเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม  กำรวำงแผนและด ำเนนิกำรสุขศึกษำ  
กำรประเมินผลงำน  กำรวิจัยพฒันำงำนด้ำนสุขศึกษำ  และสำธำรณสุขที่เก่ียวข้อง 

สำขำวชิำอนำมัยสิง่แวดล้อม  สำมำรถปฏิบัตงิำนเก่ียวกับกำรวิเครำะห์  วำงแผน  นิเทศ  ด ำเนนิกำรแก้ไข 
ปัญหำอนำมัยสิ่งแวดล้อม  ทั้งในสถำนประกอบกำรและชุมชน กำรประเมินผลงำน  กำรวิจัย  และพัฒนำงำนทำงด้ำน 
อนำมัยสิ่งแวดล้อม  และดำ้นสำธำรณสุขที่เก่ียวข้อง 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

 2.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง  และโรคซึ่งเปน็อุปสรรคต่อวิชำชพี  ดังต่อไปนี้ 
-  ตำบอดสชีนิดรนุแรง    -  โรคจิตต่ำง ๆ   -  โรคเร้ือน   
-  กำมโรคในระยะที่มีผืน่หรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2)   
-  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นทีน่่ำรังเกียจ 
-  โรคหรือคนพิกำรประเภทอื่น ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้  ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นวำ่ 

เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  ทั้งนี้  คณะศิลปกรรมศำสตร์อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้   
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คณะดนตรีและการแสดง 
1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

 2.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง  และโรคซึ่งเปน็อุปสรรคต่อวิชำชพี  ดังต่อไปนี้ 
-  โรคจิตต่ำง ๆ   -  กำมโรคในระยะที่มีผืน่หรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2)   
-  โรคเร้ือน     -  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นทีน่่ำรังเกียจ 

3.  โรคหรือคนพิกำรประเภทอื่น ๆ  ซึ่งมิได้ระบไุว้  ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นวำ่เป็นอุปสรรค 
ต่อกำรศึกษำ  ทั้งนี้  คณะดนตรแีละกำรแสดงอำจแตง่ตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิม่เติมได้   
 4.  ผู้สมัครต้องมีพื้นฐำนทำงด้ำนดนตรีและกำรแสดง  โดยจะตอ้งผ่ำนกำรทดสอบปฏิบัติในวนัสอบสัมภำษณ์ 
 ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมคัรเข้าคณะดนตรีและการแสดง 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สำขำวิชำดนตรี  และสำขำวิชำศิลปะกำรแสดง  ผู้สมัครจะต้องเลือกเรียน 
ใน  4  วิชำเอก  ดังนี ้
 1.  วิชำเอกดนตรีไทย  ประกอบด้วย 
      -  กลุ่มวิชำเครื่องสำยไทย  -  กลุ่มวิชำปี่พำทย ์ -  กลุ่มขับร้องเพลงไทยเดิม 
      (ผู้สมัครจะต้องมีพืน้ฐำนกำรใช้เครื่องดนตรีอย่ำงน้อย  1  ประเภท  ดังต่อไปนี้  ระนำดเอก,  ระนำดทุ้ม, 
ฆ้องวงใหญ่,  ฆ้องวงเล็ก,  ปี่ใน,  จะเข้,  ซออู้,  ซอด้วง  และขับร้องเพลงไทยเดิม) 
 2.  วิชำเอกดนตรีสำกล  ประกอบด้วย 
      -  กลุ่มวิชำปฏิบัติดนตรีตะวันตก      -  กลุ่มวิชำกำรประพันธ์เพลง     -  กลุ่มวิชำดนตรีแจ๊ส 
      -  กลุ่มวิชำดนตรีสมัยนิยม      -  กลุ่มวิชำกำรขับร้องลูกทุง่     -  กลุ่มวิชำเทคโนโลยีทำงดนตรี 
 (ผู้สมัครจะต้องมีพืน้ฐำนกำรใช้เคร่ืองดนตรีอย่ำงน้อย  1  ประเภท  ดังต่อไปนี้  Voice,  Woodwind, 
Brass,  Percussion,  String,  Piano Classic,  Piano Jazz,  Classic  Guitar,  Drum set,  Electric  Guitar, 
และ  Bass  Guitar 
 3.  วิชำเอกนำฏศิลป์และกำรก ำกับลีลำ  ประกอบด้วย 
      -  กลุ่มนำฏศิลป์ไทย    

     -  กลุ่มนำฏศิลป์ร่วมสมัย  (โดยมุ่งเน้นพัฒนำงำนสร้ำงสรรค์  และกำรฝึกปฏิบตัิ  ผู้เรียนในกลุ่มนำฏศิลป ์
ร่วมสมัยต้องมีควำมสำมำรถทำงนำฏศิลป์สำกล  หรือนำฏศิลปร์ูปแบบตำ่ง ๆที่แสดงศักยภำพในกำรพัฒนำไปสู่ 
นำฏศิลป์ร่วมสมัยได้  (เช่น  นำฏศิลป์สำกลประเภทบลัเล่ต์ในระดับสงู) 
 4.  วิชำเอกศิลปะกำรละคร  ประกอบด้วย 
      -  กลุ่มวิชำทักษะกำรแสดง  -  กลุ่มวิชำกำรก ำกบัและกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดง 
      -  กลุ่มวิชำละครเพื่อกำรเรียนรู้  -  กลุ่มวิชำกำรเขียนบท 
      -  กลุ่มวิชำศิลปะกำรละครศึกษำ  -  กลุ่มวิชำกำรออกแบบเครื่องแต่งกำย 
      -  กลุ่มวิชำกำรออกแบบฉำกและแสง 
 (โดยเรียนในรำยวิชำบังคบัเอกร่วมกัน  และเลือกเรียนในกลุ่มวชิำดังกลำ่วฯ  ตำมควำมถนัดในระดับชัน้ปีที่ 2) 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สำขำวชิำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค ์
 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เนน้บรูณำกำรควำมรู้จำกหลำยศำสตร์ทั้งกำรจัดกำร  กำรบริหำร  ดนตรี 
ศิลปะกำรแสดง  กำรสื่อสำรและกำรผลิตในสื่อบันเทงิและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีควำมรู้รอบ 
เพื่อน ำองค์ควำมรู้ที่หลำกหลำยไปใช้ในกำรท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์  เพื่อผลิต 
นักจัดกำรผลิตกำรแสดงและดนตรี  ผู้อ ำนวยกำรผลิตกำรแสดง  ดนตรีและสื่อบันเทิง  ผู้จัดกำรศิลปิน  ผู้จดักำร 
กองถ่ำย  และนักผลิตผลงำนบนัเทิงจำกวฒันธรรม  
 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเน้นกำรปฏิบัติงำนจำกโครงกำรให้นิสติได้ทดลองฝึกปฏิบัตจิริง  โดยกำรศึกษำ 
ในชั้นปีที่ 1 และ 2  เน้นกำรปูพืน้ฐำนควำมรู้ในรำยวิชำเฉพำะทีเ่น้นทักษะกำรคิด  กำรเขียน  และองค์ควำมรู ้
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พื้นฐำนส ำหรับหลักสูตร  ในชัน้ปีที่ 2 เทอมปลำย และชั้นปีที่ 3  หลักสูตรเปิดโอกำสให้นิสิตเลอืกเรียนรำยวิชำเลือก 
ที่เน้นควำมสนใจเฉพำะในด้ำนกำรจัดกำรผลิตกำรแสดงสดและอีเวนต์  กำรจัดกำรผลิตผลงำนดนตรีหรือกำรจัดกำร 
ผลิตสื่อบนัเทิง  โดยนิสติจะต้องจัดท ำโครงกำรกำรจัดกำรผลิตสือ่และวัฒนธรรมสรำ้งสรรค์ในชัน้ปีที่ 4   
 ส ำหรับหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์จะมีกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนในชัน้เรียนเพียง 3 ปีคร่ึง  โดยในภำคสดุท้ำยของชั้นปทีี่ 4 ก่อนจบกำรศึกษำ  ผู้เรียนจะต้องออกไปปฏิบัตงิำน 
ในองค์กรหรือบริษัทผ่ำนรำยวชิำสหกิจศึกษำ 
 ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกสำขำวิชำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวฒันธรรมสร้ำงสรรค ์ จะต้องเข้ำทดสอบควำมรู้ 
ควำมสำมำรถผ่ำนกำรฝึกปฏบิัต ิ ในวันที่มำสอบสัมภำษณ์ ดงันี้ 
 1.  กำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์ผลงำนดำ้นกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ 
จำกโจทย์ที่กรรมกำรสอบก ำหนดให้ 
 2.  ผู้เข้ำสอบน ำเสนอผลงำนต่อหน้ำคณะกรรมกำรเพื่อตอบค ำถำมและแสดงไหวพริบปฏิภำณ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 
 1.  ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำต้องเลือกเรียนสำขำวิชำดังต่อไปนี ้
     1.1  หลักสูตรผลิตครู  หลกัสูตรการศึกษาบัณฑติ (กศ.บ.)  หลักสูตร 4 ปี  ประกอบด้วย 
  1.1.1  สำขำวิชำคณิตศำสตร์  สำขำวชิำเคมี  สำขำวิชำชวีวิทยำ  และสำขำวชิำฟสิิกส์  มีผลกำรเรียน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกวำ่  3.00  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี ้

        1.1.1.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวทิยำศำสตร์ ไม่ต่ ำกวำ่  22  หน่วยกิต  
        1.1.1.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกวำ่  12  หน่วยกิต 

