
- ส ำเนำ - 
   

ปฏิทินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบท่ี 1) 
โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา  2564 

 

หมำยเหตุ    1. ปฏิทินกำรคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 
  2. วงเล็บมุมซอง “โครงกำรพัฒนำกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ” เอกสำรประกอบกำรสมัครให้เย็บมุมและ 
เรียงเอกสำรตำมล ำดับดังนี ้
  ล ำดับที่ 1  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจำกอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ำย ขนำด 1 น้ิว 
  ล ำดับที่ 2  ใบรับรองควำมประพฤติจำกสถำนศึกษำ    
  ล ำดับที ่3  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
  ล ำดับที่ 4  ใบแสดงผลกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 5 ภำคเรียน (ปพ.1:4) 
  ล ำดับที่ 5  ส ำเนำใบประกำศนียบตัรควำมสำมำรถทำงกีฬำ ระดับทีมชำติไทย ที่มีใบรับรองจำกกำรกฬีำ
แห่งประเทศไทย หรือใบประกำศนียบัตรที่ได้รับเหรยีญรำงวัลจำกกำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติ (รอบสุดทำ้ย) กีฬำเยำวชน
แห่งชำติ  (รอบสุดท้ำย) รำยกำรชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบสุดท้ำย) และรำยกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ ตั้งแต่ปี 2561 –  
ปีปัจจุบัน (จ ำนวนไมเ่กิน 10 หน้ำ)  สอบถำมเพิ่มเตมิ  กองกีฬำและนันทนำกำร  ส ำนักงำนอธิกำรบด ี โทร.08 -101581

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี เวลา 

ลงทะเบียนระบบ mytcas https://student.mytcas.com 5 ม.ค. 2564 - 
รับสมคัรทำงอินเตอรเ์น็ต http://regservice.buu.ac.th 5 – 18 ม.ค. 2564 - 

วิธีกำรช ำระเงินค่ำสมัคร 

- Krungthai NEXT 
- ธนำคำรกรุงไทย  
- ที่ท ำกำรไปรษณีย ์
(ให้พิมพ์ใบสมัคร 2 ใบ  
1) เพ่ือช าระเงินค่าสมัคร (กรณีจา่ยผ่าน
เค้าเตอร์ธนาคารและไปรษณีย์) 
2) ท าเป็นหน้าปก Portfolio) 

5 – 14 ม.ค. 2564 
ตำมเวลำเปดิท ำกำร
ของธนำคำรและ

ไปรษณีย ์

ตรวจสอบข้อมลูกำรสมคัรและ 
ข้อมูลกำรช ำระเงินค่ำสมัคร 

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

หลังจำกช ำระเงิน 8 วัน
ท ำกำร 

- 

ส่งใบสมัครและหลักฐำนประกอบ 
กำรสมคัรพร้อมแฟ้มผลงำน  
(ใหเ้ย็บมุม ผลงานจ านวนไม่เกิน  
10 หน้า ไม่รวมปก) 

- ส่งทางไปรษณีย์ กองกีฬำและนันทนำกำร 
มหำวิทยำลยับูรพำ  เลขท่ี 169  ต.แสนสุข 
อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20181 
- ส่งด้วยตนเอง  ณ ห้อง 214 ช้ัน 2อำคำร
ศูนย์กิจกรรมนิสติ 

5 – 14 ม.ค. 2564 

ถือวันประทับตรำ
ไปรษณีย์วันท่ี 14 
ม.ค. 64 เป็นวัน
สุดท้ำยของกำรรับ
สมัคร 

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

4 ก.พ. 2564 16.00 น. 

สอบสัมภำษณ์  
(อำจสัมภำษณ์ 1 วัน) 

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

ประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบ
สัมภำษณ์ และมสีิทธ์ิ 
ยืนยันสิทธ์ิ 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 – 28 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 8 – 4 มี.ค. 2564 - 
ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ 28 - 25 มิ.ย. 2564 
เปิดภำคเรียน 26 มิ.ย. 2564 

http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่   1287  /2568 

เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 1) 
โครงกำรพัฒนำกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ  มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2564 

