
 
-ส ำเนำ- 

 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดบัปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1) 
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ  มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา  2564 

 

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

วิธีกำรช ำระเงินค่ำสมัคร 

1) Krungthai NEXT       2) ธนำคำรกรุงไทย  
3) ที่ท ำกำรไปรษณยี ์
(ให้พิมพ์ใบสมัคร 2 ใบ  1) เพ่ือช าระเงินค่า
สมัคร (กรณีจ่ายผ่านเค้าเตอร์ธนาคารและ
ไปรษณีย์) 2) ท าเป็นหน้าปก Portfolio) 

5 – 14 ม.ค. 2564 
ตำมเวลำเปดิท ำกำรของ
ธนำคำรและไปรษณีย ์

ตรวจสอบข้อมลูกำรสมคัรและ 
ข้อมูลกำรช ำระเงินค่ำสมัคร 

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

หลังจำกช ำระเงิน 2 
วันท ำกำร 

- 

ส่งใบสมัครและหลักฐำนประกอบ 
กำรสมคัรพร้อมแฟม้ผลงำน  
(ให้เข้าเล่มสนักาวหรือติดเทป 
แลคซีนขนาด A4 เท่านั้น  ผลงาน
จ านวนไม่เกนิ 10 หน้า ไม่รวมปก) 

- ส่งทางไปรษณีย์ กองทะเบียนและประมวลผล
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบรูพำ  เลขท่ี 169   
ต.แสนสุข อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20131 
- ส่งด้วยตนเอง  ณ งำนรับเข้ำศึกษำ 
กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ ช้ัน 1 

5 – 14 ม.ค. 2564 

ถือวันประทับตรำไปรษณีย์
วันท่ี 14 ม.ค. 64 
เป็นวันสุดท้ำย 

ของกำรรับสมัคร 

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

4 ก.พ. 2564 16.00 น. 

สอบสัมภำษณ์ (อำจสัมภำษณ์วันเดียว) มหำวิทยำลยับูรพำ จังหวัดชลบรุ ี 6 – 7 ก.พ. 2564 09.00 น. 
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบ
สัมภำษณ์ และมีสิทธิย์ืนยนัสิทธิ ์
Clearing House 

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

22 ก.พ. 2564 16.00 น. 

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

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

26 ก.พ. 2564 16.00 น. 

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

หมายเหตุ     1.  ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือก อำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้ 
      2.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 500 บำท และใหว้งเล็บมุมซอง “โครงกำรนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษท่ัวประเทศ” 

“เอกสารภายในเล่มผลงาน ให้เย็บรูปเล่มอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยเรียงล าดับดังต่อไปนี้” 
  ล าดับที่ 1 (หน้าปก)     ใบสมัครที่พิมพ์ทำงอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรปูถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว  

ล าดับที่ 2         ใบแสดงผลกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 5 ภำคเรียน 
ล าดับที่ 3         ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน   

  ล าดับที่ 4         ผลงำน เช่น เกียรติบัตร รูปถำ่ย เป็นต้น จ านวนไม่เกิน 10 หนา้ ไม่รวมปก 
แฟ้มสะสมผลงำนต้องจัดท ำเป็นเลม่รำยงำน โดยการน าเอกสารล าดับที่ 1-4 เย็บรวมเป็นเล่มเดียวกัน (เข้ำเล่มสันกำวหรือติดเทป
แลคซีน) ขนำด A4 เท่านั้น  โดยให้น ำใบสมัครที่ติดรูปถ่ำยแล้วท ำเป็นหน้ำปก และเอกสารในล าดับท่ี 2-4 ต้องเป็นฉบับส าเนา
เท่านั้น  ไม่รับแฟ้มสะสมผลงำนท่ีเป็นแฟ้มพลำสติก หรือเข้ำเลม่แบบกระดูกงู และเอกสำรเกียรติบตัรฉบับจริง   

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและได้รับรางวัลการแข่งขันด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
1. ด้ำนกีฬำ   2. ด้ำนศิลปะ  
3. ด้ำนดนตร-ีขับร้อง    4. ด้ำนนำฏศิลป-์กำรแสดง  
5. ด้ำนวิชำกำร  
**สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-102643 และ 038-102721

http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/


-ส ำเนำ- 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  1179  /2563 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบท่ี 1)  
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษท่ัวประเทศ  มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา  2564 

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

ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559 เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 
มหำวิทยำลัยบูรพำจะด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 1)   
โครงกำรนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษทั่วประเทศ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร 
1.1  ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  
1.2  มีควำมสำมำรถพิเศษ และได้รับรำงวัลด้ำนใดด้ำนหนึ่ง คือ  ด้ำนวิชำกำร  ด้ำนกีฬำ   

ด้ำนดนตรี-ขับร้อง  ด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง หรือด้ำนศิลปะ  ที่สร้ำงชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับตนเอง  ในระดับ
โรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด เขต  ภำค ประเทศ หรือ นำนำชำติ 

1.3  มีควำมประพฤติเรียบร้อย 
1.4  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

  1.5  มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำก ำหนด 
 

2.  คุณสมบัติเฉพาะด้าน 
ด้านกีฬา 
1.  เป็นผู้มีประวัติควำมสำมำรถในด้ำนกีฬำดีเด่นมำแล้วไม่เกิน  3  ปี  และมีใบรับรอง 

ควำมสำมำรถในทำงกีฬำจำก 
1.1  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรอื 

   1.2  สมำคมกีฬำแห่งประเทศไทย / กำรกีฬำแห่งประเทศไทย หรือ 
   1.3  คณะกรรมกำรโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์  หรือ 
   1.4  ใบรับรองเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำนำนำชำติ  ซึ่งเจ้ำภำพออกให้ 

2.  เกณฑ์ขั้นต่ ำ 
2.1  เป็นนักกีฬำตัวแทนเหรียญทองระดับจังหวัด  ในกำรแข่งขันกีฬำเขตกำรศึกษำ  

กีฬำเยำวชนแห่งชำติ  กีฬำแห่งชำติ  กีฬำที่สมำคมกีฬำแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด  หรือ 
   2.2  กีฬำที่คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  มหำวิทยำลัยบูรพำเป็นผู้จัด  โดยประธำน 
และคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันรับรองว่ำ ผู้สมัครมีควำมสำมำรถสูงในกีฬำที่ลงแข่งขัน 
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ด้านศิลปะ 
1.  เป็นผู้มีประวัติควำมสำมำรถในด้ำนศิลปะ 
2.  เป็นผู้ได้รับรำงวัลหรือเกียรติบัตรทำงศิลปะ ขณะศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย   

โดยพิจำรณำตำมอันดับควำมส ำคัญดังนี้ 
2.1  ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดและแสดงทำงศิลปะระดับนำนำชำติ  และได้รับ 

รำงวัลระดับใดระดับหนึ่ง 
   2.2  ส่งผลงำนร่วมประกวดและแสดงศิลปะระดับประเทศ  และได้รับรำงวัล 
ระดับใดระดับหนึ่ง 
   2.3  ส่งผลงำนร่วมประกวดและแสดงศิลปะระดับเขตกำรศึกษำ  และได้รับรำงวัล 
ระดับใดระดับหนึ่ง 
   2.4  ส่งผลงำนร่วมประกวดและแสดงศิลปะโดยทั่ว ๆ ไปนอกเหนือจำกข้อ 
2.1 - 2.3  และได้รับรำงวัลระดับใดระดับหนึ่ง 

ด้านดนตรี-ขับร้อง 
1.  เป็นนักดนตรีไทย  สำกล  หรือนักขับร้องเพลงไทยและสำกล 
2.  มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติเครื่องดนตรีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งได้อย่ำงดีเยี่ยม  แต่ถ้ำเป็น 

เครื่องก ำกับจังหวะ  จะต้องสำมำรถปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทด ำเนินท ำนองได้อย่ำงน้อยหนึ่งชนิด   
หรือมีควำมสำมำรถด้ำนขับร้องเพลงไทยหรือสำกลเป็นอย่ำงดี 

3.  ร่วมแสดงหรือร่วมประกวดในกำรบรรเลงหรือในกำรขับร้องเพลงไทยและสำกลระดับ 
เขต  ภำค  ประเทศ  หรือต่ำงประเทศ  อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  โดยต้องน ำหลักฐำนแสดงควำมสำมำรถพิเศษ 
มำแสดงด้วย  เช่น  ใบประกำศเกียรติคุณ  รำงวัล  หนังสือรับรอง  หนังสือเชิญหรือหลักฐำนอ่ืน ๆ  

4.  เป็นผู้ที่เคยได้รับรำงวัลหรือประกำศเกียรติคุณด้ำนดนตรี-ขับร้อง  ระดับชำติ  และ 
นำนำชำติ  และต้องน ำหลักฐำนมำแสดงด้วย 
  ด้านนาฏศิลป์-การแสดง 

ผู้สมัครในโครงกำรควำมสำมำรถพิเศษด้ำนนำฏศิลป์  จะต้องมีควำมประพฤติเรียบร้อย  
มีทัศนคติที่ดีต่อนำฏศิลป์ไทย  เมื่อได้เข้ำศึกษำต้องพร้อมที่จะเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนนำฏศิลป์ไทยอย่ำงต่อเนื่อง  
และมีคุณสมบัติอ่ืน  ดังนี้ 

1.  เป็นนักแสดงนำฏศิลป์ไทยทุกสำขำ 
2.  มีควำมสำมำรถและเคยร่วมกิจกรรมด้ำนนำฏศิลป์ไทยในโรงเรียน  หรือได้รับเชิญไป 

ร่วมแสดงกับหน่วยงำนอื่นได้อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
3.  เป็นผู้ที่เคยได้รับรำงวัลหรือประกำศเกียรติคุณด้ำนนำฏศิลป์ไทย  และต้องน ำหลักฐำน 

มำแสดงด้วย 
ด้านวิชาการ 
1.  นักเรียนที่ได้รับรำงวัลทำงวิชำกำร  สำขำใดสำขำหนึ่งในระดับชำติ  หรือ  นำนำชำติ 
2.  เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษในกำรออกแบบ  หรือพัฒนำนวัตกรรมด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

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

3.1  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3.1.1  สำขำวิชำประวัติศำสตร์ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ในระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ  
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  2.50 
3.1.2  สำขำวิชำจิตวิทยำ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป-์กำรแสดง ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

ในระดบัโรงเรียน ระดับอ ำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต  
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต  
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  3.00 
3.1.3  สำขำวิชำภำษำเกำหลี 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ในระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ โดยเฉพำะผู้ที่เคยได้รับ 

รำงวัลประกวดควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำและวัฒนธรรมเกำหลีในระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ หรือ  
เคยผ่ำนกำรอบรมภำษำและวัฒนธรรมเกำหลีทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ หรือสอบผ่ำนภำษำเกำหลี 
ในระดับดีมำก 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  3.25 
3.1.4  สำขำวิชำภำษำจีน  
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ในระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ  

