
-ส ำเนำ- 
 
 
 
 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS  รอบ 5  
ประเภทรับตรงทั่วประเทศ  ครั้งที่ 2  มหาวิทยาลัยบูรพา   

ประจ าปีการศึกษา  2565   

 
หมายเหตุ   1.  ปฏิทินกำรรับสมัครอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
      2.  ผู้ที่จะสมัครฯ ต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ รหัส 65 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี        เวลา 

ลงทะเบียนระบบ mytcas https://student.mytcas.com 9 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป - 

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

20-22 มิ.ย. 2565 - 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 
- Krungthai NEXT 
- เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย  
- เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven) 

20-22 มิ.ย. 2565 
ตำมเวลำเปิดท ำ

กำรของหน่วยงำน 

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ 
ข้อมูลกำรช ำระเงินคำ่สมัคร 

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

หลังจำกช ำระเงิน 3 วัน
ท ำกำร 

- 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลอืก  
มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ ์

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

23 มิ.ย. 2565 15.00 น. 

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

24 มิ.ย. 2565 08.30-12.00 น. 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบ
สัมภำษณ์และมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 

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

25 มิ.ย. 2565 16.00 น. 

รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ http://smartreg.buu.ac.th 27 มิ.ย. 2565 - 
ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ 22 - 24 มิ.ย. 2565 
เปิดภำคเรียน 25 มิ.ย. 2565 

http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
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ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  0572 /2565 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดบัปริญญาตร ีTCAS  รอบ 5 
ประเภทรับตรงทั่วประเทศ คร้ังที่ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา  2565 

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

ในปีกำรศึกษำ  2565  มหำวิทยำลัยบูรพำมีนโยบำยที่จะรับนกัเรียนเข้ำศึกษำในระดับปริญญำตรี   
(TCAS รอบที่ 5)  ประเภทรับตรงทั่วประเทศ คร้ังที่ 2 ประจ ำปกีำรศึกษำ  2565  โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร   
1.  ต้องเป็นผูท้ี่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ผ่ำนกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ตำมที่สำขำวิชำก ำหนด 

(ไม่รับผูส้มัครวุฒิเทียบเทำ่ ยกเว้น สำขำวิชำที่รับวฒุิเทียบเทำ่ โดยต้องมีคะแนนสอบตำมที่คณะและสำขำวชิำก ำหนด 
สำขำวชิำที่รบัวุฒิเทียบเท่ำ มีดงันี้ 

- กลุ่มวิชำบริหำรธุรกิจ  คณะวทิยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  วทิยำเขตจันทบุรี   
- สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล  คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  วทิยำเขตจันทบุร ี  
- สำขำวชิำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  วิทยำเขตจันทบรุี   
- คณะอัญมณี วิทยำเขตจันทบุร ี ทุกสำขำวชิำ 
- คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์  วิทยำเขตสระแก้ว  ทุกสำขำวิชำ 
- คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร วิทยำเขตสระแก้ว ทุกสำขำวิชำ 
2.  ผู้สมัครจะต้องมผีลคะแนน  GAT  และ  PAT  ที่ยังไม่หมดอำยุ  
3.  มีควำมประพฤติเรียบร้อย   
4.  ไม่เปน็โรคติดต่อร้ำยแรงที่สงัคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
5.  ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษำ รหัสนิสิต  65   

 6.  จะต้องเปน็ผู้ที่มสีถำนะยังไมย่ืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮำ้ส ์ 
7.  มีคุณสมบัติเฉพำะ ตำมที่คณะและสำขำวชิำก ำหนด 

 

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

คณะเภสัชศาสตร์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีเครื่องส ำอำง 
 1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.25 
 2.  ผู้ที่สมัครสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีเครื่องส ำอำงค์  จะต้องมีคะแนนขัน้ต่ ำ  ดงัตอ่ไปนี้ 

     2.1  ค่ำคะแนนวิชำ  GAT  ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  140  คะแนน   
     2.2  ค่ำคะแนนวิชำ  PAT2  ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  70  คะแนน   

      2.3  ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี ทีม่ีระดับควำมรุนแรงมำกกว่ำ Mild Degree of Color Blindness 
เป็นต้นไป รวมถึงกรณีกำรพิกำรทำงสำยตำเกินระดบัที่ก ำหนด 
      2.4  โรค/อำกำรอ่ืนในระยะรุนแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
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คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ(วท.บ.)  สำขำวิชำภูมิศำสตร์และภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ภำคพิเศษ 

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

 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สำขำวิชำคณิตศำสตร์  ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50  และมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี ้

     1.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวทิยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
     1.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

 2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สำขำวิชำเคมี  และสำขำวิชำชวีเคมี ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50  จะต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี  และมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระตำ่ง ๆ ดังนี้ 

     2.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวทิยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
     2.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

 3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ  ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00  และมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี ้

     3.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวทิยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
     3.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

 4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สำขำวิชำฟิสิกส์  สำขำวชิำวำริชศำสตร์  และสำขำวิชำสถิต ิ
ต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระตำ่ง ๆ ดังนี ้

     4.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวทิยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
     4.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

 5.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  วิทยำกำรข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล  ต้องมีผลกำรเรียน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกวำ่  2.50  และมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระตำ่ง ๆ ดังนี้ 

     5.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวทิยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
     5.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 1. สาขาวิชาปัญญาประดษิฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ   
มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระตำ่ง ๆ ดงันี ้
     1.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต   
     1.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงทำงภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกวำ่  9  หน่วยกิต 
     1.3  มีควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี  ซื่อสตัย์  ขยัน  อดทน  กระตือรือร้น   
ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำ  อย่ำงเป็นล ำดบัขั้นตอน 
     1.4  ผู้ที่สมัครสาขาวิชาสาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  จะตอ้งมีคะแนนขั้นต่ ำ   
ดังต่อไปนี ้

1.4.1  ค่ำคะแนนวิชำ  GAT  ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  60  คะแนน   
1.4.2  ค่ำคะแนนวิชำ  PAT1  ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  30  คะแนน   

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

1.  นักออกแบบและพัฒนำปรบัปรุงปัญญำประดษิฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  เพื่อกำรเปลี่ยนรูปองค์กรเป็น 
องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล  (Digital  Transformation ) เช่น 

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

ข้อมูลดิจิทัล 
2.  นักวิเครำะห์ข้อมูลในภำคอุตสำหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
3.  ผู้ประกอบกำรอิสระด้ำนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล  บริษทั Start UP ด้ำนดิจทิัล 

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

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

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)  ภาคปกติ  ผู้สมคัรต้องมีควำมรู้พื้นฐำนด้ำนคณติศำสตร์   
วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี  ไม่เปน็ผู้มีจิตฟัน่เฟือน  และไม่ปรำกฏอำกำรของโรคติดต่อร้ำยแรง 
โดยผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑติ  (วศ.บ.)  สำมำรถเลือกเรียนในสำขำวิชำ  ดังต่อไปนี้ 
  1.  สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  
  2.  สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม   
 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
 2.  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 
      2.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวทิยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
      2.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