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

ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0589/2559  เรื่อง  กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559   
มหำวิทยำลัยบูรพำจะด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  (TCAS รอบท่ี 1)  
โครงกำรพัฒนำกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2564 โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1  มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ เป็นนักกีฬำทีมชำติไทย ตั้งแต่ปี 2561 – ปีปัจจุบัน และมี
ใบรับรองควำมสำมำรถทำงกีฬำ จำกกำรกีฬำแห่งประเทศไทย  หรือใบประกำศนียบัตรที่ได้รับเหรียญรำงวัล
จำกกำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติ (รอบสุดท้ำย)  กีฬำเยำวชนแห่งชำติ (รอบสุดท้ำย) รำยกำรชิงแชมป์ประเทศไทย 
(รอบสุดท้ำย)  และรำยกำรแข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติ  ตั้งแต่ปี 2561 – ปีปัจจุบัน  และเป็นชนิดกีฬำที่มี 
กำรจัดกำรแข่งขันในรำยกำรกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ( ฟุตบอล, กรีฑำ, ว่ำยน้ ำ, วอลเลย์บอล, 
วอลเลย์บอลชำยหำด, บำสเกตบอล, เปตอง, เซปักตะกร้อ, ฟุตซอล, เทนนิส, แบดมินตัน, เทควันโด,  
เทเบิลเทนนิส, เรือพำย, ปันจักสีลัต, ยูยิตสู, คำรำเต้โด , รกับี้ฟุตบอล, ฮอกกี้, แฮนด์บอล, หมำกกระดำน , 
ครอสเวิร์ด และเอแมท ) 

1.2  ก ำลังศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
1.8  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

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

2.1  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 

 
2.2  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

    - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ 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 
 

2.3  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
- มีควำมสนใจด้ำนกฎหมำย 
- ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

 
2.4 คณะวิทยาศาสตร์ 

2.4.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาสถิติ และสาขาวิชาวาริชศาสตร์   
  - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  1   หน่วยกิต 
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
- ไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะพิกำรทำงร่ำงกำย/จิตใจอันจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
2.4.2  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีอาหาร 
  - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  1   หน่วยกิต 
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
- ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 
- ไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะพิกำรทำงร่ำงกำย/จิตใจอันจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
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2.5  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

    -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  1   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  แก้ไขควบคุมปัญหำที่เกิดจำก 
กำรท ำงำน 
 

2.6  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี 
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

 
2.7 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

     2.7.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา 
 - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

     -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  1   หน่วยกิต 
    -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
     -  มีเจตคติท่ีดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
     -  มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกก ำลังกำย 
อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
     -  สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกก ำลังกำยโดยใช้หลักทำงวิทยำศำสตร์ 
     -  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงด้ำน 
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
     2.7.2 สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
   -  มีเจตคติท่ีดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
     -  มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกก ำลังกำย 
อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
     -  สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกก ำลังกำยโดยใช้หลักทำงวิทยำศำสตร์ 
    -  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงด้ำน 
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
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     2.7.3 สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

   -  มีเจตคติท่ีดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
     -  เป็นผู้มีบุคลิกที่เหมำะสมกับอำชีพผู้สื่อข่ำวกีฬำในสื่อแขนงต่ำงๆ 
    -  เป็นผู้มีควำมสนใจข่ำวสำรในวงกำรกีฬำจำกสื่อมวลชนทำงกำรกีฬำ 
    -  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงด้ำน 
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
 

2.8  วิทยาลัยนานาชาติ  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร   
       2.8.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัลและสร้างสรรค์ 

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  และกลุ่มวิชาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ   
           -  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 ระดับประเทศและ
ระดับนำนำชำติ  

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำย 
เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
     2.8.2 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 
     2.8.3 สาขาวิชาการจัดการการบริการการท่องเที่ยวและไมซ์ หลักสูตรนานาชาติ   
         -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
         -  ผู้สมัครสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
         -  แนวทำงประกอบอำชีพ ธุรกิจด้ำนบริกำรและกำรท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจที่พัก ธุรกิจน ำเที่ยว 
ธุรกิจกำรจัดประชุมและสัมมนำ ไกด์ นักวิชำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ผู้จัดกำรโรงแรม เชฟ ท ำงำนในกลุ่ม 
กำรจัดอีเว้นท์ พนักงำนบริกำรผู้โดยสำรบนเครื่องบิน นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว นักส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำย 
เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
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     2.8.4  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพสากล  
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ 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 
 