โดยเฉพำะผู้ที่เคยได้รับรำงวัลประกวดควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำจีน 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  3.00 
-  ผู้สมัครจะต้องเรียนวิชำภำษำจีนในชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย   
3.1.5  สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ในระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ  

โดยเฉพำะผู้ที่เคยได้รับรำงวัลประกวดควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำญี่ปุ่น 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  3.00 
-  ผู้สมัครจะต้องเรียนวิชำภำษำญี่ปุ่นในชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  หรือหำกไม่ได้เรียน 

วิชำภำษำญี่ปุ่นจะต้องมีใบประกำศกำรสอบผ่ำนวัดระดับภำษำญี่ปุ่นระดับ N3  ขึ้นไป 
3.1.6  สำขำวิชำภำษำไทย   
-  ได้รับรำงวัลด้ำนศิลปะ หรือด้ำนวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับจังหวัด ระดับเขต  

ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ  โดยเฉพำะผู้ที่เคยได้รับรำงวัลประกวดควำมสำมำรถ 
ทำงภำษำไทย ทั้งทำงด้ำนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน หรือกำรเขียน หรือมีผลกำรเรียนวิชำภำษำไทยอยู่ใน 
ระดับดีมำก และภำษำอังกฤษอยู่ในระดับดี 

   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX  5  ภำคเรียน  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทย  ไม่ต่ ำกว่ำ  5  หน่วยกิต 
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3.1.7  สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศสเพ่ือกำรสื่อสำร 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ในระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ  

โดยเฉพำะผู้ที่ได้รับรำงวัลประกวดควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำฝรั่งเศส หรือผ่ำนกำรสอบวัดระดับภำษำ
ฝรั่งเศส  (DELF)  ระดับ A2  หรือมีผลกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษอยู่ในระดับดีมำก  และผลกำรเรียน
ภำษำต่ำงประเทศอ่ืนอีก 1 ภำษำในระดับดี 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  3.00 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 
3.1.8  สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ  

หรือระดับนำนำชำติ  โดยเฉพำะผู้ที่ได้รับรำงวัลประกวดควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำอังกฤษ หรือได้รับ 
กำรสอบผ่ำนภำษำอังกฤษ  โดยมีผลกำรเรียนระดับดีมำก และผลกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศอ่ืน ๆ ในระดับดี 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  3.00  และมีผลกำรเรียน 
ในกลุ่มสำระวิชำภำษำต่ำงประเทศ ตลอด  5  ภำคเรียน  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 

-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 
3.1.9  สำขำวิชำศำสนำและปรัชญำ   
-  ได้รับรำงวัลด้ำนศิลปะ หรือด้ำนวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับเขต ระดับภำค  

ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
3.1.10  หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต   
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ  

หรือระดับนำนำชำติ   
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต  
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  3.00 
3.1.1.11 สำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฎศิลป์-กำรแสดง หรือด้ำนวิชำกำร  

ในระดับระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ   
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  2.00 

 
3.2  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   
หรือด้ำนวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค 
ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไมต่่ ำกว่ำ  2.00 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต  
-  ในกำรศึกษำสำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ซึ่งมีกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ  

รวมทั้งกำรออกพ้ืนที่เพ่ือส ำรวจข้อมูลในภำคสนำม ผู้สมัครเข้ำศึกษำในคณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ต้องมี
สุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง สมบูรณ์ และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือมีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรค 
ต่อกำรศึกษำดังต่อไปนี้ 
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 1. มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 2. โรคติดต่อที่มีผลต่อนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรในมหำวิทยำลัยบูรพำ หรือโรคที่ส่งผลให้เกิด
กำรพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

3. โรคไม่ติดต่อที่ส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
  3.1 โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในภำคปฏิบัติ 
  3.2 โรคควำมดันโลหิตรุนแรงจนส่งผลให้เกิดควำมผิดปกติต่อร่ำงกำยจนไม่สำมำรถด ำเนิน
กำรศึกษำได้ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ 
  3.3 โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 
  3.4  ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง 
  3.5 ภำวะไตวำยเรื้อรัง 
  3.6 โรคลมชักท่ีไม่สำมำรถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี โดยมีกำร
รับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 
 4. มีปัญหำด้ำนจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสำท หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน รวมถึง
ปัญหำจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 5. หูหนวกหรือหูตึง จำกควำมผิดปกติทำงประสำทและกำรได้ยิน 

 
3.3  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

3.3.1 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป สำขำวิชำกำรบริหำรท้องถิ่น  
และหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 

-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   
หรือด้ำนวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค 
ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
- มีควำมสนใจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและกำรปกครอง 
- ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
3.3.2 หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

หรือด้ำนวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค 
ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
- มีควำมสนใจด้ำนกฎหมำย 
- ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
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3.4  คณะวิทยาศาสตร์ 
-  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  ผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครเข้ำศึกษำได้ใน 10 สำขำวิชำ ดังนี้ 
3.4.1  สำขำวิชำคณิตศำสตร์   
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ  หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์-กำรแสดง 

หรือวิชำกำร  หรือเป็นนักเรียนทุนในโครงกำร วมว. ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ 
หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
3.4.2  สำขำวิชำเคมี 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร  หรือผ่ำนอบรมค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร สำขำเคมี หรือสำขำ 

ชีววิทยำ หรือสำขำฟิสิกส์ ค่ำยที่ 1 จำกศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือเป็นนักเรียนทุนในโครงกำร วมว. 
ในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
-  ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 
3.4.3  สำขำวิชำจุลชีววิทยำ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร  หรือผ่ำนอบรมค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร สำขำเคมี หรือสำขำ 

ชีววิทยำ หรือสำขำฟิสิกส์ ค่ำยที่ 1 จำกศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือเป็นนักเรียนทุนในโครงกำร วมว.  
ในระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
-  ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี และ/หรือลักษณะพิกำรทำงร่ำงกำย/จิตใจอันจะเป็นอุปสรรค 

ต่อกำรศึกษำ 
3.4.4  สำขำวิชำชีวเคมี   
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ  หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์-กำรแสดง 

หรือวิชำกำร  หรือเป็นนักเรียนทุนในโครงกำร วมว. ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 

  3.4.5  สำขำวิชำชีววิทยำ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร  หรือผ่ำนอบรมค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร สำขำเคมี หรือสำขำ 

ชีววิทยำ หรือสำขำฟิสิกส์ ค่ำยที่ 1 จำกศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือเป็นนักเรียนทุนในโครงกำร วมว.  
ในระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
-  ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 
3.4.6  สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ  หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์-กำรแสดง 

หรือวิชำกำร  หรือเป็นนักเรียนทุนในโครงกำร วมว. ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
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3.4.7  สำขำวิชำฟิสิกส์   
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร  หรือผ่ำนอบรมค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร สำขำเคมี หรือสำขำ 

ชีววิทยำ หรือสำขำฟิสิกส์ ค่ำยที่ 1 จำกศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือเป็นนักเรียนทุนในโครงกำร วมว. 
ในระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
3.4.8  สำขำวิชำวำริชศำสตร์   
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร  หรือผ่ำนอบรมค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร สำขำเคมี หรือสำขำ 

ชีววิทยำ หรือสำขำฟิสิกส์ ค่ำยที่ 1 จำกศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือเป็นนักเรียนทุนในโครงกำร วมว. 
ในระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
3.4.9  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร  
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร  หรือผ่ำนอบรมค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร สำขำเคมี หรือสำขำ 

ชีววิทยำ หรือสำขำฟิสิกส์ ค่ำยที่ 1 จำกศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือเป็นนักเรียนทุนในโครงกำร วมว. 
ในระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 
-  ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 
3.4.10 สำขำวิชำสถิติ   
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ  หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์-กำรแสดง 

หรือวิชำกำร  หรือเป็นนักเรียนทุนในโครงกำร วมว. ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ 
หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
 

3.5  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
-  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  ผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครเข้ำศึกษำได้ใน 8 สำขำวิชำ ดังนี้ 

1. สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร  2. สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 
3. สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล  4. สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (ต้องไม่ตำบอดสีขั้นรุนแรง) 

 5. สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ  6.  สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ 
7. สำขำวิชำวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสำร 
8.  สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

โดยคณะวิศวกรรมศำสตร์คัดเลือกนักเรียนเข้ำศึกษำในโครงกำรนักเรียนที่มีควำมสำมำรถ 
พิเศษทั่วประเทศในประเภทต่ำง ๆ 5 ด้ำน ได้แก่ 

1.  ความสามารถพิเศษด้านกีฬา  ได้รับรำงวัลในกำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติ หรือกีฬำเยำวชน
แห่งชำติ หรือเป็นนักกีฬำระดับประเทศขึ้นไป และมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) 5 ภำคเรียน 
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 

2.  ความสามารถพิเศษด้านศิลปะและวัฒนธรรม  เคยเข้ำร่วมและได้รับรำงวัลจำก 
กำรแข่งขันกิจกรรมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมในระดับประเทศขึ้นไป  และมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)   
5  ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 
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3.  ความสามารถพิเศษด้านดนตรี-ขับร้อง หรือด้านนาฏศิลป์  เคยเข้ำร่วมและได้รับ 
รำงวัลจำกกำรแข่งขันกิจกรรมด้ำนดนตรี  หรือขับร้อง  หรือนำฏศิลป์ในระดับประเทศขึ้นไป  และมีผล 
กำรเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX)  5  ภำคเรียนไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 

4.  ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ เคยเข้ำร่วมหรือได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน 
ทำงวิชำกำรหรือสิ่งประดิษฐ์ในระดับประเทศขึ้นไป หรือเข้ำร่วมแข่งขันในโครงกำรโรงประลองต้นแบบทำง
วิศวกรรม (Fabrication Lab)  เพ่ือพัฒนำทักษะควำมเป็นนวัตกร แก่เด็กและเยำวชนไทย และมีผลกำรเรียน
เฉลี่ยสะสม  (GPAX)  5  ภำคเรียนไม่ต่ ำกว่ำ  3.50  

5.  ผ่านการอบรม สอวน. ค่าย 2  เป็นผู้ที่เคยผ่ำนกำรอบรมในโครงกำรมูลนิธิส่งเสริม 
โอลิมปิกวิชำกำรและพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์ศึกษำในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้ำพ่ีนำงเธอ
เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำกรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ (สอวน.) ค่ำยที่ 2 จำกศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ   
และมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX)  5  ภำคเรียนไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 

-  ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สำมำรถศึกษำได้  และไม่ปรำกฏอำกำร 
ของโรค  ดังต่อไปนี้  

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

3.6  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  3.6.1  สำขำวิชำกำรสำธำรณสุขชุมชน 

-  ได้รับรำงวัลกีฬำ หรือด้ำนวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 
-  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-   ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปนี้ 

