
-ส ำเนำ- 
 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1) 
โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 

มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา  2564 
 

 
 

หมายเหตุ 1.  ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 
2.  ผู้สมัครต้องก ำลังศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนที่ลงนำมควำมร่วมมือกับ 
     มหำวิทยำลัยบูรพำ 
3.  องค์ประกอบในกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ 

1.  ผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6   (5 ภำคเรียน) 
2.  ผลกำรเรียนเฉลี่ยตำมกลุ่มสำระ  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 - 6  (5 ภำคเรียน) 

  4.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร  500  บำท  
  5.  สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมที่ 038-102643 และ 038-102721

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี            เวลา 

ลงทะเบียนระบบ mytcas https://student.mytcas.com 5 ม.ค. 2564 - 
รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต http://regservice.buu.ac.th 5 – 19 ม.ค. 2564 - 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 
- Krungthai NEXT 
- ธนำคำรกรุงไทย  
- ที่ท ำกำรไปรษณีย ์

5 – 20 ม.ค. 2564 
ตำมเวลำเปิดท ำกำร
ของธนำคำรและ

ไปรษณีย ์
ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ 
ข้อมูลกำรช ำระเงินคำ่สมัคร 

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

หลังจำกช ำระเงิน 3 วัน
ท ำกำร 

- 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
สัมภำษณ ์

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

29 ม.ค. 2564 16.00 น. 

สอบสัมภำษณ์  
(อำจสัมภำษณ์ 1 วัน) 

มหำวิทยำลยับูรพำ จังหวัดชลบรุี 6 – 7 ก.พ. 2564 09.00 น. 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบ
สัมภำษณ์ และมีสิทธิ ์
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

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

22 ก.พ. 2564 16.00 น. 

ยืนยันสิทธิ์ผำ่นระบบ Clearing 
House 

https://student.mytcas.com 22 – 23 ก.พ. 2564 - 

สละสทิธิ์ผำ่นระบบ Clearing 
House https://student.mytcas.com 24 – 25 ก.พ. 2564 - 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
- 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 - 
ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ 23 - 25 มิ.ย. 2564 
เปิดภำคเรียน 26 มิ.ย. 2564 

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


-ส ำเนำ- 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่   1247  /2563 
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  (TCAS รอบท่ี 1) 

โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีการศึกษา  2564 

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

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

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร 
1.1  ก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ในโรงเรียนที่มีกำรลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 

กับมหำวิทยำลัยบูรพำ  จ ำนวน  123  โรงเรียน ดังรำยชื่อต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
1 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ กรุงเทพมหำนคร 
2 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ กรุงเทพมหำนคร 
3 โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศร่มเกล้ำ กรุงเทพมหำนคร 
4 โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศนิมิตใหม่ กรุงเทพมหำนคร 
5 โรงเรียนสีตบุตรบ ำรุง กรุงเทพมหำนคร 
6 โรงเรียนทวีธำภิเศก  กรุงเทพมหำนคร 
7 โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 
8 โรงเรียนมัธยมวัดนำยโรง  กรุงเทพมหำนคร  
9 โรงเรียนสะพำนเลือกวิทยำคม จันทบุรี 
10 โรงเรียนศรีรัตน์รำษฎร์นุเครำะห์ จันทบุรี 
11 โรงเรียนบ่อวิทยำคำร จันทบุรี 
12 โรงเรียนหนองตำคงพิทยำคำร จันทบุรี 
13 โรงเรียนเครือหวำยวิทยำคม จันทบุรี 
14 โรงเรียนตกพรมวิทยำคำร จันทบุรี 
15 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยำ จันทบุรี 
16 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ จันทบุรี 
17 โรงเรียนสอยดำววิทยำ จันทบุรี 
18 โรงเรียนศรียำนุสรณ์ จันทบุรี 

 



-2- 
 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
19 โรงเรียนมัธยมวัดเขำสุกิม จันทบุรี 
20 โรงเรียนมัธยมท่ำแคลง จันทบุรี 
21 โรงเรียนโป่งน้ ำร้อนวิทยำคม จันทบุรี 
22 โรงเรียนแก่งหำงแมวพิทยำคำร จันทบุรี 
23 โรงเรียนนำยำยอำมพิทยำคม จันทบุรี 
24 โรงเรียนมะขำมสรรเสริญ จันทบุรี 
25 โรงเรียนขลุงรัชดำภิเษก จันทบุรี 
26 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยำคม "อำทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์ จันทบุรี 
27 โรงเรียนท่ำใหม่ "พูลสวัสดิ์รำษฎร์นุกูล" จันทบุรี 
28 โรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ จันทบุรี 
29 โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ จันทบุรี 
30 โรงเรียนพนมสำรคำม "พนมอดุลวิทยำ" ฉะเชิงเทรำ 
31 โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรำ 
32 โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย ฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ 
33 โรงเรียนมำรดำนฤมล  ฉะเชิงเทรำ 
34 โรงเรียนเกำะสีชัง ชลบุร ี
35 โรงเรียนศรีรำชำ ชลบุร ี
36 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยำคำร ชลบุร ี
37 โรงเรียนชลกันยำนุกูล ชลบุร ี
38 โรงเรียนเมืองพัทยำ 11 (มัธยมสำธิตพัทยำ) ชลบุร ี
39 โรงเรียนชลบุรี (สุขบท) ชลบุร ี
40 โรงเรียนพลูตำหลวงวิทยำ ชลบุร ี
41 โรงเรียนพำนทองสภำชนูปถัมภ์ ชลบุร ี
42 โรงเรียนอ่ำงศิลำพิทยำคม ชลบุร ี
43 โรงเรียนชลรำษฎรอ ำรุง ชลบุร ี
44 โรงเรียนบ้ำนสวน (จั่นอนุสรณ์) ชลบุร ี
45 โรงเรียนบำงละมุง ชลบุร ี
46 โรงเรียนหัวถนนวิทยำ  ชลบุร ี
47 โรงเรียนสวนป่ำเขำชะอำงค์  ชลบุร ี
48 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  ชลบุร ี
49 โรงเรียนท่ำข้ำมพิทยำคม  ชลบุร ี
50 โรงเรียนสว่ำงบริบูรณ์วิทยำ  ชลบุร ี
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ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
51 โรงเรียนตันตรำรักษ์ ชลบุร ี
52 โรงเรียนทุ่งศุขลำพิทยำ “กรุงไทยอนุเครำะห์” ชลบุร ี
53 โรงเรียนมำรีวิทย์สัตหีบ ชลบุร ี
54 โรงเรียนสิงห์สมุทร   ชลบุร ี
55 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยำคม ชลบุร ี
56 โรงเรียนสัตหีบวิทยำคม   ชลบุร ี
57 โรงเรียนพนัสพิทยำคำร   ชลบุร ี
58 โรงเรียนแสนสุข  ชลบุร ี
59 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ชลบุร ี
60 โรงเรียนมำรีวิทย์บ่อวิน ชลบุร ี 
61 โรงเรียนมำรีวิทย์   ชลบุร ี 
62 โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
63 โรงเรียนเกำะกูดวิทยำคม ตรำด 
64 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ ตรำด 
65 โรงเรียนเนินทรำยวิทยำคม ตรำด 
66 โรงเรียนบ่อไร่วิทยำคม ตรำด 
67 โรงเรียนเขำน้อยวิทยำคม ตรำด 
68 โรงเรียนอ่ำวใหญ่พิทยำคำร ตรำด 
69 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยำคม ตรำด 
70 โรงเรียนตรำดสรรเสริญวิทยำคม ตรำด 
71 โรงเรียนเขำสมิงวิทยำคม (จงจินต์รุจิรวงศ์) ตรำด 
72 โรงเรียนประณีตวิทยำคม ตรำด 
73 โรงเรียนหนองบอนวิทยำคม ตรำด 
74 โรงเรียนตรำษตระกำรคุณ ตรำด 
75 โรงเรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย นครนำยก  
76 นักบุญเปโตร นครปฐม 
77 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี 
78 โรงเรียนพระแม่สกลสงเครำะห์ นนทบุรี 
79 โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศรำชพฤกษ์   นนทบุรี 
80 โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศรังสิต ปทุมธำนี 
81 โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธำนี  
82 โรงเรียนปรำจิณรำษฎรอ ำรุง ปรำจีนบุรี 
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ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
83 โรงเรียนปรำจีนกัลยำณี ปรำจีนบุรี 
84 โรงเรียนมัธยมวัดป่ำมะไฟ ปรำจีนบุรี 
85 โรงเรียนศรีมหำโพธิ  ปรำจีนบุรี 
86 โรงเรียนมำรีวิทยำ  ปรำจีนบุรี 
87 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยำคม  ปรำจีนบุรี  
88 โรงเรียนบำงปะอิน (รำชำนุเครำะห์ 1) พระนครศรีอยุธยำ 
89 โรงเรียนท่ำเรือ (นิตยำนุกูล) พระนครศรีอยุธยำ 
90 โรงเรียนอยุธยำวิทยำลัย พระนครศรีอยุธยำ 
91 โรงเรียนมัธยมตำกสินระยอง ระยอง 
92 โรงเรียนซ ำฆ้อพิทยำคม ระยอง 
93 โรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ ระยอง 
94 โรงเรียนวัดป่ำประดู่ ระยอง 
95 โรงเรียนระยองวิทยำคม นิคมอุตสำหกรรม ระยอง 
96 โรงเรียนมำบตำพุดพันพิทยำคำร ระยอง 
97 โรงเรียนบ้ำนฉำงกำญจนกุลวิทยำ ระยอง 
98 โรงเรียนแกลง (วิทยสถำวร) ระยอง 
99 โรงเรียนบ้ำนค่ำย ระยอง 
100 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ระยอง 
101 โรงเรียนสองภำษำระยอง  ระยอง 
102 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล ำนำรำยณ์ ลพบุรี 
103 โรงเรียนชัยบำดำลวิทยำ   ลพบุรี 