  1.1.2  สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
  1.1.3  สำขำวิชำศิลปศึกษำ  มผีลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกวำ่  2.50  
(ผู้ผ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  ในวันสอบสมัภาษณ์  จะมกีารตรวจแฟ้มสะสมผลงาน 
และการสอบปฏิบัตวิาดเส้น  โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมกระดาษ  ดินสอด า EE  และอุปกรณ์ในการสอบปฏิบัติวาดเส้น) 
  1.1.4  สำขำวิชำพลศึกษำ  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
 

คณะโลจิสตกิส ์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน  มีแขนงวิชำดังต่อไปนี ้ 

 1.  แขนงวิชำวิศวกรรมโซ่อุปทำน 
 -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวทิยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 

-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกวำ่  12  หน่วยกิต 
 2.  แขนงวิชำกำรค้ำและโลจิสตกิส์ระหว่ำงประเทศ 

3.  แขนงวิชำกำรจัดกำรโลจิสตกิส์ 
4.  แขนงวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมพำณิชยนำวี 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกวำ่  12  หน่วยกิต  และมีผลกำรเรียนคณิตศำสตร ์

อยู่ในเกณฑ์ดี 
 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สำขำวชิำวทิยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ 
ผู้ประสงค์สมัครเข้ำศึกษำ  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
     1.1  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
     1.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 

    1.3  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
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     1.4  มีเจตคติที่ดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ 
     1.5  มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกก ำลังกำยอยำ่งตอ่เนื่อง 
และสม่ ำเสมอ 
     1.6  มีควำมสนใจในกำรพัฒนำกีฬำ  กำรส่งเสริมสุขภำพ  กำรออกแบบโปรแกรมกำรออกก ำลังกำย 
โดยใช้หลักทำงวิทยำศำสตร ์
     1.7  เป็นผู้มบีุคลิกภำพที่เหมำะสมกับอำชีพนักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
     1.8  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงดำ้นวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ 
 2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  (ศศ.บ.)  สำขำวชิำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ  ผูป้ระสงคส์มัครเข้ำศึกษำ   
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
     2.1  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
     2.2  มีเจตคติที่ดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
     2.3  มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกก ำลังกำยอยำ่งตอ่เนื่อง 
และสม่ ำเสมอ 
     2.4  เป็นผู้มบีุคลิกภำพที่เหมำะสมกับอำชีพผู้ด ำเนนิกำรจัดกำรทำงกำรกีฬำ  ผู้ฝึกสอนทำงกำรกีฬำ 
     2.5  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงดำ้นวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ 
 3.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  (ศศ.บ.)  สำขำวชิำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ  ผูป้ระสงค์สมัครเข้ำศึกษำ   
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
     3.1  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

    3.2  มีเจตคติที่ดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ 
     3.3  เป็นผู้มีบุคลิกที่เหมำะสมกับอำชีพผูส้ื่อข่ำวกีฬำในสื่อแขนงต่ำง ๆ 
     3.4  เป็นผู้มีควำมสนใจข่ำวสำรในวงกำรกีฬำจำกสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ 
     3.5  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงดำ้นวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ 
 

วิทยาลัยนานาชาติ 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำวิทยำลัยนำนำชำติ  ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร 

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชาการเงนิ  กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
และกลุ่มวิชาการตลาดดจิิทัลและสร้างสรรค์  หลักสูตรนานาชาติ 
 -  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี  และไม่เปน็โรคติดต่อร้ำยแรง 
 -  แนวทำงประกอบอำชีพผู้ทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ  สำมำรถประกอบอำชีพในองค์กำรทัง่ภำครัฐและเอกชน 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร  กำรจัดระบบสำยงำน  สำยกำรบังคับบัญชำและโครงสร้ำงองคก์ร  กำรท ำแผนธุรกิจ 
กำรวำงแผนและวิเครำะห์เก่ียวกับกำรตลำด  กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ  และธุรกิจกำรเงิน  อำชีพอิสระอื่น ๆ 
ทั้งในระดับปฏิบัติกำรและระดบับริหำร  ในองค์กรระดับท้องถิน่  ระดับประเทศ  และระดบันำนำชำติ 
 หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจำ่ยตลอดหลักสูตร  490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำยเปน็รำยภำคกำรศึกษำ 
ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนอัจฉริยะ   
หลักสูตรนำนำชำต ิ  
 -  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี  และไม่เปน็โรคติดต่อร้ำยแรง 
 -  แนวทำงประกอบอำชีพธุรกิจด้ำนโลจิสติกส์  ด้ำนกำรเดินเรือ ด้ำนกำรบินฝำ่ยจัดซื้อ  ธุรกิจกำรน ำเข้ำ-ส่งออก 
นักวิเครำะห์ด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน  นักวำงแผน  นักวิเครำะห์กระบวนกำรทำงธุรกิจ 
 หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจำ่ยตลอดหลักสูตร  490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำยเปน็รำยภำคกำรศึกษำ 
ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
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 3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวชิำกำรจัดกำรกำรบริกำรกำรท่องเที่ยวและไมซ์  
หลักสูตรนำนำชำต ิ
 -  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี  และไม่เปน็โรคติดต่อร้ำยแรง 

-  แนวทำงประกอบอำชีพธุรกิจด้ำนบริกำรและกำรท่องเที่ยว  เช่น  ธุรกิจที่พัก  ธุรกิจน ำเที่ยว  ธุรกิจกำรจัด 
ประชุมและสัมมนำ  ไกด์  นักวชิำกำรดำ้นกำรท่องเที่ยว  ผู้จัดกำรโรงแรม  เชฟ  ท ำงำนในกลุม่กำรจัดอีเว้นท์   
พนักงำนบริกำรผูโ้ดยสำรบนเครื่องบิน  นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว  นักส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
 หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจำ่ยตลอดหลักสูตร  490,000  บำท  โดยแบง่จ่ำยเปน็รำยภำคกำรศึกษำ 
ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 4.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  (ศศ.บ.)  สำขำวชิำกำรพฒันำศักยภำพสำกล  กลุ่มวิชำทรัพยำกรมนุษย ์ 
และกลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ  หลักสูตรนำนำชำต ิ

-  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี  และไม่เปน็โรคติดต่อร้ำยแรง 
-  แนวทำงประกอบอำชีพ  กำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ  เช่น  นกัธุรกิจ  นักประชำสัมพันธ์  ล่ำม  นักพัฒนำ 

ทรัพยำกรมนุษย์  ทีป่รึกษำทำงทรัพยำกรมนุษย์  พนักงำนฝึกอบรมและพัฒนำ  และนักวิเครำะห์ทรัพยำกรมนุษย์ ฯลฯ 
 หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจำ่ยตลอดหลักสูตร  490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำยเปน็รำยภำคกำรศึกษำ 
ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 

คณะสหเวชศาสตร์ 
 ผู้สมัครคณะสหเวชศาสตร์  ต้องมีคุณสมบัติดงันี ้
 1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
 2.  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 

    2.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
    2.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวชิำกำยภำพบ ำบัด 

 1.  มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์  แข็งแรง  และปรำศจำกโรค  อำกำรของโรค  หรือมีควำมพิกำร 
อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  และกำรประกอบวชิำชีพกำยภำพบ ำบัด  ดังต่อไปนี ้

    1.1  มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  และกำรประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด 
    1.2  โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 
    1.3  มีปัญหำดำ้นจิตเวชขั้นรุนแรง  เช่น  โรคจิต  โรคประสำท  หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน 
    1.4  ตำบอดสีทั้งสองข้ำง 
    1.5  เป็นโรคระยะติดต่อหรือปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจของสังคม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวชิำชีวเวชศำสตร์ 

 1.  มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง ปรำศจำกโรคและควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและไมเ่ป็นผู้มีตำบอดสี 
 2.  มีควำมประพฤติเรียบร้อย  มีใจรักในกำรท ำวิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตรส์ุขภำพ  มีมนษุยสัมพนัธ์ที่ดี 
มีควำมรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ 

1.  มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์  แข็งแรง   
2.  ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี  หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
3.  มีวินัย  มีใจรักบริกำรด้ำนสขุภำพและจิตอำสำ 
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวิชำโภชนบ ำบัดและกำรก ำหนดอำหำร 
 1.  มีสุขภำพรำ่งกำยสมบูรณ์แข็งแรง  ปรำศจำกโรค  ควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ   
และไม่เปน็ผู้มีตำบอดสี   
 2.  มีควำมประพฤติเรียบร้อย  มีใจรักในกำรรักษำและให้กำรดูแลผู้ป่วย  มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดี   
มีควำมรับผิดชอบในหนำ้ที ่
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวชิำพยำธิวทิยำกำยวิภำค 
 1.  มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง   

2.  ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี  หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุร ี
1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วทบ.)  สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวทิยำกำรข้อมูล 

ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
 บัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำสำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศและวทิยำกำรข้อมูล  คณะวิทยำศำสตร์ 
และศิลปศำสตร์  เปน็นักสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กร ที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎแีละกำรปฏิบตั ิ
ในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมีทักษะควำมรู้ปฏิบตัิทำงด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรน ำเสนอข้อมูล  
กำรวำงแผนและกำรพยำกรณ์ให้กับองค์กรภำคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลดิจิทัล มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ 
กำรท ำงำนดำ้นโปรแกรม  กำรสื่อสำรข้อมูล  และกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมไปถึงโปรแกรมประยุกต์ทำงดำ้น
วิทยำกำรข้อมูล มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและท ำงำนร่วมกันกับผู้อ่ืนได้  เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร  
ในกำรพัฒนำองค์กรและประเทศ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ   