     *  โรคเรื้อน        *  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
       *  โรคพิษสุรำเรื้อรัง         *  โรคจิตต่ำง ๆ  และโรคออทิสติก 
      *  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
       *  กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2) 

เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ  เช่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
เทศบำล  โรงพยำบำล  สถำนีอนำมัย  หรือปฏิบัติงำนในมูลนิธิ/องค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์และภำรกิจ 
ในด้ำนกำรจัดกำรสุขภำพและสิ่งแวดล้อมชุมชน  โดยอำจรับผิดชอบหน้ำที่ดังนี้  คือ  ที่ปรึกษำในหน่วยงำน
ต่ำง ๆ  ทำงด้ำนสุขภำพ  ผู้ประเมินสภำวะสุขภำพชุมชน  นักวิจัยทำงด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อม  และ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 
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3.6.2  สำขำวิชำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย   
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

หรือด้ำนวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค 
ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  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) 

เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรส่งเสริม ป้องกัน ตรวจควำมปลอดภัย 
ในสถำนประกอบกำร  เพื่อสืบค้นปัญหำและอันตรำยตลอดจนประเมิน  แก้ไขควบคุมปัญหำที่เกิดจำกกำร
ท ำงำน 

 

3.6.3  สำขำวิชำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ   
- ได้รับรำงวัลด้ำนศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับจังหวัด  

ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  ไมเ่ป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปนี้ 

      *  โรคเรื้อน        *  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
        *  โรคพิษสุรำเรื้อรัง         *  โรคจิตต่ำง ๆ  และโรคออทิสติก 
       *  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
        *  กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2) 

สำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ปัญหำสุขภำพ  พฤติกรรมสุขภำพ  กระบวนกำร 
ปลูกฝัง  และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรวำงแผนและด ำเนินกำรสุขศึกษำ  กำรประเมินผลงำน  กำรวิจัย
พัฒนำงำนด้ำนสุขศึกษำ  และสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้อง 

3.6.4  สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม   
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

หรือด้ำนวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค 
ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-   ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปนี้ 
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      *  ตำบอดสี     *  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
      *  โรคเรื้อน        *  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 

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

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

3.7  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนศิลปะ ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต  

ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ  โดยพิจำรณำจำกรำงวัลในทำงศิลปะ หรือพิจำรณำจำกผลงำน 
ควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนศิลปะในสำขำวิชำที่สมัคร  
  -  ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในวิชำชีพทำงศิลปกรรมศำสตร์ ดังต่อไปนี้ 

1.  ตำบอดสีชนิดรุนแรง   2.  โรคเรื้อน 
3.  โรคจิตต่ำง ๆ    4.  วัณโรคในระยะอันตรำย 
5.  กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2) 
6.  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 

   7.  โรคหรือคนพิกำรประเภทอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้  ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำย
เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  ทั้งนี้  คณะศิลปกรรมศำสตร์อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำย
เพ่ิมเติมได้ 
 

3.8  คณะดนตรีและการแสดง 
-  ก ำลังศึกษำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนดนตรี-ขับร้อง  หรือนำฏศิลป์  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง และต้องมีผลงำน 

ทำงดนตรีและกำรแสดง  ที่ได้รับรำงวัลหรือยกย่องจำกสถำบันหรือหน่วยงำนที่น่ำเชื่อถือ ในระดับโรงเรียน  
ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  ผู้สมัครต้องมีพ้ืนฐำนทำงด้ำนดนตรีและกำรแสดง  โดยจะต้องผ่ำนกำรทดสอบปฏิบัติ 
ในวันสอบสัมภำษณ์ 

-  ผู้สมัครต้องส่งคลิปวิดีโอความสามารถพิเศษด้านดนตรีหรือศิลปะการแสดง  
โดยท าเป็น CD แนบมาพร้อมกับแฟ้มสะสมผลงาน 

-  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง  และโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชำชีพ  ดังต่อไปนี้ 
1)  โรคจิตต่ำง ๆ   2)  โรคเรื้อน      
3)  วัณโรคในระยะอันตรำย 4)  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
5)  กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2)   

-  โรคหรือคนพิกำรประเภทอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้  ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็น 
อุปสรรคต่อกำรศึกษำ ทั้งนี้ คณะดนตรีและกำรแสดงอำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพ่ิมเติมได้   
โดยผู้สมัครจะต้องเลือกเรียนใน  4  วิชำเอก  ดังนี้ 
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3.8.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มี 2 วิชำเอก ดังนี้ 
  3.8.1.1  วิชาเอกดนตรีไทย  
  ผู้สมัครต้องมีพ้ืนฐำนกำรปฏิบัติดนตรีอย่ำงน้อย 1 ประเภท ได้แก่ ระนำดเอก ระนำดทุ้ม 
ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ปี่ใน ขลุ่ยเพียงออ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขิม หรือ ขับร้องเพลงไทย 
  ส ำหรับวิชำเอกดนตรีไทย ก ำหนดให้ผู้เรียนศึกษำวิชำกลุ่มดนตรีไทย (ทักษะดนตรีไทย 
และทฤษฎีดนตรีไทย) ให้ครบตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด จำกนั้นผู้เรียนจึงเลือกศึกษำในกลุ่มวิชำที่สนใจ ได้แก่  
กลุ่มวิชำชีพดนตรีไทย กลุ่มดนตรีไทยสร้ำงสรรค์ และกลุ่มดนตรีเพื่อกำรเรียนรู้ 
  3.8.1.2  วิชาเอกดนตรีสากล ประกอบด้วย  
   1) กลุ่มวิชำเครื่องดนตรีคลำสสิก 
   2) กลุ่มวิชำดนตรีสมัยนิยม 
   3) กลุ่มวิชำดนตรีแจ๊ส 
   4) กลุ่มวิชำขับร้อง 
   5) กลุ่มวิชำเทคโนโลยีดนตรี 
  ผู้สมัครจะต้องมีพ้ืนฐำนกำรปฏิบัติดนตรีอย่ำงน้อย 1 ประเภท ได้แก่ ขับร้องตะวันตก ขับร้อง
เพลงลูกทุ่ง เครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง เครื่องกระทบ เครื่องสำย เปียโนคลำสสิก เปียโนแจ๊ส กีตำร์
คลำสสิก กีตำร์ไฟฟ้ำ กีตำร์เบส และกลองชุด 
  ส ำหรับวิชำเอกดนตรีสำกล ก ำหนดให้ผู้เรียนศึกษำกลุ่มวิชำดนตรีสำกลและทักษะดนตรี
ตำมท่ีพ้ืนฐำนของผู้เรียน ให้ครบตำมที่หลักสูตรก ำหนด จำกนั้นผู้เรียนจึงเลือกศึกษำในกลุ่มวิชำที่สนใจ ได้แก่ 
กลุ่มผู้ควบคุมวงดนตรี กลุ่มนักร้องมืออำชีพ กลุ่มกำรผลิตดนตรี กลุ่มกำรประพันธ์เพลง กลุ่มนักดนตรี
คลำสสิกสมัยใหม่ กลุ่มนักดนตรีสมัยนิยมและแจ๊ส  
 3.8.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  มี 2 วิชำเอก ดังนี้ 
  3.8.2.1 วิชาเอกนาฏศิลป์และก ากับลีลา  
  ผู้สมัครต้องมีพ้ืนฐำนกำรปฏิบัตินำฏศิลป์ไทยเป็นหลัก และกำรปฏิบัตินำฏศิลป์ประเภทอ่ืน ๆ 
ควบคู่กัน เช่น บัลเล่ต์ แจ๊สแดนซ์ นำฏศิลป์ร่วมสมัย ลีลำศ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนนำฏศิลป์ 
บูรณำกำรควำมรู้ และสร้ำงสรรค์กำรแสดงด้ำนนำฏศิลป์ จำกนั้นผู้เรียนจึงเลือกศึกษำในกลุ่มวิชำที่สนใจในกำร
ประกอบอำชีพ ได้แก่  
  - กลุ่มสร้ำงสรรค์ศิลปะกำรแสดงร่วมสมัย   
  - กลุ่มกำรเรียนรู้และพัฒนำมนุษย์ด้วยศิลปะกำรแสดง 
  - กลุ่มศิลปะกำรแสดงเพ่ือกำรพัฒนำ 
  - กลุ่มกำรจัดกำรธุรกิจศิลปะกำรแสดง  
  3.8.2.2 วิชาเอกศิลปะการละคร 
  ผู้สมัครต้องมีพ้ืนฐำนกำรปฏิบัติด้ำนศิลปะกำรแสดงตำมควำมสนใจด้ำนใดด้ำนหนึ่งต่อไปนี้  
  - ทักษะกำรแสดง 
  - กำรสร้ำงสรรค์และกำรก ำกับกำรแสดง 
  - กำรเขียนบทส ำหรับงำนศิลปะกำรแสดง 
  - กำรออกแบบเครื่องแต่งกำยส ำหรับกำรแสดง 
  - งำนฉำกและแสงส ำหรับงำนกำรแสดง 
 
 
 



-12- 
 

  โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพเฉพำะด้ำนบูรณำกำรควำมรู้และกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะ 
กำรแสดง จำกนั้นผู้เรียนจึงเลือกศึกษำในกลุ่มวิชำที่สนใจในกำรประกอบอำชีพ ได้แก่  
  - กลุ่มสร้ำงสรรค์ศิลปะกำรแสดงร่วมสมัย   
  - กลุ่มกำรเรียนรู้และพัฒนำมนุษย์ด้วยศิลปะกำรแสดง 
  - กลุ่มศิลปะกำรแสดงเพ่ือกำรพัฒนำ 
  - กลุ่มกำรจัดกำรธุรกิจศิลปะกำรแสดง 

3.8.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์  
เป็นหลักสูตรที่บูรณำกำรองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ  คือ  
  1. ควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรมกับกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ืออุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์     
  2. กำรใช้เครื่องมือ เทคนิคและกลวิธีในกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์   
  3. กำรจัดกำรและกำรประกอบกำรสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ในบริบทปัจจุบัน  
  นิสิตจะเรียนรำยวิชำบังคับร่วมกันจำกองค์ควำมรู้ทั้ง 3 ด้ำน และ เรียนรู้จำกประสบกำรณ์
กำรท ำงำนในโครงกำรธุรกิจ และกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพกับองค์กร หรือนักวิชำชีพภำยนอก ในช่วงชั้น 
ปีที่ 3 และปีที่ 4  
  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ เป็นสำขำวิชำ
เดียว ไม่มีวิชำเอก แต่หลักสูตรได้ออกแบบกลุ่มวิชำเลือก ท่ีนิสิตได้เลือกศึกษำเจำะลึกเพื่อพัฒนำควำมเชี่ยวชำญ
ของตนเองใน 2 กลุ่ม คือ  
  1.กำรสร้ำงสรรค์คอนเทนต์สำระบันเทิงในส่ือดิจิทัล  
  2. กำรสรำ้งสรรคแ์ละจัดกำรอีเวนต์และธุรกิจไมซ์ 
  กำรสอบปฏิบัติของสำขำวิชำจะประกอบไปด้วย กำรทดสอบกระบวนกำรคิดสร้ำงสรรค์  
ผ่ำนโจทย์ให้ผู้เข้ำสอบทดลองฝึกปฏิบัติ และทดสอบทักษะกำรสื่อสำร กำรน ำเสนอและกำรคิดวิเครำะห์  
ท่ีผู้เข้ำสอบต้องแสดงควำมรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม นโยบำยของประเทศด้ำนอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ตลอดจน
เป้ำหมำยในวิชำชีพของแต่ละคน  ผ่ำนกำรสัมภำษณ์ตอบค ำถำมจำกคณะกรรมกำร 
 