2.9  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 
       2.9.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มี 2 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
            2.9.1.1 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 พัฒนำ 
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย วิจัยตลำด บริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ กำรตลำดในธุรกิจบริกำร งำนบริกำรต่ำง ๆ  
ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น 
             2.9.1.2 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 ศิลปะกำรพูดและ
กำรน ำเสนอ ภำวะผู้น ำ กำรเจรจำต่อรองและกำรน ำเสนอ กำรพัฒนำบุคลิกภำพและมำรยำททำงสังคม  
ผ่ำนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำบุคลิกภำพก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ และสำมำรถบูรณำกำรศำสตร์บริหำรธุรกิจ 
กับศำสตร์ต่ำงๆ โดยผ่ำนโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรพัฒนำทักษะกำรท ำงำนหลำยด้ำน อำทิ ทักษะ 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ / ด้ำนสื่อสังคมออนไลน์ / ด้ำนพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 
เพ่ือบูรณำกำรกับศำสตร์อ่ืน   
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หมายเหตุ นิสิตหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิตทั้ง 2 กลุ่มวิชำ  มีโอกำสเข้ำร่วมปฏิบัติสหกิจศึกษำ 
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำอย่ำงน้อย 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไป 
ตำมเงื่อนไขของคณะฯ และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 
     2.9.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 
  -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ     หน่วยกิต 
     -  บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล   
คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ เป็นนักสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กำรที่มีควำมรู้ทำง
ทฤษฎีและกำรปฏิบัติในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์กำรท ำงำนด้ำนโปรแกรม  
กำรสื่อสำรข้อมูล  และกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ตลอดจนเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและ
ท ำงำนร่วมกันกับผู้อ่ืนได้  เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำองค์กำรและประเทศ 
 บัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล  คณะวิทยำศำสตร์ 
และศิลปศำสตร์เป็นนักสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กร ที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติ 
ในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมีทักษะควำมรู้ปฎิบัติทำงด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรน ำเสนอข้อมูล  
กำรวำงแผนและกำรพยำกรณ์ให้กับองค์กรภำคธุรกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยข้อมูลดิจิทัล มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์
กำรท ำงำนด้ำนโปรแกรม  กำรส่ือสำรข้อมูล  และกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมไปถึงโปรแกรมประยุกต์
ทำงด้ำนวิทยำกำรข้อมูล  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและท ำงำนร่วมกันกับผู้อื่นได้   
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร ในกำรพัฒนำองค์กรและประเทศ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ   

นักวิเครำะห์ข้อมูล นักวิทยำกำรข้อมูล นักวำงแผนทำงธุรกิจดิจิทัล นักวิเครำะห์ด้ำนอัจฉริยะทำงธุรกิจ 
นักพัฒนำด้ำนอัจฉริยะทำงธุรกิจ นักพัฒนำคลังข้อมูล ในภำคธุรกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขนำดใหญ่ นักเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  นักวิเครำะห์และออกแบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ นักพัฒนำระบบ  ผู้ดูแลเครือข่ำย  นักพัฒนำเว็บไซต์  
และนักวิชำชีพในสถำนประกอบกำรท่ีมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 หมายเหตุ นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจ
ศึกษำ  (ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำ  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไป 
ตำมเงื่อนไขของคณะฯ  และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 
     2.9.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ มี 2 กลุ่มวิชา ดังนี้ 

2.9.3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล      
  -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
  -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
  -  มุ่งศึกษำเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกำรเกษตรแบบดั้งเดิมสู่กำรบริหำรจัดกำรกำรเกษตรแบบ 

สมัยใหม่ โดยอำศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำสนับสนุนกำรผลิตผลไม้คุณภำพและพืชเศรษฐกิจอย่ำงแม่นย ำ 
(Smart farmer) หลักสูตรจึงพัฒนำรำยวิชำที่มุ่งเน้นกำรเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ กำรผลิตผลไม้สู่
กำรตลำดและกำรเพ่ิมมูลค่ำ ในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
พันธุ์พืช กำรขยำยพันธุ์พืชเชิงพำณิชย์ สรีรวิทยำ เทคโนโลยีกำรผลิตพืชแบบแม่นย ำ เทคโนโลยีกำรจัดกำรธำตุ
อำหำรพืช กำรจัดกำรดินและปุ๋ย เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดิน กำรวินิจฉัยโรคพืช กำรจัดกำรโรคพืชและแมลง 
กำรควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เทคโนโลยีกำรจัดกำรวัชพืช  กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรจัดกำรในโรงคัด
บรรจุ  กำรเก็บรักษำ  กำรขนส่ง  กำรจัดกำรผลิตผลสดเพ่ือส่งออก  กฎระเบียบและมำตรฐำนของกำรน ำเข้ำ-
ส่งออกสินค้ำเกษตร ธุรกิจและกำรค้ำออนไลน์ กำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตร กำรเรียนรู้ตลอดหลักสูตรเน้นกำร
เรียนรู้ คู่ปฏิบัติจริง โดยหลักสูตรสอนในจังหวัดจันทบุรี มหำนครผลไม้เมืองร้อน มีควำมร่วมมือกับเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชำติ กลุ่มเกษตรกร แลภำคเอกชนที่ด ำเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับผลไม้ของไทย 
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2.9.3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์ 
และการออกแบบพืชอาหาร 