104 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบรุี  
ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี  

ลพบุรี 

105 โรงเรียนรัตภูมิวิทยำ  สงขลำ 
106 โรงเรียนเปร็งวิสุทธำธิบดี สมุทรปรำกำร 
107 โรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม สมุทรปรำกำร 
108 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สมุทรปรำกำร 
109 โรงเรียนสำธิตบำงนำ สมุทรปรำกำร 
110 โรงเรียนรำชวินิตสุวรรณภูม ิ สมุทรปรำกำร 
111 โรงเรียนป้อมนำครำชสวำทยำนนท์   สมุทรปรำกำร  
112 โรงเรียนทรงวิทยำเทพำรักษ์  สมุทรปรำกำร  
113 โรงเรียนรำชวินิตบำงแก้ว สมุทรปรำกำร 
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ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
114 โรงเรียนท่ำเกษมพิทยำ สระแก้ว 
115 โรงเรียนคลองหำดพิทยำคม สระแก้ว 
116 โรงเรียนทัพพระยำพิทยำ สระแก้ว 
117 โรงเรียนร่มเกล้ำวัฒนำนคร สระแก้ว รัชมังคลำภิเษก สระแก้ว 
118 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยำคม สระแก้ว 
119 โรงเรียนอรัญประเทศ สระแก้ว 
120 โรงเรียนวังไพรวิทยำคม สระแก้ว 
121 โรงเรียนวังน้ ำเย็นวิทยำคม สระแก้ว 
122 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยำ  สระแก้ว 
123 โรงเรียนสิงห์บุรี สิงห์บุรี 

 

1.2  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 1.3  มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำก ำหนด 
 

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

2.1  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต  
- ในกำรศึกษำสำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ซึ่งมีกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ รวมทั้งกำร 

ออกพ้ืนที่เพ่ือส ำรวจข้อมูลในภำคสนำม ผู้สมัครเข้ำศึกษำในคณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ต้องมีสุขภำพร่ำงกำย 
ที่แข็งแรง สมบูรณ์ และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือมีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำดังต่อไปนี้ 
 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 
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2.2  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
   2.2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการ  
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 10 หน่วยกิต 
   -  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ กระตือรือร้น สนใจกำรบริหำรธุรกิจ  
   -  มีภำวะผู้น ำ กรอบคิดท่ีเป็นระบบ และสำมำรถวิเครำะหอ์ย่ำงมีเหตุผล มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง  

มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
   -  มีควำมสนใจด้ำนเทคโนโลยี ดิจิทัล มีทักษะด้ำนกำรค ำนวณ  และกำรใช้ภำษำอังกฤษ และมี 

ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ ผู้ใฝ่หำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง และติดตำมข้อมูลข่ำวสำร กำรเปลี่ยนแปลง 
ของโลกธุรกิจอยู่เสมอ 
 

    2.2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาด  
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 10 หน่วยกิต 
   -  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  มีคณุธรรมและจริยธรรม และมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ 

และน ำเสนอผลงำนอย่ำงมืออำชีพ 
    2.2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
    -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
    -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 10 หน่วยกิต 
    -  ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร และกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโลกอยู่เสมอ 
    -  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี มีควำมสนใจเรียนรู้  และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย 

และวัฒนธรรมต่ำงชำติ 
             2.2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน  

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

             -  มีทักษะด้ำนกำรค ำนวณ  และกำรใช้ภำษำอังกฤษ มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์   
และน ำเสนอผลงำน  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  มีควำมรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลำ 

   -  ติดตำมข้อมลูข่ำวสำร  และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ 
             2.2.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 10 หน่วยกิต 
   -  มีควำมสนใจ  กระตือรือรน้ในกำรเป็นผู้ใฝ่หำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง  
   -  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  กำรเข้ำใจคน  มนุษยสัมพันธ์ดี 
   -  ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร  และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
   -  มีทัศนคติท่ีดีในกำรเรียน  และกำรประกอบอำชีพทำงด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์
   2.2.6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 10 หน่วยกิต 
   -  มีควำมซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียร  อดทนและควำมรับผิดชอบสูง 
   -  มีควำมละเอียดรอบคอบ  และชอบท ำงำนเกี่ยวกับกำรค ำนวณตัวเลข มีกรอบคิดท่ีเป็นระบบ   

และสำมำรถวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล 
   -  ต้องยอมรับเงื่อนไขกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในส ำนักงำนตรวจสอบบัญชี 
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    2.2.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
กลุ่มการจัดการการโรงแรม และกลุ่มการจัดการการท่องเที่ยว 

    -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
              -  รักงำนบริกำร  บุคลิกภำพดี  มั่นใจ อดทน กล้ำแสดงออก มีควำมรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย 
และตรงต่อเวลำ 
              -  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้      

    - มีควำมสนใจในสำยอำชีพท่องเที่ยว โรงแรม รวมทั้งบริกำรที่เก่ียวข้อง อำทิ  ไมซ์ อำหำรและ
เครื่องดื่ม สปำและเวลเนส กำรบินและเรือส ำรำญ       
              -  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง หรือมีควำมประพฤติที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียน 
หมายเหตุ  ผู้เข้ำศึกษำคณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว ทุกหลักสูตรต้องมีควำมพร้อมที่จะเข้ำร่วม 

โครงกำรสหกิจศึกษำ (กำรปฏิบัติงำนจริงที่เก่ียวข้องกับวิชำชีพในสถำนประกอบกำร ระยะเวลำ 16 สัปดำห์)   
หรือกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ในชั้นปีที่ 3 และ/หรือชั้นปีที่ 4 

 
 

 2.3  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
2.3.1 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น  

และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
- มีควำมสนใจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและกำรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
- ไม่เปน็โรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
2.3.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
- มีควำมสนใจด้ำนกฎหมำย 
- ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