นักวิเครำะห์ข้อมูล นักวิทยำกำรข้อมูล นักวำงแผนทำงธุรกิจดจิิทัล นักวิเครำะห์ด้ำนอัจฉริยะทำงธุรกิจ  
นักพัฒนำด้ำนอัจฉริยะทำงธุรกิจ นักพัฒนำคลังข้อมูล ในภำคธรุกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขนำดใหญ่  
นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ  นักวิเครำะห์และออกแบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ นักพัฒนำระบบ  ผูดู้แลเครือข่ำย   
นักพัฒนำเว็บไซต์  และนักวิชำชีพในสถำนประกอบกำรที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 หมายเหตุ นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำร 
สหกิจศึกษำ  (ปฏิบัตงิำนในสถำนประกอบกำร)  เปน็เวลำ  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเปน็ไป 
ตำมเงื่อนไขของคณะฯ  และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 
 2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วทบ.)  สำขำวิชำปัญญำประดิษฐป์ระยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ   
(Applied Artificial Intelligence and Smart Technology)  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)   
ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระตำ่ง ๆ ดังนี้ 
     2.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
     2.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
     2.3  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  9  หน่วยกิต 
     2.4  มีควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี  ซื่อสตัย์  ขยัน  อดทน  กระตือรือร้น   
ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำ  อย่ำงเป็นล ำดบัขั้นตอน 
     -  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำปัญญำประดิษฐป์ระยุกต์และระบบอัจฉริยะ  ไดพ้ัฒนำขึ้น 
เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรบุคลำกรในอุตสำหกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ  รองรับกำรเปลี่ยนรปูองค์กำรไปสู่ 
องค์กรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven  Business)  บนพืน้ฐำนของเทคโนโลยีปญัญำประดษิฐ์  ตลอดถึง 
กำรพัฒนำก ำลังคนส ำหรับธุรกิจดิจิทัล  และระบบอัจฉริยะ  เช่น  โรงงำนอัจฉริยะ (Smart Factory)  เกษตรอัจฉริยะ  
 (Smart Agriculture)  ฟำร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)  เมืองอัจฉริยะ (Smart City)  กำรบริกำรอัจฉริยะ (Smart  
Services)  กำรท่องเที่ยวอัจฉริยะ  (Smart Tourisms)  และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistics)  สอดคล้องกับ 
โครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC)  ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0 
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 ตัวอย่างแนวทางการประกอบอาชีพ 
1.  นักออกแบบและพัฒนำปรบัปรุงปัญญำประดษิฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  เพื่อกำรเปลี่ยนรูปองค์กร 

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทลั  (Digital  Transformation ) เช่น 
    -  วิศวกรปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์  (Applied Artificial Intelligence Engineer) 
    -  วิศวกรกำรเรียนรู้เชิงลึก  (Deep Learning Engineer) 
    -  เจ้ำหน้ำที่ท ำงำนทำงดำ้นกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐแ์ละข้อมูลดิจิทัลในองค์กร 
    -  วิศวกรคอมพิวเตอร์วิทัศน์  (Computer Vision Engineer) 
    -  นักพัฒนำธุรกิจอัจฉริยะ  (Business Intelligence Developer) 
    -  นักพัฒนำอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  (Internet of Things Developer) 
    -  นักวำงแผนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดษิฐ์และข้อมูลดิจทิัล 
    -  ผู้เชี่ยวชำญและให้ค ำปรึกษำ ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยี 

ข้อมูลดิจิทัล 
2.  นักวิเครำะห์ข้อมูลในภำคอุตสำหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
3.  ผู้ประกอบกำรอิสระด้ำนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล  บริษทั Start UP  

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

3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สำขำวชิำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่  กลุ่มวิชำเทคโนโลย ี
และกำรจัดกำรไมผ้ล  และกลุ่มวิชำเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และกำรออกแบบพืชอำหำร  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

    -  บัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่  เป็นผู้มีควำมรู้ดำ้นวิชำกำร   
มีควำมสำมำรถด้ำนปฏิบัติและกำรวิจัย  สำมำรถพัฒนำประยกุต์และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ  สำมำรถในกำรท ำงำนในปัจจุบนัและในอนำคตที่มุ่งเน้น Smart officer, Smart researcher, Smart  
farmer, Smart agriculture และกำรตลำดสมัยใหม่เพื่อพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน มี 2 กลุ่มวิชำ ดังนี ้
     3.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล  มุ่งศึกษำเรียนรู้
เพื่อพัฒนำกำรเกษตรแบบดัง้เดิมสู่กำรบริหำรจัดกำรกำรเกษตรแบบสมัยใหม่ โดยอำศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มำสนบัสนุนกำรผลิตผลไม้คุณภำพและพชืเศรษฐกิจอย่ำงแม่นย ำ (Smart farmer) หลักสูตรจึงพัฒนำรำยวชิำที่มุง่เน้น 
กำรเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ กำรผลิตผลไม้สู่กำรตลำดและกำรเพิ่มมูลค่ำ ในศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลย ี
กำรผลิตไมผ้ลและพืชเศรษฐกิจ ประกอบด้วย พันธุ์พืช กำรขยำยพันธุ์พืชเชิงพำณิชย์ สรีรวิทยำ เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 
แบบแม่นย ำ เทคโนโลยีกำรจัดกำรธำตุอำหำรพชื กำรจัดกำรดินและปุ๋ย เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดิน กำรวินิจฉัยโรคพชื  
กำรจัดกำรโรคพืชและแมลง กำรควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เทคโนโลยีกำรจัดกำรวัชพชื  กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเก่ียว  
กำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ  กำรเก็บรักษำ  กำรขนส่ง  กำรจัดกำรผลิตผลสดเพื่อส่งออก  กฎระเบียบและมำตรฐำนของ 
กำรน ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร ธุรกิจและกำรค้ำออนไลน์ กำรเพิ่มมูลค่ำสนิค้ำเกษตร กำรเรียนรู้ตลอดหลักสูตรเน้น 
กำรเรียนรู้ คู่ปฏิบัติจริง โดยหลกัสูตรสอนในจังหวัดจนัทบุรี มหำนครผลไม้เมืองร้อน มีควำมร่วมมือกับเกษตรกรดีเด่น 
แห่งชำติ กลุ่มเกษตรกร และภำคเอกชนที่ด ำเนินธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับผลไม้ของไทย 
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     3.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืช 
อาหาร  ศึกษำในศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยปีรับปรุงพันธุแ์ละกำรออกแบบพืช มุ่งพฒันำบัณฑิตให้สำมำรถ 
สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ทำงเกษตรและอำหำรสุขภำพ เพื่อตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ที่ให้ควำมส ำคญักับกำรเลือกอำหำรที่ดี 
มีประโยชน์ และมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยทีสุ่ด โดยเร่ิมตั้งแต่กำรสร้ำง/ปรับปรุง และคัดสรรพันธุ์พืชที่ดีด้วย 
เทคโนโลยสีมัยใหม่ เช่น กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภำพ/ชีวโมเลกุลและกำรเพำะเลี้ยง 
เนื้อเยื่อพืชเพื่อกำรพัฒนำพันธุพ์ืช กำรค้นหำทรัพยำกรและพชืสมุนไพรที่มปีระโยชน์ผ่ำนระบบฐำนสำรสนเทศข้ันสงู  
เพื่อให้มั่นใจว่ำจะได้วัตถุดิบที่มคีุณภำพและได้มำตรฐำน ซึ่งน ำมำใช้ในกำรพฒันำและแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรสุขภำพ 
ตำมหลักกำรของ functional food และ functional drink เรียนรู้กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ทีท่ันสมัยตอบโจทย์ตลำด 
ผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมกันนี้กับกำรเสริมทักษะกำรเป็นผูป้ระกอบกำรยุคใหม่กับสโลแกน “สรำ้งได้ ขำยเป็น” กับวำงแผน 
กำรขำยและท ำกำรตลำดด้วยผลิตภัณฑ์ที่สรำ้งขึ้นด้วยตัวเอง หรือกำรเข้ำสู่ธุรกิจของเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมกันนี้ยังมุ่งเน้น 
ให้ทุกกระบวนกำรผลิตเปน็ zero waste กับกำรแปรรูป/เพิ่มมลูค่ำวัสดุเหลือทิ้งทำงเกษตร และรักษำ/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
ด้วยเทคโนโลยีพืชบ ำบัด (Phytoremediation) ด้วยรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่เนน้กำรปฏิบตัิจริงในทุกขั้นตอน ทุกวชิำ 
จะถูกเรียงร้อยเป็นเร่ืองรำวให้บัณฑิตสำมำรถหยิบเอำทุกกระบวนกำรกำรเรียนรู้ไปประกอบอำชีพได้ในอนำคต 
 แนวทางการประกอบอาชีพ   

รับรำชกำรในส่วนงำนที่เก่ียวข้องกับทำงด้ำนกำรเกษตร  นักวิจยัและเจ้ำหนำ้ที่ในองค์กรภำครัฐและเอกชน   
ประกอบธุรกิจทำงดำ้นกำรเกษตร  เช่น  ฟำร์ม  สวน  ไร่  โรงงำน  ฯลฯ  หรือท ำงำนในภำคเอกชนที่เก่ียวกับธุรกิจ 
กำรเกษตร  สำมำรถศึกษำต่อในระดับปริญญำโท  สำขำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ในสถำบันกำรศกึษำทั้งในและต่ำงประเทศ 

หมายเหตุ นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ  (ปฏิบัติงำน 
ในสถำนประกอบกำร)  เปน็เวลำ  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4 ถ้ำนสิิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะฯ และผ่ำน 
กำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 

4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  มี 2 กลุ่มวิชา ดังนี้  กลุ่มวิชำกำรตลำดและบริกำร  และ 
กลุ่มวิชำกำรประกอบกำร 