3.9  คณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี 

3.9.1 สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย  
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ  

หรือระดับนำนำชำติ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
3.9.2 สำขำวิชำคณิตศำสตร์  สำขำวิชำเคมี  สำขำวิชำชีววทิยำ  และสำขำวิชำฟิสิกส์  
-  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ  

หรือระดบันำนำชำติ 
    -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
    -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 
3.9.3 สำขำวิชำศิลปศึกษำ 
-  ไดร้ับรำงวัลด้ำนศิลปะ ในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ  

หรือระดับนำนำชำติ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00
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3.10  คณะโลจิสติกส์   
     3.10.1 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน มีแขนงวิชำดังต่อไปนี้ 

       3.10.1.1 แขนงวิชำวิศวกรรมโซ่อุปทำน   
 -  ได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำร ในระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

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

 -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 
       3.10.1.2 แขนงวิชำกำรค้ำและโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศ   
       3.10.1.3 แขนงวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
       3.10.1.4 แขนงวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมพำณิชยนำวี 

  -  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ  หรือดนตรี-ขับร้อง  หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง   
ในระดับประเทศขึ้นไป  

            -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
และมีผลกำรเรียนคณิตศำสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี 

 -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 
 

3.11  วิทยาลัยนานาชาติ  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร 
3.11.1  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชำกำรตลำดดิจิทัลและสร้ำงสรรค์ 

กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ  กลุ่มวิชำกำรเงิน   
  - ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  ด้ำนศิลปะ  ด้ำนดนตรี-ขับร้อง  ด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

และด้ำนวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค 
ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
-  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   

  -  แนวทำงประกอบอำชีพผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ สำมำรถประกอบอำชีพในองค์กำรทั้งภำครัฐ
และเอกชน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร กำรจัดระบบสำยงำน สำยกำรบังคับบัญชำและโครงสร้ำงองค์กร 
กำรท ำแผนธุรกิจ กำรวำงแผนและวิเครำะห์เกี่ยวกับกำรตลำด กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ และธุรกิจ
กำรเงิน อำชีพอิสระอ่ืน ๆ ทั้งในระดับปฏิบัติกำรและระดับบริหำร ในองค์กรระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ 
และระดับนำนำชำติ  

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำย 
เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

3.11.2  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนอัจฉริยะ   
  - ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  ด้ำนศิลปะ  ด้ำนดนตรี-ขับร้อง  ด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

และด้ำนวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค 
ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
-  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   

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

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำย 
เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด
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3.11.3  สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำรกำรท่องเที่ยวและไมซ์ หลักสูตรนำนำชำติ   
  - ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  ด้ำนศิลปะ  ด้ำนดนตรี-ขับร้อง  ด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   

และด้ำนวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค 
ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
-  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  โดยแบ่งจ่ำย 
เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

3.11.4  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำกำรพัฒนำศักยภำพสำกล  
กลุ่มวิชำทรัพยำกรมนุษย์ และกลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ หลักสูตรนำนำชำติ  

- ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  ด้ำนศิลปะ  ด้ำนดนตรี-ขับร้อง  ด้ำนนำฏศิลป์-กำรแสดง   
และด้ำนวิชำกำร  ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง  ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค 
ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
-  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   

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

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำย 
เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

 
3.12  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 
     3.12.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มี 2 กลุ่มวิชา ดังนี้ 

     13.12.1.1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชำกำรตลำดและบริกำร  
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์-กำรแสดง 

หรือวิชำกำร หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด 
 ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  ผู้เรียนมีองค์ควำมรู้ด้ำนกำรตลำด และมีทักษะกำรบริกำร รวมถึงใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน 
กำรประกอบอำชีพได้ เช่น จัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรจัดกำรด้ำน
กำรตลำดและบริกำร ผู้เรียนสำมำรถฝึกปฏิบัติกำรด ำเนินงำนกำรตลำดและบริกำรในสถำนประกอบกำรของ
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงได้ เพรำะเป็นพ้ืนที่ที่มีสถำนประกอบกำรที่ต้องใช้ควำมรู้ด้ำนกำรตลำด
และทักษะกำรบริกำรอยู่แล้ว  

แนวทางการประกอบอาชีพ 
เช่น งำนขำย วำงแผนกำรตลำด โฆษณำ ประชำสัมพันธ์ บริหำรผลิตภัณฑ์ พัฒนำ 

ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย วิจัยตลำด บริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ กำรตลำดในธุรกิจบริกำร งำนบริกำรต่ำง ๆ  
ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น 
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3.12.1.2  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชำกำรประกอบกำร 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์-กำรแสดง 

หรือวิชำกำร หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด 
 ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  ผู้เรียนบูรณำกำรควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำร กำรตลำด กำรเงิน บัญชี และระบบสำรสนเทศ 
ทำงธุรกิจได้ เพ่ิมเติมควำมรู้และฝึกทักษะด้ำนกำรเป็นผู้ประกอบกำรในรำยวิชำต่ำงๆ เช่น กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรจ ำหน่ำย กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กำรประกอบกำรและวิสำหกิจเพ่ือสังคม กำรวินิจฉัย
สถำนประกอบกำร กำรเขียนแผนธุรกิจ เป็นต้น ปฏิบัติกำรขำยผลิตภัณฑ์ออนไลน์ โดยกำรน ำผลิตภัณฑ์ 
ของผู้ประกอบกำรและชุมชนมำฝึกกำรจัดกำรร้ำนค้ำออนไลน์ เรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem-Base 
Learning)  

แนวทางการประกอบอาชีพ 
     ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรในองค์กร เช่น ขำยออนไลน์ พัฒนำผลิตภัณฑ์ 

วินิจฉัยองค์กร วิจัยธุรกิจ วำงแผนและพัฒนำธุรกิจ เป็นต้น 
      นอกจำกนี้ผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่มวิชำ ได้รับกำรพัฒนำบุคลิกภำพท่ีดีผ่ำนรำยวิชำ เช่น ศิลปะกำรพูด
และกำรน ำเสนอ ภำวะผู้น ำ กำรเจรจำต่อรองและกำรน ำเสนอ กำรพัฒนำบุคลิกภำพและมำรยำททำงสังคม 
ผ่ำนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำบุคลิกภำพก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ และสำมำรถบูรณำกำรศำสตร์บริหำรธุรกิจ 
กับศำสตร์ต่ำงๆ โดยผ่ำนโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรพัฒนำทักษะกำรท ำงำนหลำยด้ำน อำทิ ทักษะ 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ / ด้ำนสื่อสังคมออนไลน์ / ด้ำนพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 
เพ่ือบูรณำกำรกับศำสตร์อ่ืน    

หมายเหตุ นิสิตหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิตทั้ง 2 กลุ่มวิชำ  มีโอกำสเข้ำร่วมปฏิบัติสหกิจศึกษำ 
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำอย่ำงน้อย 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไป 
ตำมเงื่อนไขของคณะฯ และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร   

3.12.2  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน   
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์-กำรแสดง 

หรือวิชำกำร หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

    -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
    -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
    -  ศึกษำเก่ียวกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้ำนของไทย   

รวมทั้งกลุ่มประเทศอำเซียน  และเอเชียตะวันออก  เป็นหลักสูตรที่จัดท ำขึ้นภำยใต้กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ สำขำโลจิสติกส์ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ   

 ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์ เช่น เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำรวำงแผนกำรผลิต จัดซื้อ นักวิเครำะห์ 
กำรจัดกำรโลจิสติกส์ เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร คลังสินค้ำ เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ศูนย์กระจำยสินค้ำ เจ้ำหน้ำที่/
ผู้จัดกำร ควบคุมกำรขนส่งสินค้ำ เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร ผู้ประกอบกำร 

 ด้ำนกำรจัดกำรกำรค้ำชำยแดนหรือกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  เช่น  เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ตัวแทน
น ำเข้ำ-ส่งออก เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร วำงแผนและปฏิบัติกำรท่ำเรือ เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร จัดซื้อ จัดหำระหว่ำง
ประเทศเจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ฝ่ำยขำยต่ำงประเทศ เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ประสำนงำนต่ำงประเทศ เจ้ำหน้ำที่/
ผู้ช ำนำญกำร ตัวแทนผู้ด ำเนินพิธีกำรศุลกำกร ผู้ประกอบกำร 
 

 



-16- 
 
 

 หมายเหต ุ นิสิตสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจ
ศึกษำ  (ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ  4  เดือน  ในชั้นปีท่ี  4  ถ้ำนิสิตผ่ำนกำรคัดเลือก 
ใหป้ฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร และสำมำรถสอบมำตรฐำนอำชีพด้ำนโลจิสติกส์กับสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ 

3.12.3  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่  มี 2 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
     3.12.3.1 สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชำเทคโนโลยีและกำรจัดกำรไม้ผล 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์-กำรแสดง 

หรือวิชำกำร หรือกำรเข้ำร่วมกจิกรรม ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

    -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชำเทคโนโลยีและกำรจัดกำรไม้ผล มุ่งศึกษำเรียนรู้เพือ่พัฒนำกำรเกษตรแบบด้ังเดิม 