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

บัณฑิตให้สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ทำงเกษตรและอำหำรสุขภำพ เพ่ือตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ที่ให้
ควำมส ำคัญกับกำรเลือกอำหำรที่ดีมีประโยชน์และมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่กำร
สร้ำง/ปรับปรุงและคัดสรรพันธุ์พืชที่ดีด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรคัดเลือกเมล็ด
พันธุ์ เทคโนโลยีชีวภำพ/ชีวโมเลกุลและกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือกำรพัฒนำพันธุ์พืช กำรค้นหำทรัพยำกร
และพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ผ่ำนระบบฐำนสำรสนเทศข้ันสูง เพ่ือให้มั่นใจว่ำจะได้วัตถุดิบที่มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน ซึ่งน ำมำใช้ในกำรพัฒนำและแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรสุขภำพตำมหลักกำรของ functional food 
และ functional drink เรียนรู้กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยตอบโจทย์ตลำดผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมกันนี้
กับกำรเสริมทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรยุคใหม่กับสโลแกน “สร้ำงได้ ขำยเป็น” กับวำงแผนกำรขำยและท ำ
กำรตลำดด้วยผลิตภัณฑ์ที่สร้ำงขึ้นด้วยตัวเอง หรือกำรเข้ำสู่ธุรกิจของเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมกันนี้ยังมุ่งเน้น 
ให้ทุกกระบวนกำรผลิตเป็น zero waste กับกำรแปรรูป/เพ่ิมมูลค่ำวัสดุเหลือทิ้งทำงเกษตร 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 
 แนวทางการประกอบอาชีพ   

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

หมายเหตุ นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ  
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำ  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไข 
ของคณะฯ และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 
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       2.9.4  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน   
       -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
       -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
          -  ศึกษำเก่ียวกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์ กำรค้ำชำยแดนและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและภำษำอังกฤษเพ่ือกำรจัดกำรโลจิสติกส์ เป็นหลักสูตรที่จัดท ำข้ึนภำยใต้ 
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติสำขำโลจิสติกส์ 
 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  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำร 
สหกิจศึกษำ  (ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4  ถ้ำนิสิตผ่ำน 
กำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร และสำมำรถสอบมำตรฐำนอำชีพด้ำนโลจิสติกส์กับสถำบัน
คุณวุฒิวิชำชีพ 
    2.9.5  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  
    -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
    -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 
    -  ศึกษำเก่ียวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสิทธิภำพทำงด้ำนธุรกิจ รวมถึงกำรเข้ำใจ
วัฒนธรรมที่หลำกหลำย  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงสรรค์งำน
อำชีพแนวทำงกำรประกอบอำชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพที่เก่ียวข้องกับงำนด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
สื่อสำรทำงธุรกิจในภำครัฐและเอกชน  งำนแปล  งำนส ำนักงำน  และธนำคำร 
 หมายเหตุ  1) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ   
เก็บค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน ภำคต้นและภำคปลำย  
ภำคเรียนละ 1 ,000  บำท 
     2) นิสิตสำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจ
ศึกษำ (ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำน 
จำกสถำนประกอบกำร
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     2.9.6 สาขาวชิาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ   
    - 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   
ได้พัฒนำขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรบุคลำกรในอุตสำหกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ  รองรับ 
กำรเปลี่ยนรูปองค์กำรไปสู่องค์กรอัจฉริยะท่ีขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven  Business)  บนพ้ืนฐำน 
ของเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์  ตลอดถึงกำรพัฒนำก ำลังคนส ำหรับธุรกิจดิจิทัล  และระบบอัจฉริยะ  เช่น  
โรงงำนอัจฉริยะ (Smart Factory)  เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture)  ฟำร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)  
เมืองอัจฉริยะ (Smart City)  กำรบริกำรอัจฉริยะ (Smart Services)  กำรท่องเที่ยวอัจฉริยะ  (Smart 
Tourisms)  และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistics)  สอดคล้องกับโครงกำรเขตพัฒนำพิเศษ 
ภำคตะวันออก (EEC)  ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0 
 ตัวอย่างแนวทางการประกอบอาชีพ 

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

2.  นักวิเครำะห์ข้อมูลในภำคอุตสำหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
8.  ผู้ประกอบกำรอิสระด้ำนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล  บริษัท Start UP  

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

2.10  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 
     2.10.1 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
     -  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 
       -  สำขำนี้ศึกษำด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ ด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับ 2 มิติ และ 3 มิติ 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรจัดกำรควำมคิดอย่ำงเป็นระบบ กำรจ ำแนกประเภทของอัญมณีเบื้องต้น กำรสร้ำง
แบรนด์ กำรเจำะกลุ่มตลำด เทคนิคกำรสร้ำงสรรค์เครื่องประดับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิต
เครื่องประดับในอุตสำหกรรม มีควำมรู้ในกลไกลกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจในตลำดอัญมณีและเครื่องประดับ 
 



-10- 
 

แนวทางในการประกอบอาชีพ   
สำมำรถประกอบอำชีพนักออกแบบเครื่องประดับได้ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน นักออกแบบ 