4.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวชิำกำรตลำดและบริกำร  
    - ผู้เรียนมีองค์ควำมรู้ด้ำนกำรตลำด และมีทักษะกำรบริกำร รวมถึงใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
ในกำรประกอบอำชีพได้ เชน่ จดักำรข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรจัดกำร 
ด้ำนกำรตลำดและบริกำร ผู้เรียนสำมำรถฝึกปฏิบัติกำรด ำเนนิงำนกำรตลำดและบริกำรในสถำนประกอบกำรของ 
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงได้ เพรำะเปน็พื้นที่ที่มีสถำนประกอบกำรที่ต้องใช้ควำมรู้ดำ้นกำรตลำด 
และทักษะกำรบริกำรอยู่แล้ว  

แนวทางการประกอบอาชีพ  เช่น งำนขำย วำงแผนกำรตลำด โฆษณำ ประชำสัมพนัธ์ บริหำรผลิตภัณฑ์  
พัฒนำช่องทำงกำรจ ำหน่ำย วจิยัตลำด บริหำรควำมสัมพนัธ์ลูกค้ำ กำรตลำดในธุรกิจบริกำร งำนบริกำรต่ำง ๆ  
ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นตน้ 

4.2  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  กลุ่มวิชำกำรประกอบกำร   
  - ผู้เรียนบูรณำกำรควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำร กำรตลำด กำรเงิน บัญชี และระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจได้  

เพิ่มเติมควำมรู้และฝึกทักษะดำ้นกำรเป็นผูป้ระกอบกำรในรำยวิชำตำ่งๆ เชน่ กำรพัฒนำผลิตภณัฑ์เพื่อกำรจ ำหน่ำย  
กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กำรประกอบกำรและวสิำหกิจเพื่อสังคม กำรวินิจฉัยสถำนประกอบกำร กำรเขียนแผนธุรกิจ  
เป็นต้น ปฏิบัติกำรขำยผลิตภัณฑ์ออนไลน์ โดยกำรน ำผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกำรและชุมชนมำฝึกกำรจัดกำรร้ำนค้ำ 
ออนไลน์ กำรเรียนรู้โดยใช้โครงกำรเป็นฐำน (Project Base Learning)  
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แนวทางการประกอบอาชีพ    ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือท ำงำนดำ้นกำรจัดกำรในองค์กร เช่น  
ขำยออนไลน์ พัฒนำผลิตภัณฑ์ วินิจฉัยองค์กร วิจัยธุรกิจ วำงแผนและพัฒนำธุรกิจ เป็นต้น 
     นอกจำกนี้ผู้เรียนทัง้ 2 กลุ่มวิชำ ได้รับกำรพฒันำบุคลิกภำพที่ดีผ่ำนรำยวชิำ เชน่ ศิลปะกำรพูด และ 
กำรน ำเสนอ ภำวะผูน้ ำ กำรเจรจำต่อรองและกำรน ำเสนอ กำรพัฒนำบุคลิกภำพและมำรยำททำงสงัคม ผ่ำนโครงกำร/ 
กิจกรรมพัฒนำบุคลิกภำพก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ และสำมำรถบรูณำกำรศำสตร์บริหำรธุรกิจกับศำสตร์ต่ำงๆ โดยผ่ำน 
โครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรพัฒนำทักษะกำรท ำงำนหลำยด้ำน อำทิ ทักษะดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ /  
ด้ำนสื่อสงัคมออนไลน์ / ดำ้นพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / ดำ้นภำษำต่ำงประเทศเพื่อบูรณำกำรกบัศำสตร์อ่ืน    

หมายเหตุ นิสิตหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิตทั้ง 2 กลุ่มวชิำ  มโีอกำสเข้ำร่วมปฏิบัติสหกิจศึกษำ  
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำอย่ำงน้อย 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนสิิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไข 
ของคณะฯ และผำ่นกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 

5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน   
ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
     - ศึกษำเก่ียวกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์ กำรค้ำชำยแดนและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กำรใช้เทคโนโลยี 
สำรสนเทศและภำษำอังกฤษเพื่อกำรจัดกำรโลจิสติกส์ เปน็หลักสูตรที่จัดท ำขึน้ภำยใต้กรอบมำตรฐำนคุณวฒุิ 
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติสำขำโลจิสติกส ์
 แนวทางการประกอบอาชีพ 

1)  ด้ำนกำรจัดกำรโลจสิติกส์   
    - เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำรวำงแผนกำรผลิต จดัซื้อ  - นักวิเครำะห์กำรจัดกำรโลจสิตกิส์ 
    - เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร คลังสนิค้ำ    - เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ศูนย์กระจำยสินคำ้ 
    - เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ควบคมุกำรขนส่งสนิค้ำ  - เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร 
    - ผู้ประกอบกำร 
2)  ด้ำนกำรจัดกำรกำรค้ำชำยแดนหรือกำรค้ำระหว่ำงประเทศ   
    - เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ตัวแทนน ำเข้ำ-ส่งออก   
    - เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร วำงแผนและปฏิบัติกำรทำ่เรือ 
    - เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร จัดซื้อ จัดหำระหว่ำงประเทศ 
    - เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ฝำ่ยขำยต่ำงประเทศ 
    - เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ประสำนงำนตำ่งประเทศ 

     - เจ้ำหน้ำที่/ผู้ช ำนำญกำร ตวัแทนผู้ด ำเนินพธิีกำรศุลกำกร 
     - ผู้ประกอบกำร 
 หมายเหตุ  นิสิตสำขำวิชำกำรจดักำรโลจิสติกส์และกำรคำ้ชำยแดน  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ   
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำไม่ต่ ำกวำ่  4  เดือน  ในชัน้ปีที่  4  ถ้ำนิสิตผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำน 
จำกสถำนประกอบกำร และสำมำรถสอบมำตรฐำนอำชีพด้ำนโลจิสติกส์กับสถำบนัคุณวฒุิวิชำชีพ 

6.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  (ศศ.บ.)  สำขำวชิำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ 
     6.1  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
     6.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ   ไม่ต่ ำกว่ำ  9  หน่วยกิต 
     6.3  ศึกษำเก่ียวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงมปีระสทิธิภำพทำงดำ้นธุรกิจ รวมถึงกำรเข้ำใจวัฒนธรรม 

ที่หลำกหลำย  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงสรรค์งำนอำชีพ 
แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพที่เก่ียวข้องกับงำนด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 

ทำงธุรกิจในภำครัฐและเอกชน  งำนแปล  งำนส ำนักงำน  และธนำคำร 
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 หมายเหตุ  1) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  เก็บค่ำบ ำรุง 
และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน ภำคตน้และภำคปลำย ภำคเรียนละ 18,000  บำท 
     2) นิสิตสำขำวชิำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ  
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตผำ่นกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำก 
สถำนประกอบกำร 
 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวิชำเทคโนโลยทีำงทะเล  (รับวุฒิเทียบเท่า แตผู่้สมัครต้องมี 

ผลคะแนนสอบ GAT,  PAT1 และ PAT2)  ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชำ ดงันี ้
1)  กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นกลุ่มวิชำที่ศึกษำเก่ียวกับ 

กำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล เน้นศึกษำกำรเปลี่ยนแปลง และกำรฟืน้ฟูคุณภำพแหล่งน้ ำ ตะกอนดนิ  
และระบบนิเวศในทะเลที่ส ำคัญ เช่น แนวปะกำรัง แหล่งหญำ้ทะเล ป่ำชำยเลน กำรใช้เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ 
ส ำหรับกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล และกำรศึกษำปัญหำเร่งด่วนของประเทศ เช่น กำรกัดเซำะ 
ชำยฝัง่ กำรจัดกำรทรัพยำกรประมง มลภำวะทำงทะเล และขยะทะเล ฯลฯ และกำรฝึกทักษะกำรปฏิบัติกำรใต้น้ ำ  
(SCUBA) 

2)  กลุ่มเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า เป็นกลุ่มวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต 
สิ่งมีชีวิตในทะเล กำรจัดกำรฟำร์มทะเล เทคโนโลยีกำรเพำะขยำยพันธุส์ัตว์และพืชทะเล เทคโนโลยีกำรตรวจ 
และวินิจฉัยโรคสัตว์น้ ำ กำรจัดกำรสุขภำพสัตวน์้ ำ และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภำพส ำหรับพัฒนำกำรเพำะเลี้ยง 
สัตว์น้ ำให้มีประสิทธิภำพและยั่งยืน 

แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนรำชกำร สถำนประกอบกำรเอกชน  
และองค์กรพัฒนำเอกชน ในต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ นักวิจัย หรือนักวิชำกำร ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล   
กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงทะเล กำรจัดกำรประมง  กำรจดักำรฟำร์มสัตวน์้ ำ กำรเพำะเลีย้งสัตว์น้ ำ กำรสง่เสริม 
วิชำกำรผลิตภัณฑท์ี่เก่ียวข้องกับธุรกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ดำ้นเทคโนโลยชีีวภำพ กำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพวัตถุดิบ 
อำหำร และผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล และกำรประกอบอำชีพที่เก่ียวข้องกับกำรด ำน้ ำ 
 

คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 
1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สำขำวชิำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดส ี