 
2.4  คณะวิทยาศาสตร์ 
    2.4.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาสถิติ  สาขาวิชาชีวเคมี   

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

   - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
    - ไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะพิกำรทำงร่ำงกำย/จิตใจอันจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

2.4.2  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา  
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

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

  - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
- ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 

  - ไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะพิกำรทำงร่ำงกำย/จิตใจอันจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
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2.5  คณะวิทยาการสารสนเทศ 
2.5.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล 
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 

   - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
     - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 

- ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือ 
อุตสำหกรรมดิจิทัล คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ จะเป็นผู้มีควำมรู้จริงเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ เทคโนโลยี
ดิจิทัล และสื่อดิจิทัลเชิงปฏิสัมพันธ์ กำรประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
กำรวำงโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมองค์กรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรเข้ำใจพฤติกรรมผู้ใช้งำน กำรออกแบบ
และพัฒนำแอปพลิเคชันที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพสูงสุดให้กับธุรกิจองค์กร อุตสำหกรรม หรือสังคม 
  ตัวอย่างแนวทางการประกอบอาชีพ 

- นักวิเครำะห์และออกแบบระบบงำนสำรสนเทศ (System Analyst) 
- นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)  
- ผู้ดูแลระบบเครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย (System Administrator) 
- นักออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์และระบบสำรสนเทศ (Web Developer) 
- นักออกแบบและพัฒนำซอฟต์แวร์ (Software Developer) 
- นักออกแบบและพัฒนำสื่อมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบ (Interactive Media Creator) 
- นักออกแบบและพัฒนำส่วนติดต่อผู้ใช้งำนเชิงโต้ตอบ (Interactive User Interface Designer)  
- นักออกแบบประสบกำรณ์ผู้ใช้งำน (User Experience Designer) 
- ผู้ประกอบกำรที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐำน (Digital Technology Startup) 

2.5.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 

   - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
     - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 

- ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  
จะเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับทฤษฎีกำรค ำนวณส ำหรับคอมพิวเตอร์  ทฤษฎีกำรประมวลผลสำรสนเทศ   
ทั้งดำ้นซอฟต์แวร์  ฮำร์ดแวร์และเครือข่ำย  ซึ่งประกอบด้วยหลำยหัวข้อที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  เช่น 
กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ขั้นตอนวิธี  ทฤษฎีภำษำโปรแกรม  ทฤษฎีกำรพัฒนำซอฟต์แวร์  ทฤษฎีทำงระบบ 
คอมพิวเตอร์  และทฤษฎีเครือข่ำย  กำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อสร้ำงซอฟต์แวร์  เพื่อปรับปรุงพัฒนำขั้นตอนวิธี
ให้มีประสิทธิภำพดีขึ้น  แต่จะเน้นทำงด้ำนซอฟต์แวร์เป็นหลัก  ไม่เน้นทำงด้ำนฮำร์ดแวร์ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ 
 สำมำรถประกอบอำชีพเป็นนักวิจัยด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  และวิทยำศำสตร์เชิงค ำนวณ  
นักวิขำกำรคอมพิวเตอร์  โปรแกรมเมอร์  นักวิเครำะห์และออกแบบระบบ  ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
และระบบเครือข่ำย ผู้ดูและระบบฐำนข้อมูล 

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

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

    - ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำในสำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำ
ซอฟต์แวร์  เครื่องมือในกำรพัฒนำ  วิธีกำรกำรบริหำรจัดกำร  กระบวนกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและมี
มำตรฐำนในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ กิจกรรมต่ำง ๆ  และสิ่งต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ 
 สำมำรถประกอบอำชีพทำงด้ำนวิศวกรรมซอฟต์แวร์  (Software  Engineer)  หรือนักเขียนโปรแกรม  
(Programmer/Developer)  วิศวกรควำมต้องกำร  (Requirement  Engineer) นักประกันคุณภำพ
ซอฟต์แวร์  (Software  Quality  Assurance)  วิศวกรปรับปรุงกระบวนกำรซอฟต์แวร์  (Software  
Process  Improvement  Engineer)  นักทดสอบระบบ  (Software  Tester)  นักบูรณำกำรระบบ  
(System  Integrator)  นักวิเครำะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ  (System  Analyst / Designer)   
ผู้จัดกำรโครงกำรซอฟต์แวร์  (Software  Project  Manager) 

2.5.4 สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ   
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 

  - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
    - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 
   - มีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 
กระตือรือร้น  ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำอย่ำงเป็นล ำดับขั้นตอน  
     - หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และระบบอัจฉริยะ  
ได้พัฒนำขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรบุคลำกรในอุตสำหกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ  รองรับกำร
เปลี่ยนรูปองค์กำรไปสู่องค์กรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven  Business)  บนพ้ืนฐำนของ
เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์  ตลอดถึงกำรพัฒนำก ำลังคนส ำหรับธุรกิจดิจิทัล  และระบบอัจฉริยะ  เช่น  โรงงำน
อัจฉริยะ (Smart Factory)  เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture)  ฟำร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)   
เมืองอัจฉริยะ (Smart City)  กำรบริกำรอัจฉริยะ (Smart Services)  กำรท่องเที่ยวอัจฉริยะ  (Smart 
Tourisms)  และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistics)  สอดคล้องกับโครงกำรเขตพัฒนำพิเศษ 
ภำคตะวันออก (EEC)  ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0 
 ตัวอย่างแนวทางการประกอบอาชีพ 

1.  นักออกแบบและพัฒนำปรับปรุงปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  เพ่ือกำรเปลี่ยนรูป
องค์กรเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล  (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 
 
 

2.6  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   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 
-  ไม่เป็นผู้มีจิตฟ่ันเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สำมำรถศึกษำได้  และไม่ปรำกฏอำกำร 

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

 

2.7  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี  
2.7.1  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

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

2.7.2  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
    - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 

 

 2.8 คณะโลจิสติกส์ 
2.8.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีแขนงวิชาดังต่อไปนี้ 

       2.8.1.1 แขนงวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน   
    -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 

        -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
        -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
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   2.8.1.2 แขนงวิชาการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ   
   2.8.1.3 แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์   
   2.8.1.4 แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 
    -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 

        -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
และมีผลกำรเรียนคณิตศำสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี 

 

2.9 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
   2.9.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา 
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
   -  มีเจตคติท่ีดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
   -  มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกก ำลังกำย 

อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
    -  สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกก ำลังกำยโดยใช้หลักทำงวิทยำศำสตร์ 
    -  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

   2.9.2 สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
   -  มีเจตคติท่ีดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
   -  มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกก ำลังกำย 

อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
   -  สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกก ำลังกำยโดยใช้หลักทำงวิทยำศำสตร์ 

    -  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
   2.9.3 สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
   -  มีเจตคตทิี่ดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
   -  เป็นผู้มีบุคลิกที่เหมำะสมกับอำชีพผู้สื่อข่ำวกีฬำในสื่อแขนงต่ำงๆ 
   -  เป็นผู้มีควำมสนใจข่ำวสำรในวงกำรกีฬำจำกสื่อมวลชนทำงกำรกีฬำ 

    -  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
 

2.10  วิทยาลัยนานาชาติ  (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร)   
     2.10.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัลและสร้างสรรค์ 

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  และกลุ่มวิชาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ   
     -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
     -  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
     -  แนวทำงประกอบอำชีพผู้ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ สำมำรถประกอบอำชีพในองค์กำรท้ังภำครัฐและ

เอกชน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร กำรจัดระบบสำยงำน สำยกำรบังคับบัญชำและโครงสร้ำงองค์กร กำรท ำ
แผนธุรกิจ กำรวำงแผนและวิเครำะห์เกี่ยวกับกำรตลำด กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ และธุรกิจกำรเงิน อำชีพ
อิสระอื่น ๆ ทั้งในระดับปฏิบัติกำรและระดับบริหำร ในองค์กรระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนำนำชำติ
 หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำย 
เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด
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   2.10.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ หลักสูตรนานาชาติ   
   -  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 