เครื่องประดับอุตสำหกรรม นักออกแบบเครื่องประดับเชิงศิลปะ นักออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น  
นักออกแบบเครื่องประดับประณีตศิลป์ ผู้ผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8 มิติ  
นักออกแบบเครื่องประดับอิสระ เป็นต้น นอกจำกนี้ยังสำมำรถศึกษำต่อในระดับสูงขึ้นเพ่ือเข้ำสู่สำยงำน 
ด้ำนวิชำกำร อำจำรย์ นักวิจัย รวมทั้งกำรประกอบอำชีพอิสระตำมควำมต้องกำร 
          หมายเหต ุนิสิตสำขำกำรออกแบบเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำน 
ในสถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำร
คัดเลือกจำกสถำนประกอบกำร 
     2.10.2 สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
     -  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 
     2.10.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ 
     -  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 
       -  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 
8. นักพัฒนำเทคนิคกำรผลิตเครื่องประดับ 
4. นักประเมินคุณภำพและรำคำอัญมณี 
5. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกระบวนกำรผลิตและควบคุมคุณภำพกำรผลิต 
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6. เจ้ำของกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยอัญมณีและเครื่องประดับ 
7. ผู้ประกอบกำรด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับ 
 . ตัวแทนจ ำหน่ำยอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในและต่ำงประเทศ 
9. อำชีพอิสระตำมควำมต้องกำร 
หมายเหตุ  นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ สำมำรถเลือกแผนกำรศึกษำแบบสห

กิจศึกษำ หรือกำรปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรจริงในภำคสุดท้ำยของกำรเรียน 

2.11  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 
     2.11.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 
     -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
     -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
   แนวทางการประกอบอาชีพ  

สำมำรถประกอบอำชีพที่เก่ียวกับกำรน ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำ  กำรจัดซื้อ จัดหำ กำรขนส่งและ 
กำรกระจำยสินค้ำ กำรจัดกำรคลังสินค้ำ กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น 
     2.11.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
     -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
     -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
     แนวทางการประกอบอาชีพ   

สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน รวมทั้งประกอบอำชีพส่วนตัว เชน่ รับรำชกำร
ในหน่วยงำนรำชกำร  อำทิต ำแหน่ง  ปลัดอ ำเภอ ปลัดเทศบำล  ปลัด อบต. อำชีพพนักงำนรัฐวิสำหกิจ  
พนักงำนองค์กำรมหำชน  อำชีพนักบริหำร อำชีพพนักงำนบริษัท อำทิ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรรัฐกิจ เป็นต้น 
     2.11.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 
     -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
    -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
        -  มีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
    -  เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีที่  2  ดังนี้ 

   1) กลุ่มวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศประยุกต์   
   2) กลุ่มวิชำนวัตกรรมส ำหรับผู้ประกอบกำรดิจิทัล   

แนวทางการประกอบอาชีพ  
- กลุ่มวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศประยุกต์  (Applied  Information  Technology)  ประกอบอำชีพ

เกี่ยวกับกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ต ำแหน่งงำน ได้แก่ นักพัฒนำซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักพัฒนำเว็บ
แอพพลิเคชั่น นักพัฒนำและออกแบบเว็บไซต์ นักพัฒนำสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย นักพัฒนำไอโอที ผู้ดูแล
ระบบเครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย เป็นต้น 
 - กลุ่มวิชำนวัตกรรมส ำหรับผู้ประกอบกำรดิจิทัล  (Innovation  for  Digital  Entrepreneur)   
ประกอบอำชีพเกี่ยวกับผู้ประกอบกำรดิจิทัล  ต ำแหน่งงำน  ได้แก่  นักกำรตลำดออนไลน์  นักเศรษฐศำสตร์ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ผู้ออกแบบและพัฒนำสื่อมัลติมีเดียเพ่ือกำรน ำเสนอทำงธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัล  
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2.12  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 
       2.19.1 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร มี 2 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย 
        2.19.1.1 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช 
       -  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
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 
        2.19.1.2 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์   
         -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
         -  กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่ส ำคัญ 
ประกอบด้วย ฟำร์มอัจฉริยะทำงด้ำนสัตว์ กำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ สมุนไพรส ำหรับปศุสัตว์  ธุรกิจเกษตรเพื่อ
ผู้ประกอบกำรกำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์ 
โภชนศำสตร์สัตว์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์ พืชอำหำรสัตว์ กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสัตว์  เทคโนโลยี
น้ ำนม กำรฟักไข่และกำรจัดกำรโรงฟัก เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม กำรรักษำเบื้องต้นและกำร
ป้องกันโรคในสัตว์ ธุรกิจปศุสัตว์และมำตรฐำนฟำร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีต่ำง ๆ และกำรวิจัยทำงสัตวศำสตร์เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์ 