       -  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ เปน็หลักสูตรที่เปิดสอน 
ด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรแรก ๆ ในประเทศไทย ด้วยกำรสอนที่ครอบคลุมตั้งแตก่ำรก ำเนิดอัญมณี  
กำรปรับปรุงคุณภำพอญมณี กำรเผำพลอย กำรวิเครำะห์อัญมณีด้วยเทคนิคพื้นฐำน และเทคนิคข้ันสูงด้วยเครื่องมือ 
ที่ทันสมัย กำรประเมินคุณภำพและรำคำอัญมณี เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ    อัญมณี โลหะและวัสดุเครื่องประดับ  
กำรออกแบบกำรเจียระไนอัญมณีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระบวนกำรผลิตเครื่องประดับดว้ยเทคโนโลยีที่ 
เหมือนกับกระบวนกำรผลิตเครือ่งประดับในอุตสำหกรรมจริง ตลอดจนกำรออกแบบเครื่องประดับด้วยกำรวำดมือ 
และด้วยโปรแกรมเฉพำะด้ำนกำรออกแบบ นอกจำกนี้ยังมีกำรสอนด้ำนกำรตลำดและกำรเป็นผู้ประกอบกำรเบื้องต้น  
โดยหลักสูตรฯ จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นปฏิบัติกำร เพื่อสร้ำงบัณฑิตที่พร้อมปฏบิัติงำนได้จริง เม่ือส ำเร็จกำรศึกษำ 

แนวทางในการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมควำมสนใจของผู้เรียน เช่น 
1.  นักวิเครำะห์อัญมณี 
2.  นักวิจัย และนักวิทยำศำสตร์ ในสถำบนัวิจัยทั้งภำครัฐและเอกชน 
3.  นักพัฒนำเทคนิคกำรผลิตเครื่องประดับ 
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4.  นักประเมินคุณภำพและรำคำอัญมณี 
5.  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกระบวนกำรผลิตและควบคุมคุณภำพกำรผลิต 
6.  เจ้ำของกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยอัญมณีและเครื่องประดับ 
7.  ผู้ประกอบกำรด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับ 
8.  ตัวแทนจ ำหนำ่ยอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในและต่ำงประเทศ 
9.  อำชีพอิสระตำมควำมต้องกำร 
หมายเหตุ  นิสิตสำขำวชิำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ สำมำรถเลือกแผนกำรศึกษำแบบสหกิจศึกษำ  

หรือกำรปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรจริงในภำคสุดทำ้ยของกำรเรียน 
2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวชิำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดส ี
    -  สำขำวชิำนี้ศึกษำดำ้นกำรบริหำรธุรกิจและกำรตลำด โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  กำรท ำ 

แผนธุรกิจ ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนอัญมณีศำสตร์ กำรตรวจวิเครำะห์อัญมณี กำรประเมินคุณภำพรำคำเพชร กำรประเมนิ 
รำคำอัญมณีและเครื่องประดับ กำรเป็นผู้ประกอบกำร กำรตลำดออนไลน์ กำรสร้ำงแบรนด์ และกำรใช ้
ภำษำตำ่งประเทศเพื่อธุรกิจ 
 แนวทางในการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชพีในหนว่ยงำนภำครัฐและเอกชนในต ำแหน่ง  
ผู้ประกอบกำรอัญมณี  เจ้ำหนำ้ที่ฝ่ำยกำรตลำดและฝำ่ยขำย  เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยโฆษณำและประชำสัมพันธ์  เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ย 
บุคคล  เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์อัญมณี  เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยจัดซื้อ เปน็ต้น 

หมายเหตุ นิสิตสำขำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบตัิงำน 
ในสถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนสิิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำรคัดเลือก 
จำกสถำนประกอบกำร 

3.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (ศป.บ.)  สำขำวชิำกำรออกแบบเครื่องประดับ  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดส ี
     -  สำขำนี้ศึกษำดำ้นศิลปกรรมศำสตร์ ด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับ 2 มิติ และ 3 มิติ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

และกำรจัดกำรควำมคิดอยำ่งเปน็ระบบ กำรจ ำแนกประเภทของอัญมณีเบื้องต้น กำรสร้ำงแบรนด์ กำรเจำะกลุ่มตลำด  
เทคนิคกำรสร้ำงสรรค์เคร่ืองประดับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิตเครื่องประดับในอุตสำหกรรม มีควำมรู้ในกลไก 
ลกำรเป็นผูป้ระกอบกำรธุรกิจในตลำดอัญมณีและเครื่องประดบั 

แนวทางในการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพนักออกแบบเครื่องประดับได้ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน  
นักออกแบบเคร่ืองประดับอุตสำหกรรม นักออกแบบเครื่องประดับเชิงศลิปะ นักออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น  
นักออกแบบเครื่องประดับประณีตศิลป์ ผูผ้ลิตตน้แบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ นักออกแบบ 
เครื่องประดับอิสระ เป็นตน้ นอกจำกนี้ยังสำมำรถศึกษำต่อในระดับสงูขึ้นเพื่อเข้ำสู่สำยงำนด้ำนวิชำกำร อำจำรย์ นักวิจัย  
รวมทั้งกำรประกอบอำชพีอิสระตำมควำมต้องกำร 

หมายเหตุ นิสิตสำขำกำรออกแบบเครื่องประดับมโีอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏบิัติงำน 
ในสถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนสิิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำรคัดเลือกจำก 
สถำนประกอบกำร 
 

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 
 1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (วท.บ.)  สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ  
(รับวุฒิเทียบเท่า  แต่ผู้สมัครตอ้งมีผลคะแนนสอบ  GAT และ PAT1) ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม  
(GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00  มีควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีำรสนเทศ   

    -  ผู้สมัครเลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีที่ 2 ได้แก ่ 
       1)  กลุ่มวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกจิ   
       2)  กลุ่มวิชำนวัตกรรมส ำหรับผู้ประกอบกำรดิจิทลั   
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แนวทางการประกอบอาชีพ 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์  (Applied  Information  Technology)  ประกอบอำชีพเก่ียวกับ 

กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ต ำแหน่งงำน ได้แก่ นักพัฒนำซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักพัฒนำเวบ็แอพพลิเคชั่น นักพัฒนำ 
และออกแบบเว็บไซต์ นักพัฒนำสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย นักพฒันำไอโอที ผู้ดูแลระบบเครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย เป็นตน้ 
 กลุ่มวิชานวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการดิจทิัล  (Innovation  for  Digital  Entrepreneur)   
ประกอบอำชีพเก่ียวกับผูป้ระกอบกำรดิจิทัล  ต ำแหน่งงำน  ไดแ้ก่  นักกำรตลำดออนไลน์  นักเศรษฐศำสตร์ 
เทคโนโลยสีำรสนเทศ  ผู้ออกแบบและพัฒนำสื่อมัลติมีเดียเพื่อกำรน ำเสนอทำงธุรกิจ  ผูป้ระกอบธุรกิจดิจิทัล  เป็นตน้ 
 2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และสิง่แวดล้อมอุตสำหกรรม 
(รับวุฒิเทียบเท่า แต่ผู้สมัครตอ้งมีผลคะแนนสอบ  GAT และ PAT1) ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม  
(GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00   
 แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพที่เก่ียวกับกำรน ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำ  กำรจดัซื้อ  จัดหำ   
กำรขนส่งและกำรกระจำยสนิคำ้ กำรจัดกำรคลังสินค้ำ กำรให้บริกำรด้ำนโลจสิติกส์หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว เปน็ต้น 
 3.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.)  สำขำวชิำรัฐประศำสนศำสตร์  (รับวุฒิเทยีบเท่า   
แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ  GAT) ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00   
 แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  รวมทั้งประกอบ  
อำชีพส่วนตัว  เชน่  อำชีพรบัรำชกำรในหน่วยงำนรำชกำร  อำทิต ำแหน่ง  ปลัดอ ำเภอ  ปลัดเทศบำล  ปลัด อบต.   
อำชีพพนักงำนรัฐวสิำหกิจ  อำชีพนักงำนองค์กำรมหำชน  อำชีพนักบริหำร  อำชีพพนักงำนบริษัท  ต ำแหน่ง เจ้ำหนำ้ที่ 
บริหำรงำนทั่วไป  เจ้ำหนำ้ที่ฝำ่ยทรัพยำกรมนุษย์ เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรรัฐกิจ  เป็นต้น 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 
1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สำขำวชิำนวัตกรรมเกษตร  มี  2  กลุ่มวิชำ  ประกอบด้วย 

     1.1  สำขำวิชำนวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมกำรผลิตพชื  (รับวุฒิเทียบเท่า  แต่ผู้สมัครต้องมี 
ผลคะแนนสอบ  GAT, PAT1 และ PAT2) ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกวำ่  2.00 

- กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมกำรผลิตพชื  ประกอบด้วย  smart farming  ทั้งด้ำน 
พืช  นวัตกรรมกำรผลิตและแปรรูปมันส ำปะหลังแบบครบวงจร  นวัตกรรมกำรผลิตและแปรรูปอ้อยแบบครบวงจร   
นวัตกรรมกำรผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจร ธุรกิจเกษตรเพื่อผู้ประกอบกำร ระบบน้ ำและพลังงำนแสงอำทติย์ 
เพื่อกำรเกษตร เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรเกษตรแบบไร้ขยะ กำรจัดกำรผลิตผลทำงกำรเกษตร 
เพื่อกำรส่งออก เทคโนโลยชีีวภำพพืช สรีรวิทยำของพืช กำรปรบัปรุงพนัธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช หลักกำรผลิตพชื  
เทคโนโลยีกำรผลิตพชืเสริมควำมงำม เทคโนโลยีกำรผลิตไม้ผล เทคโนโลยีกำรขยำยพนัธุ์พืช เช่น กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
เทคโนโลยีกำรปลูกพชืไร้ดนิพืชพลังงำนและเทคโนโลยี ด้ำนพลงังำนชีวมวล กำรผลิตพืชเครื่องเทศและสมนุไพร  
กำรจัดกำรดินและปุ๋ยเทคโนโลยีกำรจัดกำรวัชพชืโรคและแมลงศัตรูพืช และอุตสำหกรรมที่เก่ียวกับกำรผลิตพชื เป็นต้น  
รวมถึงกำรประยุกต์ใช้และกำรวิจัยทำงดำ้นพชืศำสตร์ น ำไปสู่กำรสร้ำงเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำกำรผลิตพืชและศึกษำในด้ำน 
กำรประเมินคุณภำพผลผลิตก่อนเก็บเก่ียว ดัชนีกำรเก็บเก่ียวกำรรักษำคุณภำพ คุณค่ำของโภชนำกำร ระบบกำรจัดกำร 
หลังกำรเก็บเก่ียว กำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง และกำรน ำเทคโนโลย ี
ที่เหมำะสมและทันสมยัมำใช้เพือ่ลดกำรสูญเสียหลังกำรเก็บเก่ียว ควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบ 
     1.2  สำขำวิชำนวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมกำรผลิตสตัว์  (รับวุฒิเทียบเท่า  แต่ผู้สมัครต้องมี 
ผลคะแนนสอบ  GAT, PAT1 และ PAT2) ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกวำ่  2.00 
  - กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่ส ำคัญ ประกอบด้วย  
ฟำร์มอัจฉริยะทำงดำ้นสัตว ์กำรผลิตปศสุัตว์อินทรีย ์สมุนไพรส ำหรับปศุสัตว ์ธุรกิจเกษตรเพื่อผู้ประกอบกำร กำรเลี้ยง 
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และกำรจัดกำรฟำร์มปศุสัตว ์เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภำพสัตว ์โภชนศำสตร์สัตว์และเทคโนโลยี 
อำหำรสัตว ์พืชอำหำรสัตว ์กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสัตว ์เทคโนโลยนี้ ำนม กำรฟักไข่และกำรจัดกำรโรงฟัก  
เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม กำรรักษำเบื้องต้นและกำรป้องกันโรคในสัตว ์ธุรกิจปศุสัตว์และมำตรฐำนฟำร์ม  
และผลิตภัณฑ์สัตว ์เป็นตน้ รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตำ่ง ๆ และกำรวิจัย ทำงสัตวศำสตร์เพื่อน ำไปสู่ 
กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว ์ 

แนวทางการประกอบอาชีพของนวัตกรรมเกษตร  ศึกษำต่อปริญญำโท ปริญญำเอก ในสำขำทำงดำ้น 
วิทยำศำสตร์และวทิยำศำสตร์ประยุกต์ ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทัง้ในและต่ำงประเทศ รับรำชกำรในส่วนรำชกำร 
ที่เก่ียวข้องกับกำรเกษตร อำจำรย์หรือนักวิจัย ตำมสถำบนัมหำวิทยำลัยทั้งภำครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจทำงดำ้น 
เกษตร เช่น ฟำร์ม สวน ไร ่โรงงำน ฯลฯ หรือท ำงำนในภำคเอกชนที่เก่ียวกับธุรกิจกำรเกษตร 
 2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สำขำวชิำพฒันำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  (รับวุฒิเทียบเท่า   
แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ  GAT, PAT1 และ PAT2) ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  
ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
     - สำขำวชิำนี้ศึกษำในศำสตรท์ี่เก่ียวข้องกับกำรพัฒน ำผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ประกอบด้วยเทคโนโลย ี
อุตสำหกรรมเกษตรเบื้องต้น หลักเศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเกษตร กำรวิจัยตลำดในอุตสำหกรรมเกษตร  
กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร กำรพัฒนำผลิตภัณฑ ์กำรควบคุมคุณภำพในอุตสำหกรรมเกษตร กำรประกันคุณภำพ 
และกฎหมำยในอุตสำหกรรมเกษตร สถิติและกำรวำงแผนกำรทดลอง นวัตกรรมในอุตสำหกรรมเกษตร กำรเป็น 
ผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร หลักวิศวกรรมแปรรูปอำหำร กำรเสริมทักษะและจรรยำบรรณสำหรับ 
วิชำชีพวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรศึกษำด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร เช่น จุลชวีวิทยำอำหำร เคมีอำหำร หัวข้อ 
คัดสรรอุตสำหกรรมเกษตร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ ์เทคโนโลยีผลติภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีผลิตภัณฑป์ระมง  
เทคโนโลยผีักและผลไม ้เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตวป์ีก เทคโนโลยีกำรหมัก เทคโนโลยีแป้งและน้ ำตำล และในด้ำน 
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพและควำมงำม เช่น อำหำรเพื่อสุขภำพ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำต ิสำรสกัดสมุนไพรและ 
กำรทดสอบฤทธิ์ทำงชวีภำพ หัวข้อคัดสรรทำงกำรพัฒนำผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภำพ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภำพและควำมงำม  
เครื่องส ำอำง เวชส ำอำง และพษิวิทยำของผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 

แนวทางการประกอบอาชีพ ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงดำ้นกำรวิจัยและพฒันำผลติภัณฑ์ 
อุตสำหกรรมเกษตร ตำมสถำบนัหรือมหำวิทยำลัยทัง้ในและต่ำงประเทศ สำมำรถท ำงำนได้ทัง้ในหน่วยงำนรำชกำร  
หน่วยงำนเอกชน โดยท ำงำนในต ำแหน่งที่เก่ียวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑท์ี่เก่ียวกับอำหำร กึ่งอำหำร และไม่ใช ่
อำหำร ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมนุไพรเพื่อสุขภำพและควำมงำม นอกจำกนี้ยังสำมำรถท ำงำนในต ำแหน่งอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
เช่น ฝำ่ยกำรผลิต ฝ่ำยกำรควบคุมและประกันคุณภำพ กำรตลำด เป็นต้น และประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรม 
เกษตร 
 

โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”  วิทยาเขตสระแก้ว 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวิชำกำรจัดกำร  (รับวุฒิเทียบเท่า  แต่ผู้สมัครต้องมี 

ผลคะแนนสอบ  GAT และ PAT1) 
- บัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวชิำกำรจัดกำร จะเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

ในสำระส ำคัญทำงดำ้นบริหำรธุรกิจที่จ ำเป็น ทั้งด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป กำรตลำด และธุรกิจระหว่ำงประเทศ  
ทันยุคสมัยของกำรเปลี่ยนแปลง และผลกระทบอย่ำงเทำ่ทนั มีควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ เป็นนกัคิด นักวำงแผน แก้ปัญหำ 
เชิงธุรกิจ สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ และประสบกำรณ์ เพื่อให้เกิดแนวทำง ในกำรบริหำรธุรกิจใหม่ ๆ มีควำมเปน็ผู้น ำ  
สำมำรถสร้ำงแนวคิดเปน็ผูป้ระกอบกำรที่มีคุณธรรม และจริยธรรม ที่พึงประสงค ์ 
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แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถท ำงำนได้ทัง้ในหน่วยงำนรัฐและเอกชน โดยต ำแหน่งงำนที่เก่ียวข้อง เช่น  
นักบริหำรฝ่ำยตำ่ง ๆ ขององค์กร นักจัดระบบกำรปฏิบัตงิำนขององค์กร นักควบคุมคุณภำพ ภำยในองค์กร  

นักวำงแผนเชิงธุรกิจกำรตลำด กำรค้ ำ กำรลงทนุ เป็นนักโฆษณำ นักประชำสัมพันธ ์นักวิจัยด้ำนกำรตลำด นักบริหำร 
ผลิตภัณฑ ์นักบริหำรควำมสัมพนัธ์ลูกค้ำเพื่อกำรพัฒนำให้กับองค์กร เป็นตน้ สำมำรถบริหำรจัดกำรด้ำนกำรค้ำ กำรลงทนุ 
ระหว่ำงประเทศ พร้อมรับมือสำมำรถวำงแผน และแก้ปัญหำดำ้นกำรพำณิชย์และบริหำรธุรกิจได้อย่ำงเปน็ระบบ  
เพื่อปฏิบัติงำนภำยในองค์กรทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ และเป็นผู้ประกอบธุรกิจ หรือเป็นเจ้ำของธุรกิจในอนำคต 
เป็นต้น 
 

3.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาและรายละเอียดรหัสวิชา  GAT / PAT 
 3.1  องค์ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ 
  การพิจารณาคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ 
  (1)  GPAX  (6  ภำคเรียน)      ร้อยละ 10-20 

(2)  คะแนนสอบ  GAT / PAT     ร้อยละ 80-90 
  เกณฑ์การรับเข้าศึกษา  ทุกสำขำวิชำ/ทุกหลักสูตร 

(1)  GPAX  (6  ภำคเรียน)      ร้อยละ 10-20 
(2)  คะแนนสอบ  GAT / PAT     ร้อยละ 80-90 

  (3)  สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย     ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 
หมายเหตุ  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสนิกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัตทิั่วไป  

   และคุณสมบตัิเฉพำะสำขำตำมที่สำขำวชิำก ำหนด 
3.2  มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  โดยใช้รูปแบบ  ดังนี ้
      3.2.1  ประมวลผลคะแนนจำก  GPAX และ GAT/PAT  ให้เป็นคะแนนรวม  100  เปอร์เซ็นต์ 