3.  จะต้องไม่เป็นผูท้ี่เป็นโรค  ดังต่อไปนี ้
  -  ตำบอดสี    -  โรคเร้ือน  -  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
  -  โรคพิษสุรำเร้ือรัง -  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่นำ่รังเกียจ 
  -  โรคจิตต่ำง ๆ  -  กำมโรคในระยะที่มผีื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่ 2) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำต้องเลือกเรียนสำขำวชิำดังต่อไปนี้ 
สำขำวชิำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ  สำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ปัญหำสุขภำพ   

พฤติกรรมสุขภำพ  กระบวนกำรปลูกฝังและเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม  กำรวำงแผนและด ำเนนิกำรสุขศึกษำ  
กำรประเมินผลงำน  กำรวิจัยพฒันำงำนด้ำนสุขศึกษำ  และสำธำรณสุขที่เก่ียวข้อง 

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

1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
 2.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง  และโรคซึ่งเปน็อุปสรรคต่อวิชำชพี  ดังต่อไปนี้ 

-  ตำบอดสชีนิดรนุแรง    -  โรคจิตต่ำง ๆ   -  โรคเร้ือน   
-  กำมโรคในระยะที่มีผืน่หรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2)   
-  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นทีน่่ำรังเกียจ 
-  โรคหรือคนพิกำรประเภทอื่น ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้  ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นวำ่ 

เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  ทั้งนี้  คณะศิลปกรรมศำสตร์อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้   
 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 
 1.  ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำต้องเลือกเรียนสำขำวิชำดังต่อไปนี้ 
     1.1  หลักสูตรผลิตครู  หลกัสูตรการศึกษาบัณฑติ (กศ.บ.)  หลักสูตร 4 ปี  ประกอบด้วย 
  1.1.1  สำขำวิชำเคมี  และสำขำวิชำฟิสิกส์  มีผลกำรเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)   
ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระตำ่ง ๆ ดังนี้ 

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

  1.1.2  สำขำวิชำศิลปศึกษำ  มผีลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกวำ่  2.50  
(ผู้ผ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  ในวันสอบสมัภาษณ์  จะมกีารตรวจแฟ้มสะสมผลงาน 
และการสอบปฏิบัตวิาดเส้น  โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมกระดาษ  ดินสอด า EE  และอุปกรณ์ในการสอบปฏิบัติวาดเส้น) 
 
คณะโลจิสตกิส ์
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวิชำวิทยำกำรเดนิเรือ  (หลักสูตร  5  ปี)  ผู้ประสงค์ 
สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี ้
 1.  ผู้สมัครต้องเป็นเพศชำย  สูงไม่ต่ ำกว่ำ  160  เซนติเมตร   

2.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
3.  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 
    3.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
    3.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

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

(Gastro-Intestinal  infection  disease) 
ผลปกติจำกรำยงำนกำรตรวจทำงพยำธิวิทยำ 

10 โรคอ้วน  (Obesity) น้ ำหนักและส่วนสูงอัตรำเฉลี่ยต่ ำกว่ำ  30 
11 โรคหัวใจ  (Heart) ไม่มีประวัติเจบ็ปวดหนำ้อกเฉียบพลัน 
12 เบำหวำน  (Diabetes) ไม่ใช้อินซูลนิบ ำบัดรักษำ 
13 โรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจเร้ือรัง  (Chronic 

respiratory  Disorder) 
ไม่มีไซนสั/หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 

14 กระดูก-กล้ำมเนื้อ  (Muscular - skeletal) ไม่มีกำรอักเสบของข้อ  หรือปวดหลังอย่ำงรุนแรง 
15 มะเร็ง  (Cancer) ตรวจวินิจฉัยไม่พบ 
16 ติดเชื้อที่ผิวหนัง  (Skin  disease) ปกต ิ
17 โรคฟันชนิดเร้ือรังซึ่งเป็นปัญหำต่อกำรเคี้ยว 

และกำรย่อยอำหำร  (Chronic  dental  and 
digestive  System  problems) 

ปกต ิ

18 กำรตรวจสำยตำ ระดับของกำรมองเห็น 
-  ไม่สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์  ไม่ต่ ำกวำ่  0.1 
   (20/200) 
-  สวมแว่น  ไมต่่ ำกว่ำ  0.5  (20/40) 

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

20 กำรได้ยินของหูทั้ง  2  ข้ำง ไม่เกิน  40  เดซิเบล 
 

 5.  ต้องผ่ำนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงรำ่งกำยตำมที่คณะคณะโลจสิติกส์ก ำหนด  ดงันี้ 
(ให้เตรียมชุดว่ำยน้ ำ  และชุดกฬีำมำด้วย) 
     5.1  ว่ำยน้ ำระยะทำง  100  เมตร  (ไม่จับเวลา  แต่ถ้าไม่ผา่น  ถือว่าตกสัมภาษณ์) 
     5.2  วิ่งระยะทำงประมำณ  1,000  เมตร        5.3  ดันพื้น 
     5.4  ดึงข้อรำวเดี่ยว        5.5  ซิทอัพ         5.6  กระโดดหลบสิ่งกีดขวำง 

หมายเหตุ  
- ที่ระบุว่ำรบัเฉพำะเพศชำยนัน้เนื่องจำกในหลักสูตรฯ ก ำหนดให้ต้องผ่ำนกำรฝึกภำคปฏิบัตทิำงทะเล 

กับเรือสินค้ำเดินทะเลระหวำ่งประเทศของบริษัทเอกชนเป็นเวลำ  1  ปี  ซึ่งในปัจจุบนัยังไม่มีบริษัทเจ้ำของเรือรำยใด 
รับผู้หญิงขึ้นไปท ำงำนบนเรือ  ดังนั้น  หำกนิสิตไม่สำมำรถหำเรือฝึกได้ก็จะไม่สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ 
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 -  ในกรณีที่จ ำกัดส่วนสูงไม่ต่ ำกว่ำ  160  เซนติเมตรนั้น  เพรำะบนสะพำนเดินเรือมีเครื่องมือบำงชนิดที่ 
ติดตั้งในต ำแหนง่ที่สงู  ดังนัน้ผูท้ี่จะขึ้นไปท ำงำนบนสะพำนเดินเรือจึงจ ำเป็นต้องมีควำมสงูในระดับพอที่จะใช้เครื่องมือ 
เหล่ำนั้นได้อย่ำงสะดวกและมีประสิทธิภำพ  นอกจำกนี้ผูท้ี่จะขึน้ไปท ำงำนบนสะพำนเดนิเรือจะต้องมีควำมสูงเพียงพอ 
ที่จะมองผ่ำนกระจกออกไปด้ำนนอกเพื่อให้มีทัศนวิสัยที่มองเห็นได้กว้ำงไกล  หำกมีควำมสูงไมเ่พียงพอก็จะเป็น 
อุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน 
 -  ในส่วนที่ก ำหนดวำ่รับเฉพำะผู้ก ำลังศึกษำชัน้มัธยมศึกษำปีที ่6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์  
นั้น  เนื่องจำกเป็นหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  มีรำยวิชำเรียนที่ต้องอำศัยกำรค ำนวณทำงคณติศำสตร์   
กำรวิเครำะห์ทำงฟิสิกส์  และควำมรู้ทำงเคมี อยู่มำก  ผู้ทีจ่ะเข้ำศึกษำจึงจ ำเป็นต้องมีพื้นฐำนดงักล่ำวมำก่อน 
จึงจะสำมำรถเข้ำศึกษำได ้
 -  เกณฑ์กำรพิจำรณำกำรตรวจร่ำงกำยขึ้นอยู่กับควำมเห็นของแพทย์ผู้ตรวจเป็นเด็ดขำด  ถ้ำแพทย์ผู้ตรวจ 
พิจำรณำแล้วเห็นวำ่ไมส่ำมำรถปฏิบัติงำนบนเรือสินค้ำเดนิทะเลระหว่ำงประเทศได้ตำมปกติ  ถือว่ำไม่ผ่ำนเกณฑ์   
ทั้งนี้  แพทยผ์ู้ตรวจจะใช้ข้อมูลจำกกำรเอ็กซเรย์  ข้อมูลจำกกำรตรวจคลื่นไฟฟำ้หัวใจ  (EKG)  ข้อมูลจำกกำรตรวจ 
ทำงห้องปฏิบัติกำร  [Routine urinalysis, Creatinine, HBsAg, HBsAb, VDR/RPR, Urine Amphetamine, 
Anti-HIV, Total  protein, Albumin, Total bilirubin, Direct bilirubin, AST (SGOT), ALT (SGPT), Alkaline 
phosphatase]  หรือข้อมูลจำกกำรตรวจอ่ืน ๆ  ของโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ  ประกอบกำรพิจำรณำเท่ำนัน้ 
จะไม่รับพิจำรณำผลกำรตรวจจำกที่อ่ืนโดยเด็ดขำด  ทั้งนี้ ผู้ตรวจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรตรวจร่ำงกำย 
ทั้งหมด  ไม่ว่ำจะผำ่นเกณฑ์หรือไม่ก็ตำม 
 -  เกณฑ์คะแนนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยเป็นไปตำมประกำศคณะโลจิสติกส์  เร่ือง  แนวปฏิบัติ 
กำรรับบุคคลเข้ำศึกษำต่อสำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ 
 