แนวทางการประกอบอาชีพของนวัตกรรมเกษตร ศึกษำต่อปริญญำโท ปริญญำเอก ในสำขำ
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ รับ
รำชกำรในส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องกับกำรเกษตร อำจำรย์หรือนักวิจัย ตำมสถำบันมหำวิทยำลัยทั้งภำครัฐและ
เอกชน ประกอบธุรกิจทำงด้ำนเกษตร เช่น ฟำร์ม สวน ไร่ โรงงำน ฯลฯ  หรือท ำงำนในภำคเอกชนที่เก่ียวกับ
ธุรกิจกำรเกษตร 
     2.12.2 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
     -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
     -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
     สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  
ประกอบด้วยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตรเบื้องต้น  หลักเศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเกษตร  
กำรวิจัยตลำดในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร  กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  กำรควบคุม
คุณภำพในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรประกันคุณภำพและกฎหมำยในอุตสำหกรรมเกษตร  สถิติและ 
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กำรวำงแผนกำรทดลอง  นวัตกรรมในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรม
เกษตร  หลักวิศวกรรมแปรรูปอำหำร  กำรเสริมทักษะและจรรยำบรรณส ำหรับวิชำชีพวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์  รวมถึงกำรศึกษำด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร  เช่น  จุลชวีวิทยำอำหำร  เคมีอำหำร  หัวข้อคัดสรร
อุตสำหกรรมเกษตร  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  เทคโนโลยีผลติภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 
ประมง  เทคโนโลยีผักและผลไม้  เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก  เทคโนโลยีกำรหมัก  เทคโนโลยีแป้งและ
น้ ำตำล  และในด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพและควำมงำม  เช่น อำหำรเพื่อสุขภำพ  เคมีผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติ  สำรสกัดสมุนไพรและกำรทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพ  หัวข้อคัดสรรทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภำพ  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภำพและควำมงำม  เครื่องส ำอำงเวชส ำอำง  และพิษวิทยำของผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  

ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร   
ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ  สำมำรถท ำงำนได้ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร  หน่วยงำน
เอกชน  โดยท ำงำนในต ำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับอำหำร  กึ่งอำหำร   
และไม่ใช่อำหำร  ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพและควำมงำม  นอกจำกนี้ยังสำมำรถท ำงำนใน
ต ำแหน่งอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ฝ่ำยกำรผลิต  ฝ่ำยกำรควบคุมและประกันคุณภำพ  กำรตลำด  เป็นต้น  
และประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมเกษตร 
 

2.13  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 ำแหน่งงำนที่เก่ียวข้อง เช่น นักบริหำรฝ่ำยต่ำงๆ 
ขององค์กร  นักจัดระบบกำรปฏิบัติงำนขององค์กร  นักควบคุมคุณภำพภำยในองค์กร  นักวำงแผนเชิงธุรกิจ
กำรตลำด  กำรค้ำ  กำรลงทุน  เป็นนักโฆษณำ นักประชำสัมพันธ์  นักวิจัยด้ำนกำรตลำด  นักบริหำร
ผลิตภัณฑ์  นักบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำเพ่ือกำรพัฒนำให้กับองค์กร เป็นต้น สำมำรถบริหำรจัดกำร 
ด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุนระหว่ำงประเทศ พร้อมรับมือสำมำรถวำงแผนและแก้ปัญหำด้ำนกำรพำณิชย์และ
บริหำรธุรกิจได้อย่ำงเป็นระบบ  เพ่ือปฏิบัติงำนภำยในองค์กรทั้งในประเทศ  และต่ำงประเทศ  และเป็น 
ผู้ประกอบธุรกิจ  หรือเป็นเจ้ำของธุรกิจในอนำคต  เป็นต้น 
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3. การสมัครคัดเลือก 
3.1  การสมัครทางอินเตอร์เน็ต ต้องด าเนินการทุกข้ันตอน ดังนี้ 

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

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

http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 5 – 18 มกรำคม พ.ศ. 2564 
4) กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ  

มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 5) หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบถัดไป 
มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ 
หมายเหต ุ  ผู้สมัครท่ีมิใช่สัญชำติไทย หำกผ่ำนคัดเลือกเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ จะมีค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลัย 
เพิ่มเติม ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 20,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ถ้ำมี) ภำคเรียนละ 10,000 บำท 
 

3.2  การส่งใบสมัครและแฟ้มผลงาน 
 -  ส่งทำงไปรษณีย ์จ่ำหน้ำซองมำยัง กองกีฬำและนันทนำกำร มหำวิทยำลัยบูรพำ  เลขท่ี  169   
ต.แสนสุข  อ.เมือง จ.ชลบุรี  20181 วงเล็บมุมซองขวำด้ำนล่ำง “โครงกำรพัฒนำกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ”   
ส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่  5 – 14 มกรำคม พ.ศ. 2564 มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือวันประทับตรำไปรษณีย์วันที่  
14 มกรำคม พ.ศ. 2564 เป็นวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร  (เอกสำรส ำคัญควรส่งแบบลงทะเบียนหรือไปรษณีย์
ด่วนพิเศษ) 
 -  ส่งด้วยตนเอง  ณ มหำวิทยำลัยบูรพำ อำคำรศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 2 ห้อง 214 ตั้งแต่ 
วันที่  5 – 14 มกรำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 0 .80-16.80 น. 