   2.10.3 สาขาวิชาการจัดการการบริการการท่องเที่ยวและไมซ์ หลักสูตรนานาชาติ   
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
   -  ผู้สมัครสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
   -  แนวทำงประกอบอำชีพ ธุรกิจด้ำนบริกำรและกำรท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจที่พัก ธุรกิจน ำเที่ยว ธุรกิจ

กำรจัดประชุมและสัมมนำ ไกด์ นักวิชำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ผู้จัดกำรโรงแรม เชฟ ท ำงำนในกลุ่ม 
กำรจัดอีเว้นท์ พนักงำนบริกำรผู้โดยสำรบนเครื่องบิน นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว นักส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำย 
เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

   2.10.4  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพสากล กลุ่มวิชาทรัพยากร
มนุษย์ และกลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ  

   -  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 
 

2.11  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 
     2.11.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มี 2 กลุ่มวิชา ดังนี้ 

     2.11.1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ  
ผู้เรียนมีองค์ควำมรู้ด้ำนกำรตลำด และมีทักษะกำรบริกำร รวมถึงใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ในกำรประกอบอำชีพได้ เช่น จัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรจัดกำร 
ด้ำนกำรตลำดและบริกำร ผู้เรียนสำมำรถฝึกปฏิบัติกำรด ำเนินงำนกำรตลำดและบริกำรในสถำนประกอบกำร
ของจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงได้ เพรำะเป็นพ้ืนที่ที่มีสถำนประกอบกำรที่ต้องใช้ควำมรู้ 
ด้ำนกำรตลำดและทักษะกำรบริกำรอยู่แล้ว  

แนวทางการประกอบอาชีพ 
เช่น งำนขำย วำงแผนกำรตลำด โฆษณำ ประชำสัมพันธ์ บริหำรผลิตภัณฑ์ พัฒนำช่อง 

ทำงกำรจ ำหน่ำย วิจัยตลำด บริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ กำรตลำดในธุรกิจบริกำร งำนบริกำรต่ำง ๆ  
ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น 
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     2.11.1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ  
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 ได้รับกำรพัฒนำบุคลิกภำพที่ดีผ่ำนรำยวิชำ 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 

   2.11.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  8  หน่วยกิต 
   -  บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล  คณะวิทยำศำสตร์

และศิลปศำสตร์ เป็นนักสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กำรที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติ
ในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์กำรท ำงำนด้ำนโปรแกรม  กำรสื่อสำรข้อมูล  
และกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ตลอดจนเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและท ำงำนร่วมกันกับผู้อ่ืน
ได้  เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำองค์กำรและประเทศ 
 บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล  คณะวิทยำศำสตร์ 
และศิลปศำสตร์เป็นนักสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กร ที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติ 
ในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมีทักษะควำมรู้ปฎิบัติทำงด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรน ำเสนอข้อมูล  
กำรวำงแผนและกำรพยำกรณ์ให้กับองค์กรภำคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลดิจิทัล มีควำมสำมำรถในกำร
ประยุกต์กำรท ำงำนด้ำนโปรแกรม  กำรสื่อสำรข้อมูล  และกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมไปถึง
โปรแกรมประยุกต์ทำงด้ำนวิทยำกำรข้อมูล  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและท ำงำนร่วมกันกับผู้อ่ืนได้  เพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำร ในกำรพัฒนำองค์กรและประเทศ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ   

นักวิเครำะห์ข้อมูล นักวิทยำกำรข้อมูล นักวำงแผนทำงธุรกิจดิจิทัล นักวิเครำะห์ด้ำนอัจฉริยะทำง
ธุรกิจ นักพัฒนำด้ำนอัจฉริยะทำงธุรกิจ นักพัฒนำคลังข้อมูล ในภำคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขนำดใหญ ่นัก
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  นักวิเครำะห์และออกแบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ นักพัฒนำระบบ  ผู้ดูแลเครือข่ำย  
นักพัฒนำเว็บไซต์  และนักวิชำชีพในสถำนประกอบกำรที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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 หมายเหตุ นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจ
ศึกษำ  (ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำ  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไป 
ตำมเงื่อนไขของคณะฯ  และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 

   2.11.3  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ มี 2 กลุ่มวิชาดังนี้ 
   2.11.3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล      

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

โดยอำศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำสนับสนุนกำรผลิตผลไม้คุณภำพและพืชเศรษฐกิจอย่ำงแม่นย ำ (Smart 
farmer) หลักสูตรจึงพัฒนำรำยวิชำที่มุ่งเน้นกำรเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ กำรผลิตผลไม้สู่กำรตลำดและ 
กำรเพิ่มมูลคำ่ ในศำสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ ประกอบด้วย พันธุ์พืช  
กำรขยำยพันธุ์พืชเชิงพำณิชย์ สรีรวิทยำ เทคโนโลยีกำรผลิตพืชแบบแม่นย ำ เทคโนโลยีกำรจัดกำรธำตุอำหำรพืช 
กำรจัดกำรดินและปุ๋ย เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดิน กำรวินิจฉัยโรคพืช กำรจัดกำรโรคพืชและแมลง กำรควบคุม
ศัตรูพืชโดยชีววิธี เทคโนโลยีกำรจัดกำรวัชพืช  กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ  กำรเก็บ
รักษำ  กำรขนส่ง  กำรจัดกำรผลิตผลสดเพื่อส่งออก  กฎระเบียบและมำตรฐำนของกำรน ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำ
เกษตร  ธุรกิจและกำรค้ำออนไลน์ กำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร กำรเรียนรู้ตลอดหลักสูตรเน้นกำรเรียนรู้ คู่ปฏิบัติ
จริง โดยหลักสูตรสอนในจังหวัดจันทบุรี มหำนครผลไม้เมืองร้อน มีควำมร่วมมือกับเกษตรกรดีเด่นแห่งชำติ  
กลุ่มเกษตรกร แลภำคเอกชนท่ีด ำเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับผลไม้ของไทย 
  2.11.3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์ 
และการออกแบบพืชอาหาร 

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

ให้สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ทำงเกษตรและอำหำรสุขภำพ เพื่อตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ที่ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรเลือกอำหำรที่ดีมีประโยชน์และมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่กำรสร้ำง/ปรับปรุงและ
คัดสรรพันธุ์พืชที่ดีด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
เทคโนโลยีชีวภำพ/ชีวโมเลกุลและกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือกำรพัฒนำพันธุ์พืช กำรค้นหำทรัพยำกร 
และพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ผ่ำนระบบฐำนสำรสนเทศข้ันสูง เพ่ือให้มั่นใจว่ำจะได้วัตถุดิบที่มีคุณภำพและได้
มำตรำฐำน ซึ่งน ำมำใช้ในกำรพัฒนำและแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรสุขภำพตำมหลักกำรของ functional food 
และ functional drink เรียนรู้กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยตอบโจทย์ตลำดผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมกันนี้ 
กับกำรเสริมทักษะกำรเป็นผู้ประกำรยุคใหม่กับสโลแกน “สร้ำงได้ ขำยเป็น” กับวำงแผนกำรขำยและท ำ 
กำรตลำดด้วยผลิตภัณฑ์ที่สร้ำงขึ้นด้วยตัวเอง หรือกำรเข้ำสู่ธุรกิจของเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมกันนี้ยังมุ่งเน้นให้ 
ทุกกระบวนกำรผลิตเป็น zero waste กับกำรแปรรูป/เพ่ิมมูลค่ำวัสดุเหลือทิ่งทำงเกษตร และรักษำ/ฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีพืชบ ำบัด (Phytoremediation) ด้วยรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรปฏิบัติจริง
ในทุกขั้นตอน ทุกวิชำจะถูกเรียงร้อยเป็นเรื่องรำวให้บัณฑิตสำมำรถหยิบเอำทุกกระบวนกำรกำรเรียนรู้ไป
ประกอบอำชีพได้ในอนำคต 
           บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่  เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำน
วิชำกำร  มีควำมสำมำรถด้ำนปฏิบัติและกำรวิจัย  สำมำรถพัฒนำประยุกต์และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
สมัยใหม่อย่ำงมีประสิทธิภำพ  สำมำรถในกำรท ำงำนในปัจจุบันและในอนำคตที่มุ่งเน้น Smart officer, Smart 
researcher, Smart farmer, Smart agriculture และกำรตลำดสมัยใหม่เพ่ือพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเข้มแข็ง
และยั่งยืน 