สู่กำรบริหำรจัดกำรกำรเกษตรแบบสมัยใหม่ โดยอำศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำสนับสนุนกำรผลิตผลไม้
คุณภำพและพืชเศรษฐกิจอย่ำงแม่นย ำ (Smart farmer) หลักสูตรจึงพัฒนำรำยวิชำท่ีมุ่งเน้นกำรเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ ำ
ถึงปลำยน้ ำ กำรผลิตผลไม้สู่กำรตลำดและกำรเพิ่มมูลค่ำ ในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตไม้ผลและพืช
เศรษฐกิจ ประกอบด้วย พันธุ์พืช กำรขยำยพันธุ์พืชเชงิพำณิชย์ สรีรวิทยำ เทคโนโลยีกำรผลิตพืชแบบแม่นย ำ 
เทคโนโลยีกำรจัดกำรธำตุอำหำรพืช กำรจัดกำรดินและปุ๋ย เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดิน กำรวินิจฉัยโรคพืช  
กำรจัดกำรโรคพืชและแมลง กำรควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เทคโนโลยีกำรจัดกำรวัชพืช  กำรจัดกำรหลังกำรเก็บ
เกี่ยว กำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ  กำรเก็บรักษำ  กำรขนส่ง  กำรจัดกำรผลิตผลสดเพื่อส่งออก  กฎระเบียบและ
มำตรฐำนของกำรน ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร   ธุรกิจและกำรค้ำออนไลน์ กำรเพิ่มมูลค่ำสินคำ้เกษตร กำรเรียนรู้
ตลอดหลักสูตรเน้นกำรเรียนรู้ คู่ปฏิบัติจริง โดยหลักสูตรสอนในจังหวัดจันทบุรี มหำนครผลไม้เมืองร้อน มีควำม
ร่วมมือกับเกษตรกรดีเด่นแห่งชำติ กลุ่มเกษตรกร และภำคเอกชนท่ีด ำเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับผลไม้ของไทย 

     3.12.3.2  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชำเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และ 
กำรออกแบบพืชอำหำร 

-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์-กำรแสดง 
หรือวิชำกำร หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

    -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชำเทคโนโลยีปรับปรงุพันธุ์และกำรออกแบบพืชอำหำร กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตร์ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปรับปรุงพันธ์ุและกำรออกแบบพืช มุ่งพัฒนำบัณฑิตให้สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
ทำงเกษตรและอำหำรสุขภำพ เพื่อตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ท่ีให้ควำมส ำคัญกับกำรเลือกอำหำรท่ีดีมีประโยชน์และ
มีผลกระทบกับส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด โดยเริ่มต้ังแต่กำรสร้ำง/ปรับปรุงและคัดสรรพันธุ์พืชที่ดีด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เช่น กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภำพ/ชีวโมเลกุลและกำรเพำะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชเพื่อกำรพัฒนำพันธ์ุพืช กำรค้นหำทรัพยำกรและพชืสมุนไพรท่ีมีประโยชน์ผ่ำนระบบฐำนสำรสนเทศขั้น
สูง เพื่อให้มั่นใจว่ำจะได้วัตถุดิบท่ีมีคุณภำพและได้มำตรำฐำน ซึ่งน ำมำใช้ในกำรพัฒนำและแปรรูปผลิตภัณฑ์
อำหำรสุขภำพตำมหลักกำรของ functional food และ functional drink เรียนรู้กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ี
ทันสมัยตอบโจทย์ตลำดผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมกันนี้กับกำรเสริมทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรยุคใหม่กับสโลแกน  
“สร้ำงได้ ขำยเป็น” กับวำงแผนกำรขำยและท ำกำรตลำดด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีสร้ำงขึ้นด้วยตัวเอง หรือกำรเข้ำสู่ธุรกิจ
ของเมล็ดพันธ์ุพืช พร้อมกันนี้ยังมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนกำรผลิตเป็น zero waste กับกำรแปรรูป/เพิ่มมูลคำ่วัสดุ
เหลือท่ิงทำงเกษตร และรักษำ/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีพืชบ ำบัด (Phytoremediation) ด้วยรูปแบบ 
กำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นกำรปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน ทุกวิชำจะถูกเรียงร้อยเป็นเรื่องรำวให้บัณฑิตสำมำรถ 
หยิบเอำทุกกระบวนกำรกำรเรยีนรู้ไปประกอบอำชีพได้ในอนำคต 
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 แนวทางการประกอบอาชีพ   
รับรำชกำรในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนกำรเกษตร  นักวิจัยและเจ้ำหน้ำที่ในองค์กรภำครัฐและ

เอกชน  ประกอบธุรกิจทำงด้ำนกำรเกษตร  เช่น  ฟำร์ม  สวน  ไร่  โรงงำน  ฯลฯ  หรือท ำงำนในภำคเอกชน 
ที่เก่ียวกับธุรกิจกำรเกษตร  สำมำรถศึกษำต่อในระดับปริญญำโท  สำขำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ใน
สถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ 

หมายเหตุ  นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ  (ปฏิบัติงำน 
ในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำ  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะฯ 
และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 

3.12.4  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์-กำรแสดง 

หรือวิชำกำร หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

    -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  8  หน่วยกิต 

    -  บัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล  เป็นนัก
สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กร ท่ีมีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และมีทักษะควำมรู้ปฎิบัติทำงด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรน ำเสนอข้อมูล กำรวำงแผนและกำรพยำกรณ์ให้กับ
องค์กรภำคธุรกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยข้อมูลดิจิทัล มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์กำรท ำงำนด้ำนโปรแกรม 
กำรสื่อสำรข้อมูล  และกำรบรหิำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมไปถึงโปรแกรมประยุกตฺทำงด้ำนวิทยำกำรข้อมูล   
มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและท ำงำนร่วมกันกับผู้อื่นได้  เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร ในกำรพัฒนำองค์กร 
และประเทศ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ   

นักวิเครำะห์ข้อมูล นักวิทยำกำรข้อมูล นักวำงแผนทำงธุรกิจดิจิทัล นักวิเครำะห์ด้ำนอัจฉริยะทำง
ธุรกิจ นักพัฒนำด้ำนอัจฉริยะทำงธุรกิจ นักพัฒนำคลังข้อมูล ในภำคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขนำดใหญ่  
นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ  นักวิเครำะห์และออกแบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ นักพัฒนำระบบ  ผู้ดูแลเครือข่ำย  
นักพัฒนำเว็บไซต์  และนักวิชำชีพในสถำนประกอบกำรที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 หมายเหตุ  นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจ
ศึกษำ  (ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำ  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำม
เงื่อนไขของคณะฯ  และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 

3.12.5  สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์-กำรแสดง 

หรือวิชำกำร หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 

-  ศึกษำเก่ียวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสิทธิภำพทำงด้ำนธุรกิจ รวมถึงกำรเข้ำใจ 
วัฒนธรรมที่หลำกหลำย  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงสรรค์งำน
อำชีพ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ   

สำมำรถประกอบอำชีพที่เก่ียวข้องกับงำนด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจในภำครัฐ 
และเอกชน  งำนแปล  งำนส ำนักงำน  และธนำคำร 
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 หมายเหตุ   
 1.  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  เก็บค่ำบ ำรุงและ 
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน  ภำคต้นและภำคปลำย  ภำคเรียนละ  18,000  บำท 
 2.  นิสิตสำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ   
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำ  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4  ถ้ำนิสิตผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำน 
จำกสถำนประกอบกำร 

3.12.6  สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์-กำรแสดง 

หรือวิชำกำร หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

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

   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 
-  ผู้สมัครต้องมีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี  ซื่อสัตย์   

ขยัน  อดทน  กระตือรือร้น  ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำ อย่ำงเป็น
ล ำดับขั้นตอน 
  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และระบบอัจฉริยะ  
ได้พัฒนำขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรบุคลำกรในอุตสำหกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ  รองรับ 
กำรเปลี่ยนรูปองค์กำรไปสู่องค์กรอัจฉริยะท่ีขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven  Business)  บนพื้นฐำนของ
เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์  ตลอดถึงกำรพัฒนำก ำลังคนส ำหรับธุรกิจดิจิทัล  และระบบอัจฉริยะ  เช่น  โรงงำน
อัจฉริยะ (Smart Factory)  เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture)  ฟำร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)  เมือง
อัจฉริยะ (Smart City)  กำรบริกำรอัจฉริยะ (Smart Services)  กำรท่องเที่ยวอัจฉริยะ  (Smart Tourisms)  
และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistics)  สอดคล้องกับโครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC)  
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0 
 แนวทางการประกอบอาชีพ 

1. นักออกแบบและพัฒนำปรับปรุงปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  เพ่ือกำรเปลี่ยนรูปองค์กร
เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล  (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 ำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และ

เทคโนโลยีข้อมูลดิจิทัล 
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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 

 

3.13  คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์-กำรแสดง 

หรือวิชำกำร หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
- หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล  

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชำ ดังน้ี 
   1) กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทางทะเล เป็นกลุ่มวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกับ 

กำรจัดกำร และกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรทำงทะเล เน้นศึกษำกำรเปลี่ยนแปลง และกำรฟื้นฟูคุณภำพแหล่งน้ ำ 
ตะกอนดิน และระบบนิเวศในทะเลท่ีส ำคัญ เช่น แนวปะกำรัง แหล่งหญ้ำทะเล ป่ำชำยเลน กำรใช้เทคโนโลยีภูมิ
สำรสนเทศส ำหรับกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล และกำรศึกษำปัญหำเร่งด่วนของประเทศ เช่น 
กำรกัดเซำะชำยฝ่ัง กำรจัดกำรทรัพยำกรประมง มลภำวะทำงทะเล และขยะทะเล ฯลฯ และกำรฝึกทักษะกำร
ปฏิบัติกำรใต้น้ ำ (SCUBA) 

   2) กลุ่มเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นกลุ่มวิชำท่ีศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต
สิ่งมีชีวิตในทะเล กำรจัดกำรฟำร์มทะเล เทคโนโลยีกำรเพำะขยำยพันธุ์สัตว์และพืชทะเล เทคโนโลยีกำรตรวจและ
วินิจฉัยโรคสัตว์น้ ำ กำรจัดกำรสุขภำพสัตว์น้ ำ และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภำพส ำหรับพัฒนำกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำให้มีประสิทธิภำพและยั่งยืน 

 แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนรำชกำร สถำนประกอบกำรเอกชน 
และองค์กรพัฒนำเอกชน ในต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ นักวิจัย หรือนักวิชำกำร ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล   

  กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงทะเล กำรจัดกำรประมง  กำรจัดกำรฟำรม์สัตว์น้ ำ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ  
กำรส่งเสริมวิชำกำรผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ กำรตรวจวิเครำะห์
คุณภำพวัตถุดิบอำหำร และผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล และกำรประกอบอำชีพท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำน้ ำ 

 
3.14  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 

3.14.1  สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ   
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์-กำรแสดง 

หรือวิชำกำร หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 
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-  สำขำนี้ศึกษำด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ ด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับ 2 มิติ และ 3 มิติ ควำมคิด 
สร้ำงสรรคแ์ละกำรจัดกำรควำมคิดอย่ำงเป็นระบบ กำรจ ำแนกประเภทของอัญมณีเบ้ืองต้น กำรสร้ำงแบรนด์  
กำรเจำะกลุ่มตลำด เทคนิคกำรสร้ำงสรรค์เครื่องประดับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิตเครื่องประดับ 
ในอุตสำหกรรม มีควำมรู้ในกลไกลกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจในตลำดอัญมณีและเครื่องประดับ 