3.3  เอกสารภายในรูปเล่มแฟ้มผลงาน ให้เย็บมุม  ให้เรียงล าดับดังต่อไปนี้ 
  ล ำดับที่ 1  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจำกอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว 
  ล ำดับที่ 2  ใบรับรองควำมประพฤติจำกสถำนศึกษำ    
  ล ำดับที่ 3  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
  ล ำดับที่ 4  ใบแสดงผลกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 5 ภำคเรียน (ปพ.1:4) 
  ล ำดับที่ 5  ส ำเนำใบประกำศนียบัตรควำมสำมำรถทำงกีฬำ ระดับทีมชำติไทย  

ที่มีใบรับรองจำกกำรกีฬำแห่งประเทศไทย หรือใบประกำศนียบัตรที่ได้รับเหรียญ   
รำงวัลจำกกำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติ (รอบสุดท้ำย) กีฬำเยำวชนแห่งชำติ  (รอบ
สุดท้ำย) รำยกำรชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบสุดท้ำย) และรำยกำรแข่งขันระดับ
นำนำชำติ ตั้งแต่ปี 2561 – ปีปัจจุบัน (จ านวนไม่เกิน 10 หน้า)   

หมายเหตุ   1.  แฟ้มสะสมผลงำนให้น ำเอกสำรล ำดับที่ 1-6  เย็บมุม  ไม่รับแฟ้มสะสมผลงำน 
ที่เป็นแฟ้มพลำสติก หรือกำรเข้ำเล่มแบบกระดูกงู และเอกสำรเกียรติบัตรฉบับจริง 

2.  หำกผู้สมัครส่งหลักหลักฐำนกำรสมัครไม่ครบถ้วน  มหำวิทยำลัยจะไม่พิจำรณำคัดเลือก 
“มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่คืนใบสมัครและหลักฐานการสมัคร  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

หลักฐานส าคัญจึงควรใช้ฉบับส าเนาและลงชื่อก ากับเท่านั้น”
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4.  การคัดเลือกเข้าศึกษา 

ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ 
เข้ำศึกษำ  มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ได้ประกำศไว้   
หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะ/วิทยำลัยได้ก ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ   
ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 5.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
  5.2 ผู้สมัครใบสมัครไปช ำระเงินผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ธนำคำรกรุงไทย และที่ท ำกำร
ไปรษณีย์ ทุกสำขำทั่วประเทศ ในเวลำท ำกำรของธนำคำรและที่ท ำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่  
ระหว่ำงวันที่ 5 – 14 มกรำคม พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ   - ในกรณีท่ีมีกำรช 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 8 วันท ำกำร 
 6.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th 
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 08 -102721 ระหว่ำงวันที่ 5 – 14 มกรำคม พ.ศ. 2564 หำกพ้นก ำหนด 
จะไม่แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้ 
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7. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 
 

 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
ชื่อ

ปริญญา 
จ านวน

รับ 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
10190105901501A0G0006 สำขำวชิำศำสนำและปรัชญำ ภำคปกติ  ศศ.บ. 1 
2. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  
10190106220101A0G0006 สำขำวชิำภูมิศำสตรภ์ูมิสำรสนเทศศำสตร์  ภำคปกต ิ วท.บ. 1 
3. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
10190108901001A0G0006 หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต  ภำคปกติ น.บ. 4 
4. คณะวิทยาศาสตร์  
10190109210301A0G0006 สำขำวชิำคณิตศำสตร์  ภำคปกติ วท.บ. 2 
10190109210401A0G0006 สำขำวชิำเคมี  ภำคปกต ิ วท.บ. 1 
10190109210701A0G0006 สำขำวชิำชีววิทยำ  ภำคปกติ วท.บ. 1 
10190109211001A0G0006 สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร ภำคปกติ วท.บ. 1 
10190109212901A0G0006 สำขำวชิำวำริชศำสตร์  ภำคปกติ วท.บ. 1 
10190109213301A0G0006 สำขำวชิำสถิติ ภำคปกต ิ วท.บ. 2 
5. คณะสาธารณสุขศาสตร ์

10190112112702A0G0006 
สำขำวชิำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย  
ภำคปกต ิ

วท.บ. 1 

6. คณะศึกษาศาสตร์ 
10190115702801A0G0006 สำขำวชิำพลศึกษำ (หลักสตูร 4 ปี) ภำคปกต ิ กศ.บ. 2 
7. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

10190117112001A0G0006 
สำขำวชิำวทิยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ  
ภำคปกต ิ

วท.บ. 4 

10190117900101A0G0006 สำขำวชิำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ ภำคปกติ ศศ.บ. 2 