-15- 
 

 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 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไข 
ของคณะฯ และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 

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

         -  ศึกษำเก่ียวกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์ กำรค้ำชำยแดนและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและภำษำอังกฤษเพื่อกำรจัดกำรโลจิสติกส์ เป็นหลักสูตรที่จัดท ำขึ้นภำยใต้กรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติสำขำโลจิสติกส์ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ 

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

2) ด้ำนกำรจัดกำรกำรค้ำชำยแดนหรือกำรค้ำระหว่ำงประเทศ   
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ตัวแทนน ำเข้ำ-ส่งออก 
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร วำงแผนและปฏิบัติกำรท่ำเรือ 
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร จัดซื้อ จัดหำระหว่ำงประเทศ 
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ฝ่ำยขำยต่ำงประเทศ 
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ประสำนงำนต่ำงประเทศ 
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้ช ำนำญกำร ตัวแทนผู้ด ำเนินพิธีกำรศุลกำกร  
- ผู้ประกอบกำร 

 หมายเหตุ  นิสิตสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจ
ศึกษำ  (ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4  ถ้ำนิสิตผ่ำนกำร
คัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร และสำมำรถสอบมำตรฐำนอำชีพด้ำนโลจิสติกส์กับสถำบัน
คุณวุฒิวิชำชีพ 
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   2.11.5  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 
   -  ศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสิทธิภำพทำงด้ำนธุรกิจ รวมถึงกำรเข้ำใจวัฒนธรรม 

ที่หลำกหลำย  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงสรรค์งำนอำชีพ 
แนวทางการประกอบอาชีพ   
สำมำรถประกอบอำชีพที่เก่ียวข้องกับงำนด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจในภำครัฐ 

และเอกชน  งำนแปล  งำนส ำนักงำน  และธนำคำร 
 หมายเหตุ  1) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ   
เก็บค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน ภำคต้นและภำคปลำย  
ภำคเรียนละ 18,000  บำท 
     2) นิสิตสำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจ
ศึกษำ (ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำน 
จำกสถำนประกอบกำร 

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

    - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 
    - มีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 
กระตือรือร้น  ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำอย่ำงเป็นล ำดับขั้นตอน  
    - หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และระบบอัจฉริยะ  ได้พัฒนำขึ้น
เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรบุคลำกรในอุตสำหกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ  รองรับกำรเปลี่ยนรูป
องค์กำรไปสู่องค์กรอัจฉริยะท่ีขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven  Business)  บนพ้ืนฐำนของเทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์  ตลอดถึงกำรพัฒนำก ำลังคนส ำหรับธุรกิจดิจิทัล  และระบบอัจฉริยะ  เช่น  โรงงำนอัจฉริยะ 
(Smart Factory)  เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture)  ฟำร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)  เมืองอัจฉริยะ 
(Smart City)  กำรบริกำรอัจฉริยะ (Smart Services)  กำรท่องเที่ยวอัจฉริยะ  (Smart Tourisms)  และ 
โลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistics)  สอดคล้องกับโครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC)   
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0 
 ตัวอย่างแนวทางการประกอบอาชีพ 

1.  นักออกแบบและพัฒนำปรับปรุงปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  เพ่ือกำรเปลี่ยนรูป
องค์กรเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล  (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 
 

2.12  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชำ ดังนี้ 
   1) กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นกลุ่มวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกับ 

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

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

ทะเล  กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงทะเล กำรจัดกำรประมง  กำรจัดกำรฟำร์มสัตว์น้ ำ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ  
กำรส่งเสริมวิชำกำรผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ กำรตรวจ
วิเครำะห์คุณภำพวัตถุดิบอำหำร และผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล และกำรประกอบอำชีพที่เก่ียวข้องกับกำรด ำน้ ำ 
 

 2.13  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 
   2.13.1 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
   -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
   -  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 

      -  สำขำนี้ศึกษำด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ ด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับ 2 มิติ และ 3 มิติ ควำมคิด 
สร้ำงสรรคแ์ละกำรจัดกำรควำมคิดอย่ำงเป็นระบบ กำรจ ำแนกประเภทของอัญมณีเบ้ืองต้น กำรสร้ำงแบรนด์  
กำรเจำะกลุ่มตลำด เทคนิคกำรสร้ำงสรรค์เครื่องประดับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิตเครื่องประดับใน
อุตสำหกรรม 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
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   2.13.2 สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
   -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
   -  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 
   -  สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนกำรบริหำรธุรกิจและกำรตลำด โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ   

กำรท ำแผนธุรกิจ ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนอัญมณีศำสตร์ กำรตรวจวิเครำะห์อัญมณี กำรประเมินคุณภำพรำคำเพชร 
กำรประเมินรำคำอัญมณีและเครื่องประดับ กำรเป็นผู้ประกอบกำร กำรตลำดออนไลน์ กำรสร้ำงแบรนด์  
และกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศเพื่อธุรกิจ 
 แนวทางในการประกอบอาชีพ   

สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในต ำแหน่ง ผู้ประกอบกำรอัญมณี  เจ้ำหน้ำท่ี 
ฝ่ำยกำรตลำดและฝ่ำยขำย  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยโฆษณำและประชำสัมพันธ์  เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบุคคล  เจ้ำหน้ำที่
วิเครำะห์อัญมณี  เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยจัดซื้อ เป็นต้น 

หมายเหต ุนิสิตสำขำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำนใน
สถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำรคัดเลือก
จำกสถำนประกอบกำร 

   2.13.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ 
   -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
   -  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 

       -  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นหลักสูตร 
ที่เปิดสอนด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรแรก 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. นักประเมินคุณภำพและรำคำอัญมณี 
5. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกระบวนกำรผลิตและควบคุมคุณภำพกำรผลิต 
6. เจ้ำของกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยอัญมณีและเครื่องประดับ 
7. ผู้ประกอบกำรด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับ 
8. ตัวแทนจ ำหน่ำยอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในและต่ำงประเทศ 
9. อำชีพอิสระตำมควำมต้องกำร 
หมายเหตุ  นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ สำมำรถเลือกแผนกำรศึกษำแบบสห

กิจศึกษำ หรือกำรปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรจริงในภำคสุดท้ำยของกำรเรียน 
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2.14  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 
    2.14.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 

   -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ 
   แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพท่ีเกี่ยวกับกำรน ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำ กำรจัดซื้อ 

จัดหำ กำรขนส่งและกำรกระจำยสินค้ำ กำรจัดกำรคลังสินค้ำ กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์หรือประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว เป็นต้น 

   2.14.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
   -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำ 
   แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  รวมทั้ง

ประกอบอำชีพส่วนตัว  เช่น  อำชีพรับรำชกำรในหน่วยงำนรำชกำร  อำทิต ำแหน่ง  ปลัดอ ำเภอ ปลัดเทศบำล  
ปลัด อบต. อำชีพพนักงำนรัฐวิสำหกิจ  อำชีพพนักงำนองค์กำรมหำชน  อำชีพนักบริหำร อำชีพพนักงำนบริษัท 
อำทิ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนทั่วไป เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรรัฐกิจ เป็นต้น 