วิทยาลัยนานาชาติ 
 1.   ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 

2.  ผู้สมัครต้องมีผลการสอบ TOEFL-ITP (สามารถส่งภายหลังที่วิทยาลัยนานาชาติ)  โดยสำมำรถ 
สมัครสอบที่ศูนยส์อบ TOEFL-ITP ของวิทยำลัยนำนำชำติ  มหำวิทยำลัยบูรพำ  โดยสมัครสอบทำงเว็บไซต์   
http://buuic.buu.ac.th 
 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร 
 1.  หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  สำขำวิชำกำรจัดกำรสุขภำพองค์รวม หลักสูตรนำนำชำติ   

-  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เปน็โรคติดต่อร้ำยแรง   
-  แนวทำงประกอบอำชีพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถท ำงำนในอตุสำหกรรมกำรบริกำรเชิงสุขภำพ โดยสำมำรถ 

ประกอบธุรกิจในองค์กรภำครัฐและเอกชน ทั้งระดบัท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนำนำชำติ ได้แก่ ผู้ประกอบกำร  
ผู้จัดกำร ผู้ประสำนงำน หรือบุคลกรฝ่ำยต้อนรับในอุตสำหกรรมกำรบริกำรสุขภำพแบบองค์รวม Wellness  
Ambassador เจ้ำหน้ำที่ควำมภัยด้ำนสุขภำพ 

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจำ่ยตลอดหลักสูตร  4 ปี เป็นเงนิจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำยเป็น 
รำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวชิำกำรเงิน  หลักสูตรนำนำชำต ิ
 -  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี  และไม่เปน็โรคติดต่อร้ำยแรง 
 -  แนวทำงประกอบอำชีพผู้ทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ  สำมำรถประกอบอำชีพในองค์กำรทัง้ภำครัฐและเอกชน 
เช่น  นักวิเครำะห์เงินทนุ  นักวิเครำะห์ด้ำนกำรเงนิ  ที่ปรึกษำสว่นตัวด้ำนกำรเงิน  พนักงำนฝำ่ยสินเชื่อของธนำคำร 
หรือสถำบันกำรเงิน  นำยหนำ้ซือ้ขำยหุ้น  ผู้รับประกนัภัย  นักร่วมลงทุน  ผู้ประกอบกำรธุรกิจ และอำชีพอิสระอ่ืน ๆ  
ทั้งในระดับปฏิบัติกำรและระดบับริหำร  ในองค์กรระดับท้องถิน่  ระดับประเทศ  และระดับนำนำชำต ิ
 หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจำ่ยตลอดหลักสูตร  4  ปี  เป็นเงนิจ ำนวน  490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำยเปน็ 
รำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
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3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวชิำกำรตลำดดิจิทัลและสรำ้งสรรค ์ หลักสูตรนำนำชำต ิ
 -  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี  และไม่เปน็โรคติดต่อร้ำยแรง 
 -  แนวทำงประกอบอำชีพผู้ทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ  สำมำรถประกอบอำชีพในองค์กำรทัง้ภำครัฐและเอกชน  เช่น 
เช่น  นักวิจัยดำ้นกำรตลำด  ผู้จดักำรฝ่ำยโฆษณำ  ผู้จัดกำรแบรนด์  ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำดเนื้อหำ/ ผู้จัดกำร SEO  
ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำดดิจิทลั  นกัวำงแผนงำนอีเวนท์  ผู้จัดกำรฝ่ำยประชำสัมพนัธ์  ผู้จัดกำรโซเชียลมีเดีย  
ที่ปรึกษำดำ้นกำรตลำด  นักวิชำกำรด้ำนกำรตลำด  งำนดำ้นฝำ่ยขำย  งำนดำ้นกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ  
และอำชีพอิสระอืน่ ๆ ทั้งในระดบัปฏิบัติกำร  และระดบับริหำร  ในองค์กรระดับท้องถิ่น  ระดบัประเทศ 
และระดับนำนำชำต ิ  

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจำ่ยตลอดหลักสูตร  4 ปี เป็นเงนิจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำยเป็น 
รำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวชิำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ  หลักสูตรนำนำชำต ิ
 -  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี  และไม่เปน็โรคติดต่อร้ำยแรง 
 -  แนวทำงประกอบอำชีพผู้ทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ  สำมำรถประกอบอำชีพในองค์กำรทัง้ภำครัฐและเอกชน  เช่น 
เจ้ำของธุรกิจส่วนตัว  เจ้ำหนำ้ทีบ่ริหำรงำนทั่วไป  เจ้ำหนำ้ที่ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ  เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำย 
ทรัพยำกรมนุษย์  เจ้ำหนำ้ทีป่ระสำนงำนตำ่งประเทศ  เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบหลักฐำนข้อมูล  นักประชำสัมพนัธ์  
เจำ้หน้ำทีน่ ำเข้ำ-สง่ออก  ผู้ช่วยผู้จัดกำรโครงกำร  อำชพีที่เก่ียวข้องกับงำนตำ่งประเทศ  และอำชีพอิสระอื่น ๆ  
ทั้งในระดับปฏิบัติกำร  และระดับบริหำร  ในองค์กรระดับท้องถิ่น  ระดับประเทศและระดบันำนำชำติ 

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจำ่ยตลอดหลักสูตร  4 ปี เป็นเงนิจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำยเป็น 
รำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนอัจฉริยะ   
หลักสูตรนำนำชำต ิ  
 -  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี  และไม่เปน็โรคติดต่อร้ำยแรง 
 -  สำมำรถท ำงำนธุรกิจด้ำนโลจสิติกส์  ด้ำนกำรเดินเรือ ด้ำนกำรบินฝำ่ยจัดซื้อ  ธุรกิจกำรน ำเข้ำ-ส่งออก 
นักวิเครำะห์ด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน  นักวำงแผน  และนักวิเครำะห์กระบวนกำรทำงธุรกิจ 