10190117903801A0G0006 
สำขำวชิำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ  
ภำคปกต ิ

ศศ.บ. 2 

8. วิทยาลัยนานาชาติ (เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสตูร) 
10190118610801EAG0006 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรเงิน  ภำคปกติ บธ.บ. 2 

10190118610801EBG0006 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศ ภำคปกต ิ

บธ.บ. 2 

10190118610801ECG0006 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรตลำดดิจิทัลและ
สร้ำงสรรค์ ภำคปกต ิ

บธ.บ. 2 

10190118611001E0G0006 
สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และโซ่อุปทำนอัจฉริยะ   
ภำคปกต ิ

บธ.บ. 2 

10190118620101E0G0006 
สำขำวชิำกำรจัดกำรกำรบริกำรกำรท่องเที่ยวและไมซ์  
ภำคปกต ิ

บธ.บ. 2 
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7. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 
 

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา 
ชื่อ

ปริญญา 
จ านวน

รับ 
8. วิทยาลัยนานาชาติ (เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสตูร) 

10190118900101EAG0006 
สำขำวชิำกำรพฒันำศักยภำพสำกล  กลุ่มวิชำกำร
ติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ  ภำคปกติ 

ศศ.บ. 2 

10190118900101EBG0006 
สำขำวชิำกำรพฒันำศักยภำพสำกล กลุ่มวิชำทรัพยำกร
มนุษย์ ภำคปกติ 

ศศ.บ. 2 

9. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี  

10190220220301A0G0006 
สำขำวชิำปัญญำประดิษฐ์ประยกุต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
ภำคปกต ิ

บธ.บ. 5 

10190220500401AAG0006 
สำขำวชิำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชำเทคโนโลยี
และกำรจัดกำรไมผ้ล ภำคปกต ิ

บธ.บ. 2 

10190220500401ABG0006 
สำขำวชิำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชำเทคโนโลยี
ปรับปรุงพนัธุ์และกำรออกแบบพืชอำหำร ภำคปกติ 

วท.บ. 2 

10190220610801AAG0006 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรตลำดและบริกำร 
ภำคปกต ิ

วท.บ. 2 

10190220610801ABG0006 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรประกอบกำร  
ภำคปกต ิ

ศศ.บ. 2 

10190220220101A0G0006 สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล ภำคปกติ วท.บ. 5 
10190220611001A0G0006 สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และกำรค้ำชำยแดน  ภำคปกติ บธ.บ. 2 
10190220902501A0G0006 สำขำวชิำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  ภำคปกติ ศศ.บ. 2 
10. คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี  
10190222213401A0G0006 สำขำวชิำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ ภำคปกติ วท.บ. 2 
10190222610801A0G0006 สำขำวชิำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ภำคปกติ บธ.บ. 2 
10190222800101A0G0006 สำขำวชิำกำรออกแบบเครื่องประดับ ภำคปกติ ศป.บ. 2 
11. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว  

10190323610901A0G0006 
สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ   
ภำคปกต ิ

วท.บ. 20 

10190323611001A0G0006 
สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และสิ่งแวดล้อมอุตสำหกรรม  
ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 

10190323903101A0G0006 สำขำวชิำรัฐประศำสนศำสตร์ ภำคปกติ รป.บ. 20 
12. คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว  

10190324500201AAG0006 
สำขำวชิำนวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมกำรผลิตพืช  
ภำคปกต ิ

วท.บ. 20 

10190324500201ABG0006 
สำขำวชิำนวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมกำรผลิตสัตว์  
ภำคปกต ิ

วท.บ. 20 

10190324501101A0G0006 สำขำวชิำพฒันำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  ภำคปกติ วท.บ. 30 
13. โครงการจดัตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ  วิทยาเขตสระแก้ว 
10190325610201A0G0006 สำขำวชิำกำรจัดกำร ภำคปกต ิ บธ.บ. 20 
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8.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ ในวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 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 
-  ส ำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  (ถ้ำมี) 

 
10. ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ 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 
 
11.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

11.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่ำงวันที่ 22-28 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2564 ทำงเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 11.2 หำกยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สำมำรถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ 
หำกประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไมท่ 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 

18.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในข้ันสุดท้ำยถือว่ำเป็น 
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

18.2  ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่ส ำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ถือว่ำไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ 
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14.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา 
 ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่ 8-4 มีนำคม พ.ศ. 2564 
ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศผู้ผ่ำน 
กำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 
  ประกำศ ณ วันที่  80  พฤศจิกำยน พ.ศ. 2568 
 
    (ลงชื่อ)                      สมถวิล  จริตควร 
               (รองศำสตรำจำรย์สมถวิล  จริตควร) 

              รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร  ปฏิบัติกำรแทน 
                           อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
 
 
        ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 
    