แนวทางในการประกอบอาชีพ   
สำมำรถประกอบอำชีพนักออกแบบเครื่องประดับได้ท้ังภำครัฐและภำคเอกชน นักออกแบบ 

เครื่องประดับอุตสำหกรรม นักออกแบบเครื่องประดับเชิงศิลปะ นักออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น นักออกแบบ
เครื่องประดับประณีตศิลป์ ผู้ผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ นกัออกแบบ
เครื่องประดับอิสระ เป็นต้น นอกจำกนี้ยังสำมำรถศึกษำต่อในระดับสูงขึ้นเพื่อเข้ำสู่สำยงำนด้ำนวิชำกำร อำจำรย์ 
นักวิจัย รวมท้ังกำรประกอบอำชีพอิสระตำมควำมต้องกำร 
          หมายเหต ุนิสิตสำขำกำรออกแบบเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศกึษำ (ปฏิบัติงำนใน
สถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำรคัดเลือก
จำกสถำนประกอบกำร 

3.14.2  สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับรอ้ง หรือนำฏศิลป์-กำรแสดง 

หรือวิชำกำร หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 
   -  สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนกำรบริหำรธุรกิจและกำรตลำด โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและ

เครื่องประดับ  กำรท ำแผนธุรกิจ ควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนอัญมณีศำสตร์ กำรตรวจวิเครำะห์อัญมณี กำรประเมิน
คุณภำพรำคำเพชร กำรประเมินรำคำอัญมณีและเครื่องประดับ กำรเป็นผู้ประกอบกำร กำรตลำดออนไลน์ 
กำรสร้ำงแบรนด์ และกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศเพ่ือธุรกิจ 
 แนวทางในการประกอบอาชีพ   

สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในต ำแหน่ง ผู้ประกอบกำรอัญมณี  เจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยกำรตลำดและฝ่ำยขำย  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยโฆษณำและประชำสัมพันธ์  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล  เจ้ำหน้ำที่
วิเครำะห์อัญมณี  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซื้อ เป็นต้น 

หมายเหตุ นิสิตสำขำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำน
ในสถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำร
คัดเลือกจำกสถำนประกอบกำร 

    3.14.3  สำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์-กำรแสดง 

หรือวิชำกำร หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 
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     -  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นหลักสูตรที่ 
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 สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมควำมสนใจของผู้เรียน เช่น 
1. นักวิเครำะห์อัญมณี 
2. นักวิจัย และนักวิทยำศำสตร์ ในสถำบันวิจัยทั้งภำครัฐและเอกชน 
3. นักพัฒนำเทคนิคกำรผลิตเครื่องประดับ 
4. นักประเมนิคุณภำพและรำคำอัญมณี 
5. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกระบวนกำรผลิตและควบคุมคุณภำพกำรผลิต 
6. เจ้ำของกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยอัญมณีและเครื่องประดับ 
7. ผู้ประกอบกำรด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับ 
8. ตัวแทนจ ำหน่ำยอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในและต่ำงประเทศ 
9. อำชีพอิสระตำมควำมต้องกำร 
หมายเหตุ  นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ สำมำรถเลือกแผนกำรศึกษำแบบสห

กิจศึกษำ หรือกำรปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรจริงในภำคสุดท้ำยของกำรเรียน 
 
3.15  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 
 3.15.1 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และสิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรม 

-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์-กำรแสดง 
หรือวิชำกำร หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

      -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 

แนวทางการประกอบอาชีพ  
สำมำรถประกอบอำชีพที่เกี่ยวกับกำรน ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำ กำรจัดซื้อ จัดหำ กำรขนส่งและ 

กำรกระจำยสินค้ำ กำรจัดกำรคลังสินค้ำ กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น 
3.15.2 สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์-กำรแสดง 

หรือวิชำกำร หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

      -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 

 



-22- 
 

แนวทางการประกอบอาชีพ   
สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  รวมทั้งประกอบอำชีพส่วนตัว  เช่น   

อำชีพรับรำชกำรในหน่วยงำนรำชกำร  อำทิต ำแหน่ง  ปลัดอ ำเภอ ปลัดเทศบำล  ปลัด อบต. อำชีพพนักงำน
รัฐวิสำหกิจ  อำชีพพนักงำนองค์กำรมหำชน  อำชีพนักบริหำร อำชีพพนักงำนบริษัท อำทิ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรรัฐกิจ เป็นต้น 

3.15.3 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์-กำรแสดง 

หรือวิชำกำร หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

      -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  มีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ   

  -  เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีที่  2  ดังนี้ 
   1) กลุ่มวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศประยุกต์   
   2) กลุ่มวิชำนวัตกรรมส ำหรับผู้ประกอบกำรดิจิทัล   

แนวทางการประกอบอาชีพ  
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์  (Applied  Information  Technology)  ประกอบ

อำชีพเกี่ยวกับกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ต ำแหน่งงำน ได้แก่ นักพัฒนำซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักพัฒนำ
เว็บแอพพลิเคชั่น นักพัฒนำและออกแบบเว็บไซต์ นักพัฒนำสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย นักพัฒนำไอโอที ผู้ดูแล
ระบบเครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย เป็นต้น 
 - กลุ่มวิชานวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการดิจิทัล  (Innovation  for  Digital  Entrepreneur)   
ประกอบอำชีพเกี่ยวกับผู้ประกอบกำรดิจิทัล  ต ำแหน่งงำน  ได้แก่  นักกำรตลำดออนไลน์  นักเศรษฐศำสตร์ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ผู้ออกแบบและพัฒนำสื่อมัลติมีเดียเพ่ือกำรน ำเสนอทำงธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัล  

 

3.16  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร มี 2 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย 

3.16.1 สำขำวิชำนวัตกรรมเกษตร กลุ่มวิชำนวัตกรรมกำรผลิตพืช 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์-กำรแสดง 

หรือวิชำกำร หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

      -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมกำรผลิตพืช ประกอบด้วย smart farming  

ทั้งด้ำนพืช นวัตกรรมกำรผลิตและแปรรูปมันส ำปะหลังแบบครบวงจร นวัตกรรมกำรผลิตและแปรรูปอ้อย 
แบบครบวงจร นวัตกรรมกำรผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจร ธุรกิจเกษตรเพ่ือผู้ประกอบกำร ระบบน้ ำ
และพลังงำนแสงอำทิตย์เพ่ือกำรเกษตร เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรเกษตรแบบไร้ขยะ 
กำรจัดกำรผลิตผลทำงกำรเกษตรเพ่ือกำรส่งออก เทคโนโลยีชีวภำพพืช สรีรวิทยำของพืช กำรปรับปรุงพันธุ์พืช 
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช หลักกำรผลิตพืช เทคโนโลยีกำรผลิตพืชเสริมควำมงำม เทคโนโลยีกำรผลิตไม้ผล 
เทคโนโลยีกำรขยำยพันธุ์พืช เช่น กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดินพืชพลังงำนและ
เทคโนโลยี ด้ำนพลังงำนชีวมวล กำรผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร กำรจัดกำรดินและปุ๋ยเทคโนโลยีกำร 
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จัดกำรวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืช และอุตสำหกรรมท่ีเกี่ยวกับกำรผลิตพืช เป็นต้น  รวมถึงกำรประยุกต์ใช้และ
กำรวิจัยทำงด้ำนพืชศำสตร์ น ำไปสู่กำรสร้ำงเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำกำรผลิตพืชและศึกษำในด้ำนกำรประเมิน
คุณภำพผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยว ดัชนีกำรเก็บเกี่ยว กำรรักษำคณุภำพ คุณค่ำของโภชนำกำร ระบบกำรจัดกำรหลัง
กำรเก็บเกี่ยว กำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ กำออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง และกำรน ำเทคโนโลยี 
ท่ีเหมำะสมและทันสมัยมำใช้เพื่อลดกำรสูญเสียหลังกำรเก็บเกี่ยว ควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบ
มำตรฐำนและควำมปลอดภัยของอำหำร  และกฎระเบียบมำตรฐำนของประเทศผู้น ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร 

3.16.2 สำขำวิชำนวัตกรรมเกษตร กลุ่มวิชำนวัตกรรมกำรผลิตสัตว์   
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์-กำรแสดง 

หรือวิชำกำร หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

      -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 

  -  กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่ส ำคัญ 
ประกอบด้วย ฟำร์มอัจฉริยะทำงด้ำนสัตว์ กำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ สมุนไพรส ำหรับปศุสัตว์  ธุรกิจเกษตร 
เพ่ือผู้ประกอบกำรกำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภำพ
สัตว์ โภชนศำสตร์สัตว์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์ พืชอำหำรสัตว์ กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสัตว์  
เทคโนโลยีน้ ำนม กำรฟักไข่และกำรจัดกำรโรงฟัก เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม กำรรักษำเบื้องต้น
และกำรป้องกันโรคในสัตว์ ธุรกิจปศุสัตว์และมำตรฐำนฟำร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีต่ำง ๆ และกำรวิจัยทำงสัตวศำสตร์เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์ 

แนวทางการประกอบอาชีพของนวัตกรรมเกษตร ศึกษำต่อปริญญำโท ปริญญำเอก ในสำขำทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยท้ังในและต่ำงประเทศ รับรำชกำรในส่วน
รำชกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเกษตร อำจำรย์หรือนักวิจัย ตำมสถำบันมหำวิทยำลัยท้ังภำครัฐและเอกชน ประกอบ
ธุรกิจทำงด้ำนเกษตร เช่น ฟำร์ม สวน ไร่ โรงงำน ฯลฯ  หรือท ำงำนในภำคเอกชนท่ีเกี่ยวกับธุรกิจกำรเกษตร 

    3.16.3 สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์-กำรแสดง 

หรือวิชำกำร หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด  
ระดับเขต ระดับภำค ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

      -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 

     -  สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  
ประกอบด้วยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตรเบ้ืองต้น  หลักเศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเกษตร   
กำรวิจัยตลำดในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร  กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  กำรควบคุม
คุณภำพในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรประกันคุณภำพและกฎหมำยในอุตสำหกรรมเกษตร  สถิติและกำรวำง
แผนกำรทดลอง  นวัตกรรมในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร  หลัก
วิศวกรรมแปรรูปอำหำร  กำรเสริมทักษะและจรรยำบรรณส ำหรับวิชำชีพวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์  รวมถึง
กำรศึกษำด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร  เช่น  จุลชีววิทยำอำหำร  เคมีอำหำร  หัวข้อคัดสรรอุตสำหกรรมเกษตร  
เทคโนโลยีบรรจภุัณฑ์  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง  เทคโนโลยีผักและ
ผลไม้  เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก  เทคโนโลยีกำรหมัก  เทคโนโลยีแป้งและน้ ำตำล  และในด้ำนกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพและควำมงำม  เช่น อำหำรเพื่อสุขภำพ  เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ  สำรสกัดสมุนไพรและกำร
ทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพ  หัวข้อคัดสรรทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภำพและ
ควำมงำม  เครื่องส ำอำงเวชส ำอำง  และพิษวิทยำของผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ
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 แนวทางการประกอบอาชีพ ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ  สำมำรถท ำงำนได้ 
ท้ังในหน่วยงำนรำชกำร  หน่วยงำนเอกชน  โดยท ำงำนในต ำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
ท่ีเกี่ยวกับอำหำร  กึ่งอำหำร  และไม่ใช่อำหำร ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพและควำมงำม นอกจำกนี้
ยังสำมำรถท ำงำนในต ำแหน่งอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ฝ่ำยกำรผลิต  ฝ่ำยกำรควบคุมและประกันคุณภำพ  
กำรตลำด  เป็นต้น และประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมเกษตร 