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจำ่ยตลอดหลักสูตร  4 ปี เป็นเงนิจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำยเป็น 
รำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 6.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวชิำกำรจัดกำรกำรบริกำรกำรท่องเที่ยวและไมซ์  
หลักสูตรนำนำชำต ิ
 -  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี  และไม่เปน็โรคติดต่อร้ำยแรง 

-  แนวทำงประกอบอำชีพธุรกิจด้ำนบริกำรและกำรท่องเที่ยว  เช่น  ธุรกิจที่พัก  ธุรกิจน ำเที่ยว  ธุรกิจกำรจัด 
ประชุมและสัมมนำ  ไกด์  นักวชิำกำรดำ้นกำรท่องเที่ยว  ผู้จัดกำรโรงแรม  เชฟ  ท ำงำนในกลุม่กำรจัดอีเว้นท์   
พนักงำนบริกำรผูโ้ดยสำรบนเครื่องบิน  นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว  และนักสง่เสริมกำรท่องเที่ยว 

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจำ่ยตลอดหลักสูตร  4 ปี เป็นเงนิจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำยเป็น 
รำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 7.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  (ศศ.บ.)  สำขำวชิำทรัพยำกรมนุษย์และกำรสื่อสำร  มี 2 กลุ่มวิชำ ดังนี ้

     7.1  กลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ  หลักสูตรนำนำชำต ิ
     -  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี  และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง 
     -  สำมำรถท ำงำนด้ำนกำรตดิต่อกำรสื่อสำรเชิงธุรกิจ  เช่น  นักประชำสัมพนัธ์  ลำ่ม  นักแปลภำษำ  

นักบริหำรควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงประเทศ  นักพัฒนำธุรกิจ  ผู้จดักำรฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์  พนักงำนต้อนรับบนเครื่องบิน  
อำจำรย์ภำษำอังกฤษ  และผู้จดัอีเว้นท์  
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     7.2  กลุ่มวิชำทรัพยำกรมนษุย์นำนำชำติ  หลักสูตรนำนำชำต ิ
     -  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี  และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง 
     -  สำมำรถท ำงำนด้ำนทรัพยำกรมนุษย์  เชน่  นักพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  นักพัฒนำหลักสตูรกำรฝึกอบรม  

พนักงำนฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์  พนักงำนวำงแผนและวิเครำะห์ทรัพยำกรมนุษย์ 
     หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร  4 ปี เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำยเปน็ 

รำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุร ี
1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วทบ.)  สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวทิยำกำรข้อมูล 

(รับวุฒิเทียบเท่า  โดยผูส้มัครต้องมีผลคะแนนสอบ  GAT และ PAT1)  ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม  
(GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
 บัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำสำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศและวทิยำกำรข้อมูล  คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ 
เป็นนักสนับสนนุกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กร ที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
และมีทักษะควำมรู้ปฏิบัตทิำงดำ้นกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรน ำเสนอข้อมูล กำรวำงแผนและกำรพยำกรณ์ให้กับองค์กร 
ภำคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลดิจิทัล มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์กำรท ำงำนด้ำนโปรแกรม  กำรสื่อสำรข้อมูล  
และกำรบริหำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ รวมไปถึงโปรแกรมประยกุต์ทำงด้ำนวิทยำกำรข้อมูล มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
และท ำงำนร่วมกันกับผู้อ่ืนได้  เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร ในกำรพัฒนำองค์กรและประเทศ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ   

นักวิเครำะห์ข้อมูล นักวิทยำกำรข้อมูล นักวำงแผนทำงธุรกิจดจิิทัล นักวิเครำะห์ด้ำนอัจฉริยะทำงธุรกิจ  
นักพัฒนำด้ำนอัจฉริยะทำงธุรกิจ นักพัฒนำคลังข้อมูล ในภำคธรุกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขนำดใหญ่  
นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ  นักวิเครำะห์และออกแบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ นักพัฒนำระบบ  ผูดู้แลเครือข่ำย   
นักพัฒนำเว็บไซต์  และนักวิชำชีพในสถำนประกอบกำรที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 หมายเหตุ ผู้เรียนมีโอกำสเข้ำรว่มโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัตงิำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำไมน่้อยกว่ำ   
4 เดือน ในชั้นปทีี่ 4 ถ้ำผู้เรียนผำ่นกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 
 2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วทบ.)  สำขำวิชำปัญญำประดิษฐป์ระยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ   
(หลักสูตรสองภำษำ)  (Applied Artificial Intelligence and Smart Technology)  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม  
(GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี ้
     2.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต   
     2.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงทำงภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกวำ่  9  หน่วยกิต 
     2.3  มีควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี  ซื่อสตัย์  ขยัน  อดทน  กระตือรือร้น  
ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำ  อย่ำงเป็นล ำดบัขั้นตอน 
     -  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำปัญญำประดิษฐป์ระยุกต์และระบบอัจฉริยะ  ไดพ้ัฒนำขึ้น 
เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรบุคลำกรในอุตสำหกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ  รองรับกำรเปลี่ยนรปูองค์กำรไปสู่ 
องค์กรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven  Business)  บนพืน้ฐำนของเทคโนโลยีปญัญำประดษิฐ์  ตลอดถึง 
กำรพัฒนำก ำลังคนส ำหรับธุรกิจดิจิทัล  และระบบอัจฉริยะ  เช่น  โรงงำนอัจฉริยะ (Smart Factory)  เกษตรอัจฉริยะ  
 (Smart Agriculture)  ฟำร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)  เมืองอัจฉริยะ (Smart City)  กำรบรกิำรอัจฉริยะ (Smart  
Services)  กำรท่องเที่ยวอัจฉริยะ  (Smart Tourisms)  และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistics)  สอดคล้องกับ 
โครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC)  ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0 
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 แนวทางการประกอบอาชีพ 
1.  นักออกแบบและพัฒนำปรบัปรุงปัญญำประดษิฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  เพื่อกำรเปลี่ยนรูปองค์กร 

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

ข้อมูลดิจิทัล 
2.  นักวิเครำะห์ข้อมูลในภำคอุตสำหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
3.  ผู้ประกอบกำรอิสระด้ำนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล  บริษทั Start UP  

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

3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สำขำวชิำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่  มี 2 กลุ่มวิชำ ได้แก่  
กลุ่มวิชำเทคโนโลยีและกำรจัดกำรไม้ผล  และกลุ่มวชิำเทคโนโลยีปรับปรุงพนัธุ์และกำรออกแบบพืชอำหำร   
(รับวุฒิเทียบเท่า โดยผู้สมัครตอ้งมีผลคะแนนสอบ  GAT, PAT1 และ PAT2)  ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

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

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

หมายเหตุ ผู้เรียนมีโอกำสเข้ำรว่มโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัตงิำนในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ   
4 เดือน ในชั้นปทีี่ 4 ถ้ำผู้เรียนผำ่นกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 