       3.2.2  เรียงล ำดับผูส้มัครในแต่ละสำขำวชิำ  จำกผู้ทีไ่ด้คะแนนสูงสุดไปต่ ำสุด 
 3.3  ในวันสอบสัมภำษณ์  มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบตั ิ หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำคุณสมบัติของผู้สมัคร 
ไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลยัก ำหนด หรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ 
 3.4  กำรประกำศรำยชื่อผู้ที่ผำ่นกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์  มหำวทิยำลัยจะพิจำรณำ 
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำสัมภำษณ์  และประกำศรำยชื่อผู้ทีผ่่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ  ทั้งนี้  มหำวิทยำลัย 
ขอสงวนสิทธิไ์ม่จ ำเป็นที่จะรับผูส้มัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับทีไ่ด้ประกำศไว้  หำกผลกำรคัดเลอืกไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
ตำมที่คณะก ำหนดไว้  และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 3.5  รำยละเอียดรหัสวิชำสอบ  GAT / PAT 
  รหัส  85  GAT  ควำมถนัดท่ัวไป                   รหัส  77  PAT  7.1  ควำมถนัดทำงภำษำฝรั่งเศส 

รหัส  71  PAT  1  ควำมถนัดทำงคณิตศำสตร์                 รหัส  78  PAT  7.2  ควำมถนัดทำงภำษำเยอรมัน 
รหัส  72  PAT  2  ควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์                 รหัส  79  PAT  7.3  ควำมถนัดทำงภำษำญี่ปุ่น 
รหัส  73  PAT  3  ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์            รหัส  80  PAT  7.4  ควำมถนัดทำงภำษำจีน 
รหัส  74  PAT  4  ควำมถนัดทำงสถำปัตยกรรมศำสตร์       รหัส  81  PAT  7.5  ควำมถนัดทำงภำษำอำหรับ 
รหัส  75  PAT  5  ควำมถนัดทำงวิชำชีพครู          รหัส  82  PAT  7.6  ควำมถนัดทำงภำษำบำลี 
รหัส  76  PAT  6  ควำมถนัดทำงศิลปกรรมศำสตร์          รหัส  83  PAT  7.7  ควำมถนัดทำงภำษำเกำหลี 

 



ช่ือ GPAX

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

(%) (คะแนน) (%) (%) วิชา (คะแนน)

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
10190103110701A0I0009 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ภาคปกติ พท.บ. 20 30 - P2 50 - - - 20
10190103110801A0I0009 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ภาคปกติ พทป.บ. 20 30 - P2 50 - - - 25

คณะพยาบาลศาสตร์ 
10190104111701A0I0009 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ พย.บ. 20 50 - P2 30 - - - 40
10190104111702D0I0009 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ภาคปกติ พย.บ. 20 50 - P2 30 - - - 12

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
10190105113101A0I0009 สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคปกติ วท.บ. 20 60 - P2 20 - - - 13
10190105611101A0I0009 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ศ.บ. 20 50 - P1 30 - - - 30
10190105901201A0I0009 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - - - 30
10190105901401A0I0009 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - - - 20
10190105901501A0I0009 สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - - - 15
10190105901701A0I0009 สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาคปกติ ศศ.บ. 10 50 - P7.7 40 - - P7.7=120 10
10190105901801A0I0009 สาขาวิชาภาษาจีน ภาคปกติ ศศ.บ. 10 40 - P7.4 50 - - - 15
10190105901901A0I0009 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น ภาคปกติ ศศ.บ. 20 20 - P7.3 60 - - - 15
10190105902001A0I0009 สาขาวิชาภาษาไทย ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - - - 5
10190105902401A0I0009 สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร ภาคปกติ ศศ.บ. 10 50 - P7.1 40 - - - 10
10190105902501A0I0009 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - - - 20
10190105902501B0I0009 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ภาคพิเศษ ศศ.บ. 20 80 - - - - - - 20
10190105903601A0I0009 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - - - 15
10190105903602A0I0009 สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - - - 20

3.  เกณฑ์การพจิารณา  TCAS  รอบ 3  โครงการ Admissions 1 (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมคัร)

รหัสสาขาวิชา คณะ / กลุ่มวิชา / สาขาวิชา

GAT PAT (P1 - P7)

-24-

จ้านวนรับ



ช่ือ GPAX

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

(%) (คะแนน) (%) (%) วิชา (คะแนน)

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
10190106220101B0I0009 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ วท.บ. 10 40 - P1 30 P2 20 - 40

คณะการจัดการและการท่องเท่ียว 
10190107610501B0I0009 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ บช.บ. 10 50 - P1 40 - - - 10
10190107610801BAI0009 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ บธ.บ. 10 50 - P1 40 - - - 10
10190107610801BBI0009 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาด ภาคพิเศษ บธ.บ. 10 50 - P1 40 - - - 10
10190107610801BCI0009 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ บธ.บ. 10 50 - P1 40 - - - 10
10190107610801BDI0009 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน ภาคพิเศษ บธ.บ. 10 50 - P1 40 - - - 10

10190107610801BEI0009
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ภาคพิเศษ

บธ.บ. 10 50 - P1 40 - - - 10

10190107620101BAI0009
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 
กลุ่มการจัดการการท่องเท่ียว ภาคพิเศษ

บธ.บ. 20 80 - - - - - - 10

10190107620101BBI0009
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 
กลุ่มการจัดการการโรงแรม ภาคพิเศษ

บธ.บ. 20 80 - - - - - - 10

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
10190108901001A0I0009 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ น.บ. 20 80 - - - - - - 60
10190108901001B0I0009 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ น.บ. 20 80 - - - - - - 40
10190108903101A0I0009 สาขาวิชาการบริหารท้องถ่ิน ภาคปกติ รป.บ. 20 80 - - - - - - 10
10190108903101B0I0009 สาขาวิชาการบริหารท้องถ่ิน ภาคพิเศษ รป.บ. 20 80 - - - - - - 10
10190108903102A0I0009 สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป ภาคปกติ รป.บ. 20 80 - - - - - - 15
10190108903102B0I0009 สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป ภาคพิเศษ รป.บ. 20 80 - - - - - - 15
10190108903201A0I0009 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ร.บ. 20 80 - - - - - - 20
10190108903201B0I0009 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ร.บ. 20 80 - - - - - - 20

3.  เกณฑ์การพจิารณา  TCAS  รอบ 3  โครงการ Admissions 1 (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมคัร)

รหัสสาขาวิชา คณะ / กลุ่มวิชา / สาขาวิชา

GAT PAT (P1 - P7)

-25-

จ้านวนรับ



ช่ือ GPAX

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

(%) (คะแนน) (%) (%) วิชา (คะแนน)

คณะวิทยาศาสตร์  
10190109210301A0I0009 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ วท.บ. 10 10 - P1 50 P2 30 - 23
10190109210401A0I0009 สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ วท.บ. 10 10 - P1 30 P2 50 - 30
10190109210501A0I0009 สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาคปกติ วท.บ. 10 30 - P1 30 P2 30 - 20
10190109210601A0I0009 สาขาวิชาชีวเคมี ภาคปกติ วท.บ. 10 10 - P1 30 P2 50 - 18
10190109210701A0I0009 สาขาวิชาชีววิทยา ภาคปกติ วท.บ. 10 20 - P1 30 P2 40 - 30
10190109211001A0I0009 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ภาคปกติ  วท.บ. 10 10 - P1 30 P2 50 - 18
10190109211201A0I0009 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ วท.บ. 10 20 - P1 30 P2 40 - 16
10190109212701A0I0009 สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคปกติ วท.บ. 15 15 - P1 30 P2 40 - 21
10190109212901A0I0009 สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ภาคปกติ  วท.บ. 10 30 - P1 30 P2 30 - 23
10190109213301A0I0009 สาขาวิชาสถิติ ภาคปกติ วท.บ. 10 10 - P1 50 P2 30 - 18

คณะวิทยาการสารสนเทศ 

10190110220101A0I0009 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออุตสาหกรรมดิจิทัล วท.บ. 10 40 60 P1 40 P2 10 P1=30 8

ภาคปกติ P2=15

10190110220201A0I0009 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 60 P1 40 P2 10 P1=30 12

P2=15
10190110220301A0I0009 ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ภาคปกติ วท.บ. 10 45 100 P1 45 - - P1=40 10

10190110220401A0I0009 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภาคปกติ วท.บ. 20 30 60 P1 40 P2 10 P1=30 7

P2=15

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS  รอบ 3  โครงการ Admissions 1 (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)
-26-

จ้านวนรับ

GAT PAT (P1 - P7)

รหัสสาขาวิชา คณะ / กลุ่มวิชา / สาขาวิชา



ช่ือ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT % PAT %

คณะวิศวกรรมศำสตร์  
10190111300601A0I0009 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 40
10190111300701A0I0009 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 40
10190111301601A0I0009 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 30
10190111302101A0I0009 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 30
10190111302501A0I0009 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 30

10190111302801A0I0009 สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 20

10190111303401A0I0009 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์ส่ือสาร ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 20

10190111303501A0I0009 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 40

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

10190112112702A0I0009 สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ภาคปกติ วท.บ. 20 50 P2 30 - - - - 14

10190112112701A0I0009 สาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน ภาคปกติ ส.บ. 20 50 P2 30 - - - - 10

10190112112501A0I0009 สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ภาคปกติ วท.บ. 20 50 P2 30 - - - - 10

10190112112703A0I0009 สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ วท.บ. 20 50 P2 30 - - - - 12

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 

10190113800102A0I0009 สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - - - 5

10190113800103C0I0009 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - - - 5

10190113800301A0I0009 สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - - - 5

10190113800302A0I0009 สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - - - 5
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PAT (P1 - P7)
รหัสสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS  รอบ 3  โครงการ Admissions 1 (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)



ช่ือ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT % PAT %

คณะดนตรีและกำรแสดง

10190114800201AAI0009 สาขาวิชาดนตรี  (วิชาเอกดนตรีไทย) ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - - - 3

10190114800201ABI0009 สาขาวิชาดนตรี  (วิชาเอกดนตรีสากล) ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - - - 1