 

3.17  โครงการจัดตั้ง  “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”  วิทยาเขตสระแก้ว 
 3.17.1 สำขำวิชำกำรจัดกำร 

-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปท่ีี 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  ได้รับรำงวัลด้ำนกีฬำ  หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์-กำรแสดง หรือวิชำกำร  

หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับโรงเรียน  ระดับอ ำเภอ  ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภำค 
ระดับประเทศ หรือระดับนำนำชำติ 

-  บัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำรจะเป็น 
ผู้ท่ีมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญทำงด้ำนบริหำรธุรกิจท่ีจ ำเป็น ท้ังด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจท่ัวไป กำรตลำด และ
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ ทันยุคสมัยของกำรเปลี่ยนแปลง และผลกระทบอย่ำงเท่ำทัน มีควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ 
เป็นนักคิด นักวำงแผน แก้ปัญหำเชิงธุรกิจ สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ และประสบกำรณ์เพื่อให้เกิดแนวทำงในกำร
บริหำรธุรกิจใหม่ ๆ มีควำมเป็นผู้น ำ สำมำรถสร้ำงแนวคิดเป็นผู้ประกอบกำรท่ีมีคุณธรรม และจริยธรรมท่ีพึง
ประสงค์ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  

สำมำรถท ำงำนได้ท้ังในหน่วยงำนรัฐและเอกชน โดยต ำแหน่งงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น นักบริหำรฝ่ำย 
ต่ำง ๆ ขององค์กร  นักจัดระบบกำรปฏิบัติงำนขององค์กร  นักควบคุมคุณภำพภำยในองค์กร  นักวำงแผน 
เชิงธุรกิจกำรตลำด  กำรค้ำ  กำรลงทุน  เป็นนักโฆษณำ นักประชำสัมพันธ์  นักวิจัยด้ำนกำรตลำด  นักบริหำร
ผลิตภัณฑ์  นักบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำเพื่อกำรพัฒนำให้กบัองค์กร เป็นต้น สำมำรถบริหำรจัดกำรด้ำนกำรค้ำ 
กำรลงทุนระหว่ำงประเทศ พร้อมรับมือสำมำรถวำงแผนและแก้ปัญหำด้ำนกำรพำณิชย์และบริหำรธุรกิจได้อย่ำง
เป็นระบบ  เพื่อปฏิบัติงำนภำยในองค์กรท้ังในประเทศ  และต่ำงประเทศ และเป็นผู้ประกอบธุรกิจ  หรือเป็น
เจ้ำของธุรกิจในอนำคต  เป็นต้น 
 

4.  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 
4.1  การสมัครทางอินเตอร์เน็ต ต้องด าเนินการทุกขั้นตอน ดังนี้ 

  1) ผู้สมัครต้องท ำกำรลงทะเบียนในระบบ mytcas ต้ังแต่วันท่ี 5 มกรำคม พ.ศ. 2564 
เป็นต้นไป ทำงเว็บไซต์ http://student.mytcas.com 

2) ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมคัรในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 
3) กรอกข้อมูลกำรสมัครท่ีเว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  

http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันท่ี 5 – 13 มกรำคม พ.ศ. 2564 
4) กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง   

หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
  5) หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบ
ถัดไป มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปน้ันเป็นโมฆะ 
หมายเหต ุ 1. ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครท่ีมีกำรช ำระเงิน 
ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    2. ผู้สมัครท่ีมิใช่สัญชำติไทย หำกผ่ำนคัดเลือกเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ จะมีค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลัย 
เพิ่มเติม ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 20,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ถ้ำมี)  
ภำคเรียนละ 10,000 บำท
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4.2  การส่งใบสมัครและแฟ้มผลงาน 
  -  ส่งทางไปรษณีย์ จ่ำหน้ำซองมำยัง กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ  
มหำวิทยำลัยบูรพำ  เลขที่  169  ต.แสนสุข  อ.เมือง จ.ชลบุรี  20131 วงเล็บมุมซองขวำด้ำนล่ำง  
“โครงกำรนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษท่ัวประเทศ”  ส่งใบสมัครต้ังแต่วันท่ี  5 – 14 มกรำคม พ.ศ. 2564 
มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือวันประทับตรำไปรษณีย์วันท่ี  14 มกรำคม พ.ศ. 2564 เป็นวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร  
(เอกสำรส ำคัญควรส่งแบบลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ) 
  -  ส่งด้วยตนเอง  ณ  งำนรับเข้ำศึกษำ  กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ 
 อำคำรศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 1 มหำวิทยำลัยบูรพำ วันท่ี  5 – 14 มกรำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 08.30-16.30 น. 

4.3  เอกสารภายในรูปเล่มแฟ้มผลงาน ให้เย็บรูปเล่มอยู่ในเล่มเดียวกัน  ให้เรียงล าดับดังต่อไปนี้ 
  ล าดับที่ 1 (หน้าปก)  ใบสมัครที่พิมพ์ทำงอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว  

ล าดับที่ 2         ใบแสดงผลกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 5 ภำคเรียน 
ล าดับที่ 3         ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน   

  ล าดับที่ 4         ผลงำนทีเ่ป็นฉบับส ำเนำ เช่น เกียรติบัตร รูปถ่ำย เป็นต้น  
      จ านวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปก 

 
 
 
 
 
 

 

หมายเหต ุ  1.  แฟ้มสะสมผลงำนต้องจัดท ำเป็นเล่มรำยงำน โดยกำรน ำเอกสำรล ำดับที่ 1-4 เย็บรวม 
เป็นเล่มเดียวกัน (เข้ำเล่มสันกำวหรือติดเทปแลคซีน) ขนำด A4 เท่ำนัน้  ไม่รับแฟ้มสะสมผลงำนที่เป็น 
แฟ้มพลำสติก หรือกำรเข้ำเล่มแบบกระดูกงู และเอกสำรเกียรติบัตรฉบับจริง 

2.  หำกผู้สมัครส่งหลักหลักฐำนกำรสมัครไม่ครบถ้วน  มหำวิทยำลัยจะไม่พิจำรณำคัดเลือก 
“มหาวิทยาลยับูรพาจะไมค่ืนใบสมัครและหลักฐานการสมัคร  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

หลักฐานส าคัญจึงควรใชฉ้บับส าเนาและลงชื่อก ากับเท่านั้น” 
 

5.  เกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
5.1  ผลกำรเรียนเฉลี่ย  (GPAX)  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4-6  (5 ภำคเรียน)  
5.2  แฟ้มสะสมผลงำนด้ำนต่ำง ๆ  ที่มีหลักฐำนแสดงชัดเจนและมีคุณสมบัติเฉพำะ 

ตำมท่ีคณะก ำหนด 
หมายเหตุ     1.  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ 
เฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำก ำหนด 

    2.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ โดยคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ 
โดยพิจำรณำจำก GPAX และผลงำนด้ำนต่ำง ๆ  ที่มีหลักฐำนแสดงชัดเจนและมีคุณสมบัติเป็นไปตำมที่คณะ
ก ำหนด 

 
 
 
 

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและได้รับรางวัลการแข่งขันด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
1. ด้ำนกีฬำ   2. ด้ำนศิลปะ  
3. ด้ำนดนตร-ีขับร้อง    4. ด้ำนนำฏศิลป-์กำรแสดง  
5. ด้ำนวิชำกำร  

          ** โดยผู้สมัครจะต้องมผีลงำนตำมที่คณะ/สำขำวิชำก ำหนด 
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      3.  ในวันสอบสัมภำษณ์  มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ 
ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต 

ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ 
เข้ำศึกษำ  มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ไดป้ระกำศไว้  
หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมทีค่ณะ/วิทยำลัย ไดก้ ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ  
ถือเป็นอันสิ้นสุด 

 

6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 6.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
 5.2 ผู้สมัครใบสมัครไปช ำระเงินผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ธนำคำรกรุงไทย  
และท่ีท ำกำรไปรษณีย์ ทุกสำขำท่ัวประเทศ ในเวลำท ำกำรของธนำคำรและที่ท ำกำรไปรษณีย์  
ระหว่ำงวันที่ 5 – 14 มกรำคม พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ   - ในกรณีที่มีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

7. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการช าระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
 7.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินทำงเว็บไซต์ 
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร 
 7.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th 
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่ 5 – 14 มกรำคม พ.ศ. 2564 หำกพ้นก ำหนด 
จะไม่แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้ (กรณีช ำระเงินค่ำสมัครแล้วไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงสำขำวิชำที่สมัครได้) 
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8.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 
รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา ชื่อ

ปริญญา 
จ านวนรับ 

1.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
10190105113101A0G0000 สำขำวิชำจิตวิทยำ ภำคปกติ  วท.บ. 5 
10190105901401A0G0000 สำขำวิชำประวัติศำสตร์ ภำคปกติ  ศศ.บ. 1 
10190105901701A0G0000 สำขำวิชำภำษำเกำหลี ภำคปกติ  ศศ.บ. 13 
10190105901801A0G0000 สำขำวิชำภำษำจีน ภำคปกติ  ศศ.บ. 5 
10190105901901A0G0000 สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น ภำคปกติ  ศศ.บ. 2 
10190105902001A0G0000 สำขำวิชำภำษำไทย ภำคปกติ  ศศ.บ. 10 
10190105902401A0G0000 สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรสื่อสำร ภำคปกติ  ศศ.บ. 4 
10190105902501A0G0000 สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร ภำคปกติ  ศศ.บ. 5 
10190105902501B0G0000 สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร  ภำคพิเศษ ศศ.บ. 5 
10190105901501A0G0000 สำขำวิชำศำสนำและปรัชญำ ภำคปกติ  ศศ.บ. 1 
10190105611101A0G0000 หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ ศ.บ. 3 
10190105901201A0G0000 สำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ ภำคปกติ  ศศ.บ. 5 
2.  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
10190106220201A0G0000 สำขำวชิำภูมิศำสตร์และภูมสิำรสนเทศศำสตร ์ ภำคปกต ิ วท.บ. 5 
3.  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
10190108903101A0G0000 สำขำวิชำกำรบริหำรท้องถิ่น ภำคปกติ รป.บ. 6 
10190108903102A0G0000 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป  ภำคปกติ รป.บ. 2 
10190108901001A0G0000 หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต  ภำคปกติ น.บ. 2 
10190108903201A0G0000 หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต  ภำคปกติ ร.บ. 4 
4.  คณะวิทยาศาสตร์ 
10190109210301A0G0000 สำขำวิชำคณิตศำสตร์  ภำคปกติ วท.บ. 10 
10190109210401A0G0000 สำขำวิชำเคมี  ภำคปกติ วท.บ. 10 
10190109210501A0G0000 สำขำวิชำจุลชีววิทยำ  ภำคปกติ วท.บ. 10 
10190109210601A0G0000 สำขำวิชำชีวเคมี  ภำคปกติ วท.บ. 10 
10190109210701A0G0000 สำขำวิชำชีววิทยำ  ภำคปกติ วท.บ. 10 
10190109211201A0G0000 สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ  ภำคปกติ วท.บ. 10 
10190109212701A0G0000 สำขำวิชำฟิสิกส์  ภำคปกติ วท.บ. 10 
10190109212901A0G0000 สำขำวิชำวำริชศำสตร์  ภำคปกติ วท.บ. 10 
10190109211001A0G0000 สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร ภำคปกติ วท.บ. 10 
10190109213301A0G0000 สำขำวิชำสถิติ ภำคปกติ วท.บ. 10 
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8.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 
รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา ชื่อ