4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  มี 2 กลุ่มวิชา  ได้แก่  กลุ่มวิชำกำรตลำดและบรกิำร  และ 
กลุ่มวิชำกำรประกอบกำร  (รับวุฒิเทียบเท่า โดยผู้สมัครต้องมผีลคะแนนสอบ GAT และ PAT1) ต้องมีผลกำรเรียน 
เฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกวำ่  2.00 

4.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวชิำกำรตลำดและบริกำร  
      มุ่งเน้นกำรเรียนรู้และสร้ำงทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และก ำหนดกลยุทธ์กำรตลำดอยำ่งมีประสิทธิภำพ  
ศึกษำถึงควำมส ำคัญของผู้บริโภค กำรวิจัยตลำด กำรบริหำรผลติภัณฑ์ รำคำ กำรจัดจ ำหนำ่ย และกำรส่งเสริมกำรตลำด  
และยังศึกษำถึงปัจจัยตำ่งๆ ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กรที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรกำรตลำด เพื่อให้ 
กำรด ำเนินกำรดำ้นกำรตลำดประสบควำมส ำเร็จ รวมทั้งศึกษำดำ้นกำรจัดกำรธุรกิจบริกำร เชน่ ธุรกิจโรงแรมและ 
กำรท่องเที่ยว ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจสปำ กำรเรียนกำรสอนเนน้กำรฝึกปฏิบตัิในสถำนกำรณ์จริง โดยกำรน ำเทคโนโลย ี
ดิจิทัล เช่น กำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data)  และกำรใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรจัดกำร ด้ำนกำรตลำด 
และบริกำร เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมเป็นมืออำชีพทำงดำ้นกำรตลำดและบริกำร   

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

4.2  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  กลุ่มวิชำกำรประกอบกำร   
ศึกษำกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ กำรจัดตั้งธุรกิจ กำรบริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรองค์กร  

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อกำรจ ำหน่ำย  กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนกิส์  กำรตลำดและกำรขำยออนไลน์ ฝึกปฏิบัติกำรประกอบ 
ธุรกิจในสถำนกำรณ์จริง ผู้เรียนจะมีประสบกำรณ์ในกำรวำงแผนองค์กร  กำรตลำดและกำรขำย กำรบัญชีและกำรเงิน   
นอกจำกนี้หลักสูตรมุ่งเนน้กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในกำรประกอบธุรกิจ มีกำรปฏิบัติกำรขำยผลิตภัณฑ์ออนไลน์ โดยกำรน ำ 
ผลิตภัณฑ์ของผูป้ระกอบกำรและชุมชนมำฝึกกำรจัดกำรร้ำนคำ้ออนไลน์ กำรเรียนรู้โดยใช้โครงกำรเป็นฐำน (Project Base  
Learning)  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำนด้ำนตำ่งๆ ในองค์กร รวมทั้งกำรเป็นผู้ประกอบกำรในอนำคต 

แนวทางการประกอบอาชีพ  ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรในองค์กร เช่น  
ขำยออนไลน์ พัฒนำผลิตภัณฑ์ วินิจฉัยองค์กร วิจัยธุรกิจ วำงแผนและพัฒนำธุรกิจ เป็นต้น 

นอกจำกนี้ผู้เรียนทัง้ 2 กลุ่มวิชำ จะได้รับกำรพัฒนำบุคลิกภำพผ่ำนรำยวิชำ เช่น ศลิปะกำรพูด และ  
กำรน ำเสนอ ภำวะผูน้ ำ กำรเจรจำต่อรองและกำรน ำเสนอ กำรพัฒนำบุคลิกภำพและมำรยำททำงสงัคม ผ่ำนโครงกำร 
และกิจกรรมพัฒนำบุคลิกภำพกอ่นส ำเร็จกำรศึกษำ และพัฒนำภำษำตำ่งประเทศเช่น ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน รวมทั้ง 
กำรเรียนรู้กำรตลำดและกำรบรกิำร หรือกำรประกอบธุรกิจเฉพำะด้ำน  
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หมายเหตุ ผู้เรียนมีโอกำสเข้ำรว่มโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัตงิำนในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำ 
ไม่น้อยกว่ำ 4 เดือน ในชั้นปทีี่ 4 ถ้ำผู้เรียนผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 

5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน   
(รับวุฒิเทียบเท่า โดยผู้สมัครตอ้งมีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT1) ต้องมีผลกำรเรียนเฉลีย่สะสม 
(GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
     - ศึกษำเก่ียวกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์ กำรค้ำชำยแดนและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กำรใช้เทคโนโลยี 
สำรสนเทศและภำษำอังกฤษเพื่อกำรจัดกำรโลจิสติกส์ เปน็หลักสูตรที่จัดท ำขึน้ภำยใต้กรอบมำตรฐำนคุณวฒุิ 
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติสำขำโลจิสติกส ์
 แนวทางการประกอบอาชีพ 

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

     - เจ้ำหน้ำที่/ผู้ช ำนำญกำร ตวัแทนผู้ด ำเนินพธิีกำรศุลกำกร 
หมายเหตุ  ผู้เรียนมีโอกำสเข้ำรว่มโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัตงิำนในสถำนประกอบกำร) เปน็เวลำ 

ไม่น้อยกว่ำ 4 เดือน ในชั้นปทีี่ 4 ถ้ำผู้เรียนผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร และสำมำรถ 
สอบมำตรฐำนอำชีพด้ำนโลจิสตกิส์กับสถำบนัคุณวฒุิวิชำชีพ 

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

ที่หลำกหลำย  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงสรรค์งำนอำชีพ 
แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพที่เก่ียวข้องกับงำนด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 

ทำงธุรกิจในภำครัฐและเอกชน  งำนแปล  งำนส ำนักงำน  และธนำคำร 
 หมายเหตุ  1) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  เก็บค่ำบ ำรุง 
และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน ภำคตน้และภำคปลำย ภำคเรียนละ 18,000  บำท 
     2) นิสิตสำขำวชิำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ  
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตผำ่นกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำก 
สถำนประกอบกำร 
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คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 
1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สำขำวชิำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (รบัวุฒิเทียบเท่า 

โดยผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT,  PAT1 และ PAT2)  ต้องไม่เป็นผูต้ำบอดส ี
       -  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ เปน็หลักสูตรที่เปิดสอน 
ด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรแรก ๆ ในประเทศไทย ด้วยกำรสอนที่ครอบคลุมตั้งแตก่ำรก ำเนิดอัญมณี  
กำรปรับปรุงคุณภำพอัญมณี กำรเผำพลอย กำรวิเครำะห์อัญมณีด้วยเทคนิคพื้นฐำน และเทคนิคข้ันสูงด้วยเครื่องมือ 
ที่ทันสมัย กำรประเมินคุณภำพและรำคำอัญมณี เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ    อัญมณี โลหะและวัสดุเครื่องประดับ  
กำรออกแบบกำรเจียระไนอัญมณีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระบวนกำรผลิตเครื่องประดับดว้ยเทคโนโลยีที่ 
เหมือนกับกระบวนกำรผลิตเครือ่งประดับในอุตสำหกรรมจริง ตลอดจนกำรออกแบบเครื่องประดับด้วยกำรวำดมือ 
และด้วยโปรแกรมเฉพำะด้ำนกำรออกแบบ นอกจำกนี้ยังมีกำรสอนด้ำนกำรตลำดและกำรเป็นผู้ประกอบกำรเบื้องต้น  
โดยหลักสูตรฯ จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นปฏิบัติกำร เพื่อสร้ำงบัณฑิตที่พร้อมปฏบิัติงำนได้จริง เม่ือส ำเร็จกำรศึกษำ 