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

       -  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  
 

2.15  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 
   2.15.1 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร มี 2 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย 
   1) สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช 
    -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
    -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
    -  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



-20- 
 

จัดกำรวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืช และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวกับกำรผลิตพืช เป็นต้น  รวมถึงกำรประยุกต์ใช้
และกำรวิจัยทำงด้ำนพืชศำสตร์ น ำไปสู่กำรสร้ำงเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำกำรผลิตพืชและศึกษำในด้ำนกำร 
ประเมินคุณภำพผลผลิตก่อนเก็บเก่ียว ดัชนีกำรเก็บเกี่ยว กำรรักษำคุณภำพ คุณค่ำของโภชนำกำร ระบบกำร
จัดกำรหลังกำรเก็บเก่ียว กำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ กำออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง และกำร
น ำเทคโนโลยีที่เหมำะสมและทันสมัยมำใช้เพ่ือลดกำรสูญเสียหลังกำรเก็บเกี่ยว ควำมปลอดภัยของอำหำรและ
กฎระเบียบมำตรฐำนและควำมปลอดภัยของอำหำร  และกฎระเบียบมำตรฐำนของประเทศผู้น ำเข้ำ-ส่งออก
สินค้ำเกษตร 
    2) สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์   

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

ฟำร์มอัจฉริยะทำงด้ำนสัตว์ กำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ สมุนไพรส ำหรับปศุสัตว์  ธุรกิจเกษตรเพื่อผู้ประกอบกำร 
กำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำรม์ปศุสัตว์ เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์ โภชนศำสตร์สัตว์
และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์ พืชอำหำรสัตว์ กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสัตว์  เทคโนโลยีน้ ำนม กำรฟักไข่และ
กำรจัดกำรโรงฟัก เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม กำรรักษำเบื้องต้นและกำรป้องกันโรคในสัตว์ ธุรกิจ 
ปศุสัตว์และมำตรฐำนฟำร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ และกำรวิจัย 
ทำงสัตวศำสตร์เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์ 

แนวทางการประกอบอาชีพของนวัตกรรมเกษตร ศึกษำต่อปริญญำโท ปริญญำเอก ในสำขำทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยท้ังในและต่ำงประเทศ  
รับรำชกำรในส่วนรำชกำรท่ีเกีย่วข้องกับกำรเกษตร อำจำรย์หรือนักวิจัย ตำมสถำบันมหำวิทยำลัยทั้งภำครัฐและ
เอกชน ประกอบธุรกิจทำงด้ำนเกษตร เช่น ฟำร์ม สวน ไร่ โรงงำน ฯลฯ  หรือท ำงำนในภำคเอกชน 
ท่ีเกี่ยวกับธุรกิจกำรเกษตร 

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

    -  สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  ประกอบด้วย
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตรเบ้ืองต้น  หลักเศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเกษตร  กำรวิจัยตลำดใน
อุตสำหกรรมเกษตร  กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร  กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  กำรควบคุมคุณภำพในอุตสำหกรรม
เกษตร  กำรประกันคุณภำพและกฎหมำยในอุตสำหกรรมเกษตร  สถิติและกำรวำงแผนกำรทดลอง  นวัตกรรม 
ในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร  หลักวิศวกรรมแปรรูปอำหำร   
กำรเสริมทักษะและจรรยำบรรณส ำหรับวิชำชีพวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์  รวมถึงกำรศึกษำด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์
อำหำร  เช่น  จุลชีววิทยำอำหำร  เคมีอำหำร  หัวข้อคัดสรรอุตสำหกรรมเกษตร  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง  เทคโนโลยีผักและผลไม้  เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 
และสัตว์ปีก  เทคโนโลยีกำรหมัก  เทคโนโลยีแป้งและน้ ำตำล  และในด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพและ
ควำมงำม  เช่น อำหำรเพื่อสุขภำพ  เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ  สำรสกัดสมุนไพรและกำรทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพ  
หัวข้อคัดสรรทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภำพและควำมงำม  เครื่องส ำอำง 
เวชส ำอำง  และพิษวิทยำของผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ  สำมำรถท ำงำนได้ท้ังใน
หน่วยงำนรำชกำร  หน่วยงำนเอกชน  โดยท ำงำนในต ำแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ท่ี
เกี่ยวกับอำหำร  กึ่งอำหำร  และไม่ใช่อำหำร  ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพและควำมงำม  นอกจำกนี้
ยังสำมำรถท ำงำนในต ำแหน่งอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ฝ่ำยกำรผลิต  ฝ่ำยกำรควบคุมและประกันคุณภำพ  
กำรตลำด  เป็นต้น และประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมเกษตร 
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2.16  โครงการจัดตั้ง  “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”  วิทยาเขตสระแก้ว 
   -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
   -  บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  สำขำวิชำกำรจัดกำร จะเป็นผู้ที่มีควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญทำงด้ำนบริหำรธุรกิจที่จ ำเป็น ทั้งด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป กำรตลำด และธุรกิจ 
ระหว่ำงประเทศ ทันยุคสมัยของกำรเปลี่ยนแปลง และผลกระทบอย่ำงเท่ำทัน มีควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ 
เป็นนักคิด  นักวำงแผน แก้ปัญหำเชิงธุรกิจ สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ และประสบกำรณ์ เพื่อให้เกิดแนวทำง 
ในกำรบริหำรธุรกิจใหม่ ๆ มีควำมเป็นผู้น ำ สำมำรถสร้ำงแนวคิดเป็นผู้ประกอบกำรที่มีคุณธรรม และจริยธรรม 
ที่พึงประสงค์ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถท ำงำนได้ทั้งในหน่วยงำนรัฐและเอกชน โดยต ำแหน่งงำนที่ 
เกี่ยวข้อง เช่น นักบริหำรฝ่ำยต่ำง ๆ ขององค์กร  นักจัดระบบกำรปฏิบัติงำนขององค์กร  นักควบคุมคุณภำพ 
ภำยในองค์กร  นักวำงแผนเชิงธุรกิจกำรตลำด  กำรค้ำ  กำรลงทุน  เป็นนักโฆษณำ นักประชำสัมพันธ์   
นักวิจัยด้ำนกำรตลำด  นักบริหำรผลิตภัณฑ์  นักบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำเพ่ือกำรพัฒนำให้กับองค์กร  
เป็นต้น สำมำรถบริหำรจัดกำรด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุนระหว่ำงประเทศ พร้อมรับมือสำมำรถวำงแผนและ 
แก้ปัญหำด้ำนกำรพำณิชย์และบริหำรธุรกิจได้อย่ำงเป็นระบบ  เพื่อปฏิบัติงำนภำยในองค์กรทั้งในประเทศ   
และต่ำงประเทศ  และเป็นผู้ประกอบธุรกิจ  หรือเป็นเจ้ำของธุรกิจในอนำคต  เป็นต้น 
 

3. การสมัครคัดเลือก 
 1) ผู้สมัครต้องท ำกำรลงทะเบียนในระบบ mytcas ตั้งแต่วันที่ 5 มกรำคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
ทำงเว็บไซต ์http://student.mytcas.com 

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

http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 5 – 19 มกรำคม พ.ศ. 2564 
4) กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ  

มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 5) หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบถัดไป 
มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ 
หมายเหต ุ 1. ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครท่ีมีกำรช ำระเงิน 
ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    2. ผู้สมัครท่ีมิใช่สัญชำติไทย หำกผ่ำนคัดเลือกเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ จะมีค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลัย 
เพิ่มเติม ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 20,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ถ้ำมี) ภำคเรียนละ 10,000 บำท 
 