ปริญญา 
จ านวนรับ 

5.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
10190111300601A0G0000 สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี ภำคปกติ  วศ.บ. 3 
10190111300701A0G0000 สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล ภำคปกติ  วศ.บ. 3 
10190111301601A0G0000 สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ภำคปกติ วศ.บ. 3 
10190111302101A0G0000 สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ ภำคปกติ  วศ.บ. 4 
10190111302501A0G0000 สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ ภำคปกติ  วศ.บ. 1 
10190111303501A0G0000 สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร ภำคปกติ  วศ.บ. 3 

10190111303401A0G0000 
สำขำวชิำวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสำร ภำคปกต ิ วศ.บ. 3 

10190111302801A0G0000 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภำคปกติ วศ.บ. 1 
6.  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
10190112112701A0G0000 สำขำวิชำกำรสำธำรณสุขชุมชน ภำคปกติ  ส.บ. 3 

10190112112702A0G0000 
สำขำวิชำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย 
ภำคปกติ 

วท.บ. 5 

10190112112501A0G0000 สำขำวิชำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ ภำคปกติ  วท.บ. 2 
10190112112703A0G0000 สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม ภำคปกติ วท.บ. 3 
7.  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

10190113800301A0G0000 
สำขำวิชำสำขำครีเอทีฟอำร์ต และกรำฟิกครีเอทีฟ  
ภำคปกติ  

ศป.บ. 5 

10190113800302A0G0000 สำขำวิชำจิตรกรรมสร้ำงสรรค์ ภำคปกติ  ศป.บ. 5 

10190113800101AAG0000 สำขำวิชำนิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กรำฟิก) ภำคปกติ  ศป.บ. 5 
10190113800101ABG0000 สำขำวชิำนิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทลัมีเดีย) ภำคปกติ  ศป.บ. 5 

10190113800101ACG0000 สำขำวิชำนิเทศศิลป์ (ออกแบบกรำฟิกและโฆษณำ) ภำคปกต ิ ศป.บ. 5 
10190113800102A0G0000 สำขำวิชำออกแบบเซรำมิกส์ ภำคปกติ  ศป.บ. 5 

10190113800103C0G0000 
สำขำวชิำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภำษำ)  
ภำคปกต ิ ศป.บ. 5 

8.  คณะดนตรีและการแสดง 
10190114800201AAG0000 สำขำวิชำดนตรี  (วิชำเอกดนตรีไทย) ภำคปกติ ศป.บ. 5 
10190114800201ABG0000 สำขำวิชำดนตรี  (วิชำเอกดนตรีสำกล) ภำคปกติ ศป.บ. 10 

10190114800401AAG0000 
สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง (วิชำเอกนำฏศิลป์และ 
กำรก ำกับลีลำ) ภำคปกติ 

ศป.บ. 10 

10190114800401ABG0000 
สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง  (วชิำเอกศิลปะกำรละคร) 
ภำคปกติ 

ศป.บ. 15 

10190114900101A0G0000 
สำขำวิชำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์
ภำคปกติ 

ศศ.บ. 15 
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8.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 
รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา ชื่อ

ปริญญา 
จ านวนรับ 

9.  คณะศึกษาศาสตร์ 
10190115700601A0G0000 สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ กศ.บ. 4 
10190115700801A0G0000 สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ กศ.บ. 4 
10190115701001A0G0000 สำขำวิชำเคมี (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ กศ.บ. 3 
10190115701301A0G0000 สำขำวิชำชีววิทยำ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ กศ.บ. 3 
10190115701801A0G0000 สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ กศ.บ. 3 
10190115702502A0G0000 สำขำวิชำศิลปศึกษำ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ กศ.บ. 5 
10.  คณะโลจิสติกส์ 

10190116210202A0G0000 
สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และโซ่อุปทำน  
แขนงวิชำวิศวกรรมโซ่อุปทำน ภำคปกต ิ วท.บ. 1 

10190116610202A0G0000 
สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และโซ่อุปทำน  
แขนงวิชำกำรค้ำและโลจสิติกส์ระหว่ำงประเทศ ภำคปกต ิ วท.บ. 5 

10190116610202A0G0000 
สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และโซ่อุปทำน  
แขนงวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ภำคปกต ิ

วท.บ. 1 

10190116610202A0G0000 
สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และโซ่อุปทำน  
แขนงวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมพำณิชยนำวี ภำคปกติ วท.บ. 2 

11.  วิทยาลัยนานาชาติ (เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร) 

10190118620101E0G0000 
สำขำวชิำกำรจัดกำรกำรบริกำรกำรท่องเที่ยวและไมซ์ 
ภำคปกต ิ บธ.บ. 10 

10190118611001E0G0000 
สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และโซ่อุปทำนอัจฉริยะ  
ภำคปกต ิ บธ.บ. 10 

10190118900101EBG0000 
สำขำวชิำกำรพฒันำศักยภำพสำกล กลุ่มวิชำทรัพยำกร
มนุษย์ ภำคปกติ 

ศศ.บ. 10 

10190118900101EAG0000 
สำขำวชิำกำรพฒันำศักยภำพสำกล กลุ่มวิชำกำร
ติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ ภำคปกติ ศศ.บ. 10 

10190118610801EAG0000 หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต กลุม่วิชำกำรเงิน  ภำคปกต ิ บธ.บ. 10 

10190118610801EBG0000 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศ ภำคปกติ 

บธ.บ. 10 

10190118610801ECG0000 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรตลำดดิจิทัล
และสร้ำงสรรค์ ภำคปกติ 

บธ.บ. 10 

12.  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 

10190220610801AAG0000 
หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต กลุม่วิชำกำรตลำดและบริกำร 
ภำคปกต ิ บธ.บ. 15 

10190220610801ABG0000 
หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต กลุม่วิชำกำรประกอบกำร  
ภำคปกต ิ บธ.บ. 15 

10190220611001A0G0000 
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน  
ภำคปกติ 

บธ.บ. 20 

 



-30- 
 

8.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 
รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา ชื่อ

ปริญญา 
จ านวนรับ 

12.  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 

10190220500401AAG0000 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชำ
เทคโนโลยีและกำรจัดกำรไม้ผล ภำคปกติ 

วท.บ. 20 

10190220500401ABG0000 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมยัใหม ่กลุ่มวิชำเทคโนโลยี
ปรับปรุงพันธุ์และกำรออกแบบพชือำหำร ภำคปกต ิ วท.บ. 20 

10190220220101A0G0000 
สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล  
ภำคปกต ิ วท.บ. 20 

10190220902501A0G0000 สำขำวชิำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  ภำคปกต ิ ศศ.บ. 20 

10190220220301A0G0000 
สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ ภำคปกติ 

วท.บ. 10 

13.  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี 
10190221213001A0G0000 สำขำวชิำเทคโนโลยีทำงทะเล ภำคปกต ิ วท.บ. 30 
14.  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 
10190222800101A0G0000 สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ ภำคปกติ ศป.บ. 10 
10190222610801A0G0000 สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ภำคปกติ บธ.บ. 10 
10190222213401A0G0000 สำขำวชิำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ ภำคปกต ิ วท.บ. 10 
15.  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 

10190323610901A0G0000 
สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ  
ภำคปกต ิ วท.บ. 20 

10190323611001A0G0000 
สำขำวิชำกำรจดักำรโลจสิติกส์และสิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรม  
ภำคปกต ิ บธ.บ. 20 

10190323903101A0G0000 สำขำวชิำรัฐประศำสนศำสตร์ ภำคปกต ิ รป.บ. 20 
16.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 

10190324500201AAG0000 
สำขำวชิำนวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมกำรผลิตพืช  
ภำคปกต ิ วท.บ. 20 

10190324500201ABG0000 
สำขำวชิำนวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมกำรผลิตสัตว์  
ภำคปกต ิ วท.บ. 20 

10190324501101A0G0000 สำขำวชิำพฒันำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ภำคปกติ วท.บ. 20 
17.  โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” วิทยาเขตสระแก้ว 
10190325610201A0G0000 สำขำวิชำกำรจัดกำร ภำคปกติ บธ.บ. 30 

รวม 763 
 
 

9.  ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ในวันที่ 4 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564

ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น.เป็นต้นไป 
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10.  การสอบสัมภาษณ์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 6 -7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 

(อำจสัมภำษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป  ตำมสถำนที่ท่ีปรำกฏในท้ำยประกำศ   
พร้อมหลักฐำน ดังนี้ 

(1)  บัตรประจ ำตัวประชำชน 
(3)  หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล (ถ้ำมี) 

 
11. ประกาศรายช่ือผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
 มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2564  ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th 
เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 

 
12.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

12.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่ำงวันที่ 22 - 23 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2564 ทำงเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 12.2 หำกยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สำมำรถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ 
หำกประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ  
หำกได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ท ำกำรสละสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 24 - 25 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ.2564 ทำงเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 
13.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่  26 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
14.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

14.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในข้ันสุดท้ำยถือว่ำเป็น 
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

14.2  ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่ส ำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
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15.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา 
  ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่ 3 – 4 มีนาคม  
พ.ศ. 2564  ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ    
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 
   ประกำศ ณ วันที่  10  พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 
 
 
    (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 

   (รองศำสตรำจำรย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร  ปฏิบัติกำรแทน 

                      อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
 
        ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 

 
 

 
 