10190114800401AAI0009 สาขาวิชาศิลปะการแสดง (วิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากับลีลา) ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - - - 1

10190114800401ABI0009 สาขาวิชาศิลปะการแสดง  (วิชาเอกศิลปะการละคร) ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - - - 1

10190114900101A0I0009 สาขาวิชาการจัดการผลิตส่ือและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - - - 15

คณะศึกษำศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรผลิตครู

10190115700601A0I0009 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคปกติ กศ.บ. 20 40 P5 40 - - - - 7

10190115700801A0I0009 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ กศ.บ. 10 35 P1 35 P5 20 - - 7

10190115701001A0I0009 สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ กศ.บ. 10 40 P1 10 P2 30 P5 10 7

10190115701301A0I0009 สาขาวิชาชีววิทยา ภาคปกติ กศ.บ. 10 40 P1 10 P2 30 P5 10 7

10190115701801A0I0009 สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคปกติ กศ.บ. 10 40 P1 10 P2 30 P5 10 7

10190115702502A0I0009 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาคปกติ (รับเฉพาะผู้ท่ีมีพ้ืนฐานทางด้านศิลปะ) กศ.บ. 20 40 P5 20 P6 20 - - 3

10190115702801A0I0009 สาขาวิชาพลศึกษา ภาคปกติ กศ.บ. 20 40 P5 40 - - - - 3

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS  รอบ 3  โครงการ Admissions 1 (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)

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

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะโลจิสติกส์

10190116210202AAI0009 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P1 25 P2 25 19

10190116611002ABI0009
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงวิชาารค้าและโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ ภาคปกติ วท.บ. 10 50 P1 40 - - 15

10190116611002ACI0009 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ วท.บ. 10 50 P1 40 - - 15

10190116611002ADI0009
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
พาณิชยนาวี ภาคปกติ วท.บ. 10 50 P1 40 - - 10

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

10190117112001A0I0009 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ภาคปกติ วท.บ. 20 40 P2 40 - - 10

10190117900101A0I0009 สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ภาคปกติ ศศ.บ. 20 50 P1 30 - - 3

10190117903801A0I0009 สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา ภาคปกติ ศศ.บ. 20 50 P1 30 - - 3

วิทยำลัยนำนำชำติ

10190118610801EAI0009 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน  ภาคปกติ บธ.บ. 20 50 P1 30 - - 5

10190118610801EBI0009 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ บธ.บ. 20 50 P1 30 - - 5

10190118610801ECI0009 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชากลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัลและสร้างสรรค์  ภาคปกติ บธ.บ. 20 50 P1 30 - - 5

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS  รอบ 3  โครงการ Admissions 1 (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)

รหัสสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ

-29-

PAT (P1 - P7)



ช่ือ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

วิทยำลัยนำนำชำติ

10190118611001E0I0009 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ ภาคปกติ บธ.บ. 20 50 P1 30 - - 20

10190118620101E0I0009 สาขาวิชาการจัดการการบริการการท่องเท่ียวและไมซ์ ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - 20

10190118900101EAI0009 สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพสากล กลุ่มวิชาการติดต่อส่ือสารเชิงธุรกิจ ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - 5

10190118900101EBI0009 สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพสากล กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - 5

คณะสหเวชศำสตร์  

10190119110101A0I0009 สาขาวิชากายภาพบ าบัด ภาคปกติ วท.บ. 20 20 P2 60 - - 20

10190119111201A0I0009 สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P2 50 - - 30

10190119111301A0I0009 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ วท.บ. 20 20 P2 60 - - 20

10190119111801A0I0009 สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P2 50 - - 30

10190119112101A0I0009 สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P2 50 - - 40

คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  (วิทยำเขตจันทบุรี)

10190220220101A0I0009 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ วท.บ. 20 60 P1 20 - - 50

10190220220301A0I0009 สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P1 40 P2 10 30

-30-
3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS  รอบ 3  โครงการ Admissions 1 (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)

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



ช่ือ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  (วิทยำเขตจันทบุรี)

10190220500401AAI0009
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
และการจัดการไม้ผล ภาคปกติ

วท.บ. 20 40 P1 20 P2 20 50

10190220500401ABI0009
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธ์ุ
และการออกแบบพืชอาหาร ภาคปกติ

วท.บ. 20 40 P1 20 P2 20 50

10190220610801AAI0009 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ ภาคปกติ บธ.บ. 10 65 P1 25 - - 50

10190220610801ABI0009 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ ภาคปกติ บธ.บ. 10 65 P1 25 - - 50

10190220611001A0I0009 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ บธ.บ. 10 60 P1 30 - - 120

10190220902501A0I0009 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ ภาคปกติ ศศ.บ. 10 90 - - - - 50

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล (วิทยำเขตจันทบุรี)

10190221213001A0I0009 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ภาคปกติ วท.บ. 20 50 P1 10 P2 20 50

คณะอัญมณี (วิทยำเขตจันทบุรี)

10190222213401A0I0009 สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ วท.บ. 20 40 P1 20 P2 20 40

10190222610801A0I0009 สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ บธ.บ. 20 40 P1 40 - - 70

10190222800101A0I0009 สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ ภาคปกติ ศป.บ. 20 40 P6 40 - - 60

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

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS  รอบ 3  โครงการ Admissions 1 (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)
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ช่ือ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์  (วิทยำเขตสระแก้ว)

10190323220101A0I0009 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ภาคปกติ วท.บ. 20 50 P1 30 - - 20

10190323611001A0I0009 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาคปกติ บธ.บ. 20 50 P1 30 - - 20

10190323903101A0I0009 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ รป.บ. 20 80 - - - - 20

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  (วิทยำเขตสระแก้ว)

10190324500201AAI0009 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมการผลิตพืช ภาคปกติ วท.บ. 20 20 P1 20 P2 40 7

10190324500201ABI0009 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์ ภาคปกติ วท.บ. 20 20 P1 20 P2 40 7

10190324501101A0I0009 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ วท.บ. 20 20 P1 20 P2 40 10

โครงกำรจัดต้ัง "คณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจ"  (วิทยำเขตสระแก้ว)

10190325610201A0I0009 สาขาวิชาการจัดการ ภาคปกติ บธ.บ. 20 55 P1 25 - - 15

2,101

225
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จ ำนวนรวมภำคปกติ

จ ำนวนรวมภำคพิเศษ

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS  รอบ 3  โครงการ Admissions 1 (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)

รหัสสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
PAT (P1 - P7)
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4.  การรับสมัครและการช าระเงินค่าสมัคร 
 

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี   

สมัครผ่านระบบรบัสมคัรออนไลน ์ ซึ่งสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผา่นทางเว็บไซต์ 
https://student.mytcas.com หรือ http://regservice.buu.ac.th 

7 – 15  พฤษภาคม  2564 

การสมคัรจะสมบรูณ์เมื่อผู้สมคัรได้ช าระเงินค่าสมัครเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
ภายในวันท่ีก าหนดเท่านั้น  ตามช่องทางที่ ทปอ. ก าหนด 

7 – 15  พฤษภาคม  2564 

 

หมายเหตุ   1.  ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษา รหสันิสิต 64 หรือได้ท าการยืนยันสิทธ์ิเคลียริง่เฮาสไ์ปแล้ว 
        ในรอบที่ผ่านมา  หากประสงค์จะสมัครต้องสละสิทธ์ิที่มีอยู่กอ่น  ซึ่งการสละสิทธ์ิจะต้องท า 
        ในระยะเวลา   ท่ีก าหนด มฉิะนั้นจะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ  
   2.  ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย  หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบรูพา จะมีคา่บ ารุง 
        มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี)  
        ภาคเรียนละ 10,000 บาท 

 

5.  ประกาศรายชือ่ผู้ผา่นการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยนัสิทธิ์ 
 มหาวิทยาลยับูรพา จะประมวลผลคะแนนและส่งรายชื่อผู้ผา่นการคัดเลือกไปที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศรายชื่อผูท้ี่ผ่านการคัดเลือก 
ในมหาวิทยาลัยวันที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา  16.00 น.  เป็นต้นไป  ที่เวบ็ไซต์  
https://student.mytcas.com  
 

6.  การยืนยันสิทธิ์  
 ผู้ผ่านการคัดเลือก  จะต้องท าการยืนยันสิทธิ์ในระบบภายในวนัที่  26 - 27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  
ทางเว็บไซต์  https://student.mytcas.com 
 

7.  ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ ์
มหาวิทยาลยับูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

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

8.  สอบสัมภาษณ ์
มหาวิทยาลยับูรพา  ก าหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 – 6  มิถุนายน พ.ศ. 2564   

(อาจสอบสัมภาษณ์เพียง 1 วนั)  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวดัชลบุรี  
รายละเอียดในทา้ยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ 
 

9.  ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้าศกึษา 
 มหาวิทยาลยับูรพา  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ในวนัที่  9  มิถุนายน  พ.ศ. 2564   
ทางเว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ https://e-admission.buu.ac.th เวลา  16.00 น.  เป็นต้นไป 
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10.  เงื่อนไขการเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยับูรพา 

10.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลยับูรพาในขั้นสุดทา้ยถือว่าเป็นผูม้ีสิทธิ์ 
รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลยับูรพา  ตามที่ปรากฏ 
ในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

10.2  ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ถือว่าไมม่ีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลยับูรพา 
 
11.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเขา้ศึกษา 
 ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 10–11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ทางเว็บไซต ์ http://smartreg.buu.ac.th  และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 
เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
 
 
    (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 

   (รองศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  ปฏิบัติการแทน 

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
        ส าเนาถูกต้อง 
      นฤมล  เหมือนใจ 
 (นางสาวนฤมล  เหมือนใจ) 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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