4.  เกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
4.1  ผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6   (5 ภำคเรียน)  10-20% 
4.2  ผลกำรเรียนเฉลี่ยตำมกลุ่มสำระ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 (5 ภำคเรยีน) 80-90% 
4.3 สอบสัมภำษณ์ ผ่ำน / ไม่ผ่ำน  

หมายเหตุ     1.  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ 
เฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำก ำหนด 

       2.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีผลคะแนนครบทุกวิชำ 
ทีก่ ำหนดเท่ำนั้น  ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตำมท่ีกลุ่มวิชำหรือสำขำวิชำก ำหนด  จะไม่สำมำรถสมัครคัดเลือกได้   
หำกท ำกำรสมัคร มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำกำรสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหำวิทยำลัยบูรพำจะไม่พิจำรณำ 
คัดเลือกให้ 
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    3.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ โดยวิธีกำรดังนี้ 
              3.1  ประมวลผลคะแนนจำก GPAX และ GPA กลุ่มสำระให้เป็นคะแนนรวม  100% 

   3.2  เรียงล ำดับผู้สมัครในแต่ละสำขำวิชำ  จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ ำสุด 
  3.3  คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ โดยพิจำรณำจำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นล ำดับแรก   

จนถึงผู้ที่ได้คะแนนในล ำดับสุดท้ำยของจ ำนวนรับแต่ละสำขำวิชำ 
      4.  ในวันสอบสัมภำษณ์  มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ

ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ในกำร
รับเข้ำเป็นนิสิต 

ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ 
เข้ำศึกษำ  มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ไดป้ระกำศไว้  
หำกผลกำรสอบคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะ/วิทยำลัยได้ก ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ  
ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 5.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
  5.2 น ำใบสมัครไปช ำระเงินผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ธนำคำรกรุงไทย และที่ท ำกำรไปรษณีย์ 
ในเวลำท ำกำรของธนำคำรและที่ท ำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 5 – 20 มกรำคม พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ   - ในกรณีที่มีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 

6. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการช าระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
 6.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินทำงเว็บไซต์ 
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร 
 6.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th 
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่ 5 – 20 มกรำคม พ.ศ. 2564 หำกพ้นก ำหนด 
จะไม่แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้ (กรณีช ำระเงินค่ำสมัครแล้วไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงสำขำวิชำที่สมัครได้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-23- 
 
7.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา 
ชื่อ

ปริญญา 
GPAX 

 

GPA กลุ่มสาระ  

จ า
นว

นร
ับ 

ภำ
ษำ

ไท
ย 

คณ
ิตศ

ำส
ตร

 ์

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร ์

สัง
คม

ศึก
ษำ

ฯ 

ภำ
ษำ

ต่ำ
งป

ระ
เท

ศ 

1. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

10190106220101A0G0002 
สำขำวิชำภูมิศำสตร์และภูมสิำรสนเทศ
ศำสตร์ ภำคปกต ิ

วท.บ. 20 10 30 10 20 10 5 

2. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
10190107610501A0G0002 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ  ภำคปกต ิ บช.บ. 20 15 20 10 10 25 2 

10190107610801AAG0002 
หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต   
กลุ่มวิชำกำรจดักำร ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 2 

10190107610801ABG0002 
หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต   
กลุ่มวิชำกำรตลำด ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 2 

10190107610801ACG0002 
หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต   
กลุ่มวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 2 

10190107610801ADG0002 
หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต   
กลุ่มวิชำกำรเงิน  ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 2 

10190107610801AEG0002 
หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต   
กลุ่มวิชำกำรจดักำรทรัพยำกรมนษุย์  
ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 2 

10190107620101AAG0002 
หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต   
กลุ่มวิชำกำรจดักำรกำรท่องเที่ยว   
ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 2 

10190107620101ABG0002 
หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต   
กลุ่มวิชำกำรจดักำรกำรโรงแรม   
ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 2 

3. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
10190108901001A0G0002 หลักสตูรนิตศิำสตรบณัฑิต  ภำคปกติ น.บ. 20 30 10 - 30 10 4 
10190108903101A0G0002 สำขำวิชำกำรบรหิำรท้องถิ่น  ภำคปกติ รป.บ. 20 30 10 - 30 10 6 
10190108903102A0G0002 สำขำวิชำกำรบรหิำรทั่วไป  ภำคปกติ รป.บ. 20 30 10 - 30 10 2 
10190108903201A0G0002 หลักสตูรรัฐศำสตรบณัฑิต  ภำคปกติ ร.บ. 20 30 10 - 30 10 4 
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4. คณะวิทยาศาสตร์ 
10190109210301A0G0002 สำขำวิชำคณติศำสตร ์ ภำคปกต ิ วท.บ. 20 - 50 20 - 10 10 
10190109210401A0G0002 สำขำวิชำเคม ี ภำคปกต ิ วท.บ. 20 - 30 40 - 10 10 
10190109210501A0G0002 สำขำวิชำจุลชีววิทยำ  ภำคปกต ิ วท.บ. 10 10 30 30 10 10 10 
10190109210601A0G0002 สำขำวิชำชีวเคม ี ภำคปกต ิ วท.บ. 20 10 20 40 - 10 10 
10190109210701A0G0002 สำขำวิชำชีววิทยำ  ภำคปกต ิ วท.บ. 10 10 20 40 - 20 10 

10190109211001A0G0002 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
อำหำร ภำคปกต ิ

วท.บ. 10 10 30 40 - 10 10 

10190109211201A0G0002 สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ  ภำคปกติ วท.บ. 20 - 20 60 - - 10 
10190109212701A0G0002 สำขำวิชำฟิสิกส ์ ภำคปกต ิ วท.บ. 20 10 30 30 - 10 10 
10190109212901A0G0002 สำขำวิชำวำริชศำสตร ์ ภำคปกต ิ วท.บ. 20 20 20 20 10 10 10 
10190109213301A0G0002 สำขำวิชำสถิติ ภำคปกต ิ วท.บ. 20 - 50 20 - 10 10 
5. คณะวิทยาการสารสนเทศ 

10190110220101A0G0002 
สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
เพื่ออุตสำหกรรมดิจิทัล ภำคปกต ิ

วท.บ. 20 15 15 20 15 15 3 

10190110220201A0G0002 
สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร ์  
ภำคปกต ิ

วท.บ. 20 5 30 20 5 20 20 

10190110220301A0G0002 
สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกตแ์ละ
เทคโนโลยีอัจฉรยิะ ภำคปกต ิ

วท.บ. 30  - 35 -  -  35 3 

10190110220401A0G0002 สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ ภำคปกต ิ วท.บ. 20 5 30 15 5 25 4 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
10190111300601A0G0002 สำขำวิชำวิศวกรรมเคม ีภำคปกต ิ วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 3 
10190111300701A0G0002 สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล ภำคปกติ  วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 3 
10190111301601A0G0002 สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ภำคปกติ วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 3 
10190111302101A0G0002 สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ ภำคปกต ิ วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 4 
10190111302501A0G0002 สำขำวิชำวิศวกรรมวัสด ุภำคปกต ิ วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 1 
10190111302801A0G0002 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภำคปกต ิ วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 1 

10190111303401A0G0002 
สำขำวิชำวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว
และอิเล็กทรอนิกสส์ื่อสำร ภำคปกติ 

วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 4 

10190111303501A0G0002 สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร ภำคปกต ิ วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 3 
7. คณะศึกษาศาสตร์ 

10190115700601A0G0002 
สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวยั  
(หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกต ิ

กศ.บ. 20 15 15 15 20 15 1 

10190115700801A0G0002 
สำขำวิชำคณติศำสตร ์(หลักสูตร 4 ปี) 
ภำคปกต ิ

กศ.บ. 20 5 30 30 5 10 1 
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8. คณะโลจิสติกส ์

10190116210202A0G0002 
สำขำวิชำกำรจดักำรโลจสิติกส์และโซ่
อุปทำน แขนงวิชำวิศวกรรมโซ่อุปทำน 
ภำคปกต ิ