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

หรือกำรปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรจริงในภำคสุดทำ้ยของกำรเรียน 
2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวชิำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  (รับวฒุิเทียบเท่า 

โดยผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT1)  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 
    -  สำขำวชิำนี้ศึกษำดำ้นกำรบริหำรธุรกิจและกำรตลำด โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  กำรท ำ 

แผนธุรกิจ ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนอัญมณีศำสตร์ กำรตรวจวิเครำะห์อัญมณี กำรประเมินคุณภำพรำคำเพชร กำรประเมนิ 
รำคำอัญมณีและเครื่องประดับ กำรเป็นผู้ประกอบกำร กำรตลำดออนไลน์ กำรสร้ำงแบรนด์ และกำรใช้ 
ภำษำตำ่งประเทศเพื่อธุรกิจ 
 แนวทางในการประกอบอาชีพ   

สำมำรถประกอบอำชีพในหนว่ยงำนภำครัฐและเอกชนในต ำแหน่ง ผูป้ระกอบกำรอัญมณี  เจ้ำหน้ำที่ 
ฝ่ำยกำรตลำดและฝำ่ยขำย  เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ยโฆษณำและประชำสมัพันธ์  เจ้ำหนำ้ที่ฝำ่ยบุคคล  เจำ้หน้ำที่วิเครำะห์ 
อัญมณี  เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ยจัดซื้อ เป็นตน้ 

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

3.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (ศป.บ.)  สำขำวชิำกำรออกแบบเครื่องประดับ  (รับวฒุิเทียบเท่า 
โดยผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT6)  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 

     -  สำขำนี้ศึกษำดำ้นศิลปกรรมศำสตร์ ด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับ 2 มิติ และ 3 มิติ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
และกำรจัดกำรควำมคิดอยำ่งเปน็ระบบ กำรจ ำแนกประเภทของอัญมณีเบื้องต้น กำรสร้ำงแบรนด์ กำรเจำะกลุ่มตลำด  
เทคนิคกำรสร้ำงสรรค์เคร่ืองประดับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิตเครื่องประดับในอุตสำหกรรม มีควำมรู้ในกลไก 
ลกำรเป็นผูป้ระกอบกำรธุรกิจในตลำดอัญมณีและเครื่องประดบั 
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แนวทางในการประกอบอาชีพ 
สำมำรถประกอบอำชีพนักออกแบบเครื่องประดับได้ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน นักออกแบบเครื่องประดับ 

อุตสำหกรรม นักออกแบบเครื่องประดับเชิงศิลปะ นักออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น นักออกแบบเครื่องประดับ 
ประณีตศิลป์ ผู้ผลิตต้นแบบเครือ่งประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ นักออกแบบเครื่องประดับอิสระ เป็นตน้  
นอกจำกนี้ยังสำมำรถศึกษำต่อในระดับสูงขึ้นเพื่อเข้ำสู่สำยงำนด้ำนวชิำกำร อำจำรย์ นักวิจัย รวมทั้งกำรประกอบอำชีพ 
อิสระตำมควำมต้องกำร 

หมายเหตุ นิสิตสำขำกำรออกแบบเครื่องประดับมโีอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏบิัติงำน 
ในสถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนสิิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำรคัดเลือกจำก 
สถำนประกอบกำร 
 
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 
 1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (วท.บ.)  สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ  
(รับวุฒิเทียบเท่า  โดยผูส้มัครต้องมีผลคะแนนสอบ  GAT) ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  
ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00  มีควำมรู้พื้นฐำนทำงดำ้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ   

แนวทางการประกอบอาชีพ 
บัณฑิตสำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรนี้  

สำมำรถประกอบอำชีพได้ในองค์กำรภำครัฐและเอกชน ประกอบอำชีพอิสระ เปน็ผู้ประกอบกำรธุรกิจส่วนตัว และ 
งำนที่เก่ียวข้องกับต ำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้ 

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

ในลักษณะงำนตำ่ง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
ประกอบอำชีพเก่ียวกับกำรพฒันำซอฟต์แวร์ ได้แก่ นักพฒันำซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile  

Application Developer) นักพัฒนำเว็บแอปพลิเคชนั (Web Application Developer) นักพัฒนำและออกแบบ 
เว็บไซต์ (Website Designer and Developer) และนักพัฒนำไอโอที (IoT Developer) 

ประกอบอำชีพเก่ียวกับกำรพฒันำสื่อวีดิทัศน์และมลัติมีเดีย ไดแ้ก่ นักพัฒนำสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย  
(Multimedia and Video Developer) นักผลิตเนื้อหำดิจทิัล (Digital Content Creator) 

ประกอบอำชีพเก่ียวกับกำรพฒันำระบบเครือข่ำยและควำมปลอดภัย ได้แก่ ผู้ดูแลระบบเครือข่ำยและ 
เครื่องแม่ข่ำย (Network System Administrator) ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัยระบบ (System Security Officer)  

ประกอบอำชีพเก่ียวกับธุรกิจอัจฉริยะ ได้แก่ นักวิเครำะห์กระบวนกำรทำงธุรกิจ (Business Analyst)  
นักวิเครำะห์ข้อมูลดิจิทัล (Digital Data Analyst) 
 2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนสีเขียว 
(รับวุฒิเทียบเท่า โดยผู้สมัครตอ้งมีผลคะแนนสอบ  GAT) ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) 
ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00   
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 แนวทางการประกอบอาชีพ   
 บัณฑิตสำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และโซ่อุปทำนสีเขียว เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรนี้ จะมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถทำงดำ้นธุรกิจ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ รวมถึงกำรวำงแผนป้องกันและลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม 
จำกกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน ในลักษณะงำนตำ่ง ๆ ดังต่อไปนี้ 

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

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน หรือต ำแหน่งอื่นในหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 
-  ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น 

 3.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.)  สำขำวชิำรัฐประศำสนศำสตร์  (รับวุฒิเทยีบเท่า   
โดยผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ  GAT) ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00   
 แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  รวมทั้งประกอบ  
อำชีพส่วนตัว ดังนี ้

-  ภำครัฐ  สำมำรถท ำงำนดำ้นกำรบริหำรนโยบำยและแผนงำนได้ทุกหน่วยงำนรำชกำร ทุกกระทรวง ทบวง  
กรม กอง เช่น ปลัด เจ้ำพนักงำนปกครอง เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป เจำ้หน้ำทีว่ิเครำะห์นโยบำยและแผน เจ้ำหนำ้ที่ 
ประสำนงำน เลขำนุกำรบริหำร นักวิชำกำรศึกษำ เจ้ำหนำ้ที่วิเทศสัมพันธ์ เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนบุคคล นักบริหำร 
ทรัพยำกรมนุษย์ นักทรัพยำกรบุคคล นักพัฒนำชุมชน นักสังคมสงเครำะห์ นักบริหำรงำนคลังและงบประมำณ  
นักจัดกำรงำนทั่วไป ผู้บริหำรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักกำรเมืองระดับท้องถิ่น/ระดบัชำติ เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรรัฐกิจ  
ข้ำรำชกำรต ำรวจ ข้ำรำชกำรทหำร พนักงำนรัฐวสิำหกิจ พนักงำนองค์กำรมหำชน เชน่ ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำย 
และแผน เปน็ตน้ 