วท.บ. 10 - 40 30 - 20 1 

10190116610202A0G0002 
สำขำวิชำกำรจดักำรโลจสิติกส์และโซ่
อุปทำน แขนงวิชำกำรค้ำและโลจสิติกส์
ระหว่ำงประเทศ ภำคปกต ิ

วท.บ. 10 - 40 30 - 20 3 

10190116610202A0G0002 
สำขำวิชำกำรจดักำรโลจสิติกส์และโซ่
อุปทำน แขนงวิชำกำรจัดกำรโลจสิติกส์ 
ภำคปกต ิ

วท.บ. 10 - 40 30 - 20 2 

10190116610202A0G0002 
สำขำวิชำกำรจดักำรโลจสิติกส์และโซ่
อุปทำน แขนงวิชำกำรจัดกำร
อุตสำหกรรมพำณิชยนำวี ภำคปกติ 

วท.บ. 10 - 40 30 - 20 2 

9. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

10190117112001A0G0002 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำย
และกำรกีฬำ ภำคปกต ิ

วท.บ. 20 10 20 20 10 20 5 

10190117900101A0G0002 
สำขำวิชำกำรจดักำรและกำรสอนกีฬำ 
ภำคปกต ิ

ศศ.บ. 20 20 15 15 10 20 3 

10190117903801A0G0002 
สำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ  
ภำคปกต ิ

ศศ.บ. 20 15 15 15 15 20 3 

10. วิทยาลัยนานาชาติ (เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร) 

10190118610801EAG0002 
หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต  
กลุ่มวิชำกำรเงิน  ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 10 25 - 10 35 10 

10190118610801EBG0002 
หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต  
กลุ่มวิชำกำรจดักำรธรุกิจระหว่ำง
ประเทศ ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 10 25 - 10 35 10 

10190118610801ECG0002 
หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต  
กลุ่มวิชำกำรตลำดดิจิทัลและสร้ำงสรรค์ 
ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 10 25 - 10 35 10 

10190118611001E0G0002 
สำขำวิชำกำรจดักำรโลจสิติกส์และ 
โซ่อุปทำนอัจฉริยะ  ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 10 25 - 10 35 10 

10190118620101E0G0002 
สำขำวิชำกำรจดักำรกำรบริกำร 
กำรท่องเที่ยวและไมซ ์ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 10 25 - 10 35 10 

10190118900101EAG0002 
สำขำวิชำกำรพัฒนำศักยภำพสำกล  
กลุ่มวิชำกำรตดิต่อสื่อสำรเชิงธุรกจิ   
ภำคปกต ิ

ศศ.บ. 20 10 25 - 10 35 10 

10190118900101EBG0002 
สำขำวิชำกำรพัฒนำศักยภำพสำกล  
กลุ่มวิชำทรัพยำกรมนุษย์ ภำคปกติ 

ศศ.บ. 20 10 25 - 10 35 10 
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11. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 

10190220220301A0G0002 
สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกตแ์ละ
เทคโนโลยีอัจฉรยิะ ภำคปกต ิ

วท.บ. 10 15 25 20 10 20 20 

10190220500401AAG0002 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมยัใหม ่
กลุ่มวิชำเทคโนโลยีและกำรจัดกำรไมผ้ล 
ภำคปกต ิ

วท.บ. 20 15 10 20 10 25 20 

10190220500401ABG0002 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมยัใหม ่
กลุ่มวิชำเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และ 
กำรออกแบบพืชอำหำร ภำคปกต ิ

วท.บ. 20 15 10 20 10 25 20 

10190220610801AAG0002 
หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต  
กลุ่มวิชำกำรตลำดและบริกำร ภำคปกต ิ

บธ.บ. 15 15 25 - 15 30 15 

10190220610801ABG0002 
หลักสตูรบริหำรธรุกิจบัณฑิต  
กลุ่มวิชำกำรประกอบกำร ภำคปกติ 

บธ.บ. 15 15 25 - 15 30 15 

10190220220101A0G0002 
สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศและ
วิทยำกำรข้อมูล ภำคปกต ิ

วท.บ. 20 15 20 10 10 25 20 

10190220611001A0G0002 
สำขำวิชำกำรจดักำรโลจสิติกส์และ
กำรค้ำชำยแดน  ภำคปกต ิ

บธ.บ. 15 10 30 - 10 35 20 

10190220902501A0G0002 
สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ทำงธุรกิจ  ภำคปกต ิ

ศศ.บ. 10 20 - - - 70 20 

12. คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี 
10190221213001A0G0002 สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล ภำคปกต ิ วท.บ. 30  - 20 30 -  20 30 
13. คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 

10190222213401A0G0002 
สำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและ
เครื่องประดับ ภำคปกต ิ

วท.บ. 20 -  30 30  - 20 5 

10190222610801A0G0002 
สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 20 20  - 20 20 5 

10190222800101A0G0002 
สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ 
ภำคปกต ิ

ศป.บ. 20 30 -  -  30 20 5 

14. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 

10190323610901A0G0002 
สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศและ
นวัตกรรมทำงธุรกจิ  ภำคปกต ิ

วท.บ. 20 10 30 20 10 10 20 

10190323611001A0G0002 
สำขำวิชำกำรจดักำรโลจสิติกส์และ
สิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรม ภำคปกติ 

บธ.บ. 20 16 16 16 16 16 20 

10190323903101A0G0002 สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ภำคปกต ิ รป.บ. 20 10 10 10 40 10 20 
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15. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 

10190324500201AAG0002 
สำขำวิชำนวัตกรรมเกษตร  
กลุ่มนวัตกรรมกำรผลิตพืช ภำคปกติ 

วท.บ. 20 20 20 20 10 10 20 

10190324500201ABG0002 
สำขำวิชำนวัตกรรมเกษตร  
กลุ่มนวัตกรรมกำรผลิตสัตว์ ภำคปกต ิ

วท.บ. 20 20 20 20 10 10 20 

10190324501101A0G0002 
สำขำวิชำพัฒนำผลติภณัฑ ์
อุตสำหกรรมเกษตร  ภำคปกต ิ

วท.บ. 20 20 20 20 10 10 30 

16. โครงการจัดต้ัง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”  วิทยาเขตสระแก้ว 
10190325610201A0G0002 สำขำวิชำกำรจดักำร  ภำคปกต ิ บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 30 

รวม 635 

 
8.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  

มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ ในวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2564
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 

9.  การสอบสัมภาษณ์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 6 – 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564  

(อำจสอบสัมภำษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ มหำวิทยำลัยบูรพำ พร้อมหลักฐำนดังนี้ 
  -  ใบสมัคร ปีกำรศึกษำ  2564  ที่ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด  1  นิ้ว 

-  ใบแสดงผลกำรเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 - 6  (5 ภำคเรียน) 
-  บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร 
-  บัตรประจ ำตัวนักเรียนของผู้สมัคร 
-  ส ำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  (ถ้ำมี) 

 

10. ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบสัมภาษณแ์ละมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
 มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ 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 
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11.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
11.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่ำงวันที่ 22-23 กุมภำพันธ์ 

พ.ศ. 2564 ทำงเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 11.2 หำกยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สำมำรถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ 
หำกประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ  
หำกได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ท ำกำรสละสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 24-25 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ.2564 ทำงเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 

12.  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 
 

13.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
13.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในข้ันสุดท้ำยถือว่ำเป็น 

ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

13.2  ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่ส ำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
14.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา 
  ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที ่3-4 มีนาคม พ.ศ. 2564
ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ    
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 
   ประกำศ ณ วันที่   30   พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 
 

 
    (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 

   (รองศำสตรำจำรย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร  ปฏิบัติกำรแทน 

                      อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
        ส ำเนำถูกต้อง 
 

 
(นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 