-  ภำคเอกชน  สำมำรถท ำงำนในด้ำนกำรบริหำรทุกระดับของบริษัท เช่น นักวิเครำะห์โครงกำร นักวิเครำะห์ 
กำรลงทุน นักวิเครำะห์ระบบงำน นักบริหำร พนักงำนบริษัท ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย 
ทรัพยำกรมนุษย์ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวำงแผนองค์กร และประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้ำของกิจกำร เป็นต้น 
 

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

     1.1  สำขำวิชำนวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมกำรผลิตพชื  (รับวุฒิเทียบเท่า  โดยผูส้มัครต้องมี 
ผลคะแนนสอบ  GAT) ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

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

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

แนวทางการประกอบอาชีพ ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงดำ้นกำรวิจัยและพฒันำผลติภัณฑ์ 
อุตสำหกรรมเกษตร ตำมสถำบนัหรือมหำวิทยำลัยทัง้ในและต่ำงประเทศ สำมำรถท ำงำนได้ทัง้ในหน่วยงำนรำชกำร  
หน่วยงำนเอกชน โดยท ำงำนในต ำแหน่งที่เก่ียวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑท์ี่เก่ียวกับอำหำร กึ่งอำหำร และไม่ใช ่
อำหำร ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมนุไพรเพื่อสุขภำพและควำมงำม นอกจำกนี้ยังสำมำรถท ำงำนในต ำแหน่งอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
เช่น ฝ่ำยกำรผลิต ฝ่ำยกำรควบคุมและประกันคุณภำพ กำรตลำด เป็นต้น และประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรม 
เกษตร 
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3.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาและรายละเอียดรหัสวิชา  GAT / PAT 
 3.1  องค์ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ 

 (1)  GPAX  (6  ภำคเรียน)      ร้อยละ 0-50 
(2)  คะแนนสอบ  GAT / PAT     ร้อยละ 0-100 

  (3)  สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย     ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 
หมายเหตุ  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสนิกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัตทิั่วไป  

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

       3.2.2  เรียงล ำดับผูส้มัครในแต่ละสำขำวชิำ  จำกผู้ทีไ่ด้คะแนนสูงสุดไปต่ ำสุด 
 3.3  ในวันสอบสัมภำษณ์  มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบตั ิ หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำคุณสมบัต ิ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  หรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำรับ 
กำรสอบสัมภำษณ ์
 3.4  กำรประกำศรำยชื่อผู้ที่ผำ่นกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์  มหำวทิยำลัยจะพิจำรณำ 
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำสัมภำษณ์  และประกำศรำยชื่อผู้ทีผ่่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ  ทั้งนี้  มหำวิทยำลัย 
ขอสงวนสิทธิไ์ม่จ ำเป็นที่จะรับผูส้มัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับทีไ่ด้ประกำศไว้  หำกผลกำรคัดเลอืกไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
ตำมที่คณะก ำหนดไว้  และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 3.5  รำยละเอียดรหสัวิชำสอบ  GAT / PAT 
  รหัส  85  GAT  ควำมถนัดท่ัวไป                     รหัส  77  PAT  7.1  ควำมถนัดทำงภำษำฝรั่งเศส 

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

 



ช่ือ

ปริญญา ค่าน ้าหนัก เกณฑ์ขั นต้่า PAT ค่าน ้าหนัก PAT ค่าน ้าหนัก เกณฑ์ขั นต้่าแต่ละ

(%) (คะแนน) (%) (%) วิชา (คะแนน)

คณะเภสัชศาสตร์

10190102111101A0J0005 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคร่ืองส าอาง วท.บ. 10 30 140 P2 60 - - 70 10

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

10190106220101B0J0005 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ วท.บ. 50 50 - - - - - - 50

คณะวิทยาศาสตร์  

10190109210301A0J0005 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ วท.บ. 10 10 - P1 50 P2 30 - 30

10190109210401A0J0005 สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ วท.บ. 10 10 - P1 30 P2 50 - 20

10190109210601A0J0005 สาขาวิชาชีวเคมี ภาคปกติ วท.บ. 10 10 - P1 30 P2 50 - 20

10190109211201A0J0005 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ วท.บ. 10 20 - P1 30 P2 40 - 20

10190109212701A0J0005 สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคปกติ วท.บ. 15 15 - P1 30 P2 40 - 50

10190109212901A0J0005 สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ภาคปกติ  วท.บ. 10 30 - P1 30 P2 30 - 30

10190109213301A0J0005 สาขาวิชาสถิติ ภาคปกติ วท.บ. 10 10 - P1 50 P2 30 - 50

10190109220301A0J0005 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคปกติ วท.บ. 10 10 - P1 50 P2 30 - 30

คณะวิทยาการสารสนเทศ
10190110220301C0J0005 สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ภาคปกติ วท.บ. 20 40 60 P1 40 - - P1=30 20

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

10190111300601A0J0005 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาคปกติ วศ.บ. - 20 P1 25 P2 25 P3 30 25

10190111302801A0J0005 สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ วศ.บ. - 20 P1 25 P2 25 P3 30 20

คณะสาธารณสุขศาสตร์

10190112112501A0J0005 สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ภาคปกติ วท.บ. 10 50 - P2 40 - - - 5

10190112112703A0J0005 สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ วท.บ. 10 50 - P2 40 - - - 5

GPAX
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3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS  รอบ 5  รับตรงท่ัวประเทศ ครั งท่ี 2

จ้านวนรับ

รหัสสาขาวิชา

คณะ / กลุ่มวิชา / สาขาวิชา

GAT PAT (P1 - P7)



ช่ือ GAT 

ปริญญา (%) PAT % PAT % PAT เกณฑ์ขั นต้่าแต่ละ

(%) (คะแนน) (%) (%) วิชา (คะแนน)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
10190113800103C0J0005 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ ศป.บ. 10 20 P6 70 - - - - 10

คณะโลจิสติกส์
10190116210201A0J0005 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ วท.บ. 5 30 P1 35 P2 30 - - 50

คณะศึกษาศาสตร์ 

10190115701001A0J0005 สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ กศ.บ. 10 40 P1 10 P2 30 P5 10 18

10190115701801A0J0005 สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ กศ.บ. 10 40 P1 10 P2 30 P5 10 25

10190115702502A0J0005
สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ (รับเฉพาะผู้ท่ีมีพ้ืนฐาน
ทางด้านศิลปะ)

กศ.บ. 10 40 P5 25 P6 25 - - 10

วิทยาลัยนานาชาติ

10190118610201E0J0005 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม ภาคปกติ บธ.บ. 10 90 - - - - - - 60

10190118610801EAJ0005 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน  ภาคปกติ บธ.บ. 10 90 - - - - - - 20

10190118610801ECJ0005
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชากลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัลและ
สร้างสรรค์  ภาคปกติ

บธ.บ. 10 90 - - - - - - 40

10190118610801EBJ0005
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
ภาคปกติ

บธ.บ. 10 90 - - - - - - 10

10190118611001E0J0005 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ ภาคปกติ บธ.บ. 10 90 - - - - - - 50

10190118620101E0J0005 สาขาวิชาการจัดการการบริการการท่องเท่ียวและไมซ์ ภาคปกติ บธ.บ. 10 90 - - - - - - 50

10190118900101EAJ0005
สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์และการส่ือสาร กลุ่มวิชาการติดต่อส่ือสาร
เชิงธุรกิจ ภาคปกติ

ศศ.บ. 10 90 - - - - - - 30

10190118900101EBJ0005
สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์และการส่ือสาร กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์
นานาชาติ ภาคปกติ

ศศ.บ. 10 90 - - - - - - 30
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PAT (P1 - P7)

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS  รอบ 5  รับตรงท่ัวประเทศ ครั งท่ี 2

รหัสสาขาวิชา

คณะ / กลุ่มวิชา / สาขาวิชา จ้านวนรับGPAX



ช่ือ GAT 

ปริญญา (%) PAT % PAT % PAT เกณฑ์ขั นต้่าแต่ละ

(%) (คะแนน) (%) (%) วิชา (คะแนน)

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  (วิทยาเขตจันทบุรี)

10190220220101A0J0005 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ วท.บ. 10 60 P1 30 - - - - 30

10190220220301C0J0005
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
(หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ

วท.บ. 10 40 P1 40 P2 10 - - 60

10190220500401AAJ0005
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
และการจัดการไม้ผล ภาคปกติ

วท.บ. 10 40 P1 25 P2 25 - - 40

10190220500401ABJ0005
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุง
พันธ์ุและการออกแบบพืชอาหาร ภาคปกติ

วท.บ. 10 40 P1 25 P2 25 - - 40

10190220610801AAJ0005
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ 
ภาคปกติ

บธ.บ. 10 65 P1 25 - - - - 60

10190220610801ABJ0005 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ ภาคปกติ บธ.บ. 10 65 P1 25 - - - - 60

10190220611001A0J0005 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ บธ.บ. 10 60 P1 30 - - - - 80

10190220902501A0J0005 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ ภาคปกติ ศศ.บ. 10 90 - - - - - - 50

คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)

10190222213401A0J0005 สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P1 20 P2 30 - - 50

10190222610801A0J0005 สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ บธ.บ. 10 40 P1 50 - - - - 70

10190222800101A0J0005 สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ ภาคปกติ ศป.บ. 10 40 P6 50 - - - - 40

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS  รอบ 5  รับตรงท่ัวประเทศ ครั งท่ี 2

รหัสสาขาวิชา

คณะ / กลุ่มวิชา / สาขาวิชา

PAT (P1 - P7)

จ้านวนรับ
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GPAX



ช่ือ GAT 

ปริญญา (%) PAT % PAT % PAT เกณฑ์ขั นต้่าแต่ละ

(%) (คะแนน) (%) (%) วิชา (คะแนน)

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  (วิทยาเขตสระแก้ว)

10190323220101A0J0005 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ภาคปกติ วท.บ. 10 90 - - - - - - 80

10190323611001A0J0005 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว ภาคปกติ บธ.บ. 10 90 - - - - - - 80

10190323903101A0J0005 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ รป.บ. 10 90 - - - - - - 80

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  (วิทยาเขตสระแก้ว)

10190324500201AAJ0005 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมการผลิตพืช ภาคปกติ วท.บ. 10 90 - - - - - - 35

10190324500201ABJ0005 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์ ภาคปกติ วท.บ. 10 90 - - - - - - 35

10190324501101A0J0005 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ วท.บ. 10 90 - - - - - - 25

1,703   
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รวมจ้านวนรับ

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS  รอบ 5  รับตรงท่ัวประเทศ ครั งท่ี 2

รหัสสาขาวิชา

คณะ / กลุ่มวิชา / สาขาวิชา

PAT (P1 - P7)

จ้านวนรับGPAX
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4.  การสมัครคดัเลือก 
 4.1  ผู้สมัครต้องท ำกำรลงทะเบยีนในระบบ mytcas ตั้งแต่วันที่  9  มกรำคม  พ.ศ. 2565  เป็นตน้ไป 
ทำงเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 4.2  ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 
 4.3  กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th 
ระหว่างวันที่  20-22  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 (โดยระบบรบัสมัครจะเปิดให้เริ่มสมัครได้วันที่ 20 มิถุนายน  
พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. – 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 23.59 น.) 
 4.4  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ต  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ 
มหำวิทยำลยับูรพำจะถือว่ำทุจรติและไมไ่ด้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 4.5  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะตรวจสอบสิทธิผ์ู้สมัครกับ ทปอ. ก่อนท ำกำรประมวลผลกำรคัดเลือก 
 

หมายเหตุ  1.  ในกรณีที่มีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้ง  มหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 
       คร้ังสุดท้ำยเปน็ส ำคัญ 
   2.  ผู้สมัครที่มิใชส่ัญชำติไทย หำกผ่ำนคัดเลือกเป็นนิสิตมหำวทิยำลัยบูรพำ จะมีค่ำบ ำรุง 
        มหำวิทยำลยั เพิ่มเติม ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 20,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ถ้ำมี)  
        ภำคเรียนละ 10,000 บำท 
 

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  และวิธกีารช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 5.1  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
 5.2  น ำใบสมัครไปช ำระเงินผำ่นแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย 
และเคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven) ระหว่างวันที่  20-22  มิถุนายน พ.ศ. 2565 (การช าระค่าสมัคร 
ผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565  จะต้องช าระไม่เกินเวลา 22.30 น.)  

หมายเหตุ  -  ในกรณีที่มีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้ง  มหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 
      คร้ังสุดท้ำยเปน็ส ำคัญ 
   -  มหำวิทยำลยับูรพำ  จะไมค่ืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

6. การตรวจสอบขอ้มูลการสมัคร ข้อมูลการช าระเงินและการแกไ้ขข้อมลูการสมัคร  
6.1  ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินทำงเว็บไซต ์ 

https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร  
 6.2  หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต ์https://regservice.buu.ac.th  
แล้วส่งแฟกซ์มำยงัหมำยเลข 038-102721 ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 หำกพ้นก ำหนดจะไม่แก้ไข
ข้อมูลกำรสมัครให้ 
 

 
7.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
 ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลอืก วันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 15.00 น. เป็นต้นไป 
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8.  การสอบสัมภาษณ์ 

มหำวิทยำลยับูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. 
เป็นต้นไป  พร้อมหลักฐำนดังนี ้(รูปแบบกำรสอบสัมภำษณ์ จะประกำศในวนัที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2565) 

  -  ใบสมัคร ที่ติดรูปถ่ำยหนำ้ตรง ขนำด  1  นิ้ว 
-  ใบแสดงผลกำรเรียน ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่  4 - 6  (6 ภำคเรียน) 
-  บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร 

      -  ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงที่ได้รบัอนุญำตให้อยู่ในประเทศไทย 
ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง (ส ำหรับบุคคลต่ำงด้ำว) 

 
9.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหำวิทยำลยับูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวนัที ่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
10.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

10.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลยับูรพำในขั้นสุดทำ้ยถือว่ำเป็น 
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมที่ปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

10.2  ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 หรือเทียบเท่ำ ถือว่ำไม่มสีิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ 

 
11.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา 
  ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ ในวันที่  27 มิถุนายน 
พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ    
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลยับูรพำต่อไป 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  20  มิถุนำยน  พ.ศ. 2565 

 
    (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 

   (รองศำสตรำจำรย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวชิำกำร  ปฏิบัติกำรแทน 

            อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
        ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
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