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หมายเหตุ 1. ปฏิทินกำรรับสมัครอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
2. ผู้ที่จะสมัครฯ ต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ รหัส 65

- สาเนา -

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 0572 /2565
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 5
ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2565
-----------------------------------ในปีกำรศึกษำ 2565 มหำวิทยำลัยบูรพำมีนโยบำยที่จะรับนักเรียนเข้ำศึกษำในระดับปริญญำตรี
(TCAS รอบที่ 5) ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปีกำรศึกษำ 2565 โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผูท้ ี่สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ผ่ำนกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ตำมที่สำขำวิชำกำหนด
(ไม่รับผูส้ มัครวุฒิเทียบเท่ำ ยกเว้น สำขำวิชำที่รับวุฒิเทียบเท่ำ โดยต้องมีคะแนนสอบตำมที่คณะและสำขำวิชำกำหนด
สำขำวิชำที่รบั วุฒิเทียบเท่ำ มีดงั นี้
- กลุ่มวิชำบริหำรธุรกิจ คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ วิทยำเขตจันทบุรี
- สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ วิทยำเขตจันทบุรี
- สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ วิทยำเขตจันทบุรี
- คณะอัญมณี วิทยำเขตจันทบุรี ทุกสำขำวิชำ
- คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำเขตสระแก้ว ทุกสำขำวิชำ
- คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร วิทยำเขตสระแก้ว ทุกสำขำวิชำ
2. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GAT และ PAT ที่ยังไม่หมดอำยุ
3. มีควำมประพฤติเรียบร้อย
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สงั คมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
5. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษำ รหัสนิสิต 65
6. จะต้องเป็นผู้ที่มสี ถำนะยังไม่ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮ้ำส์
7. มีคุณสมบัติเฉพำะ ตำมที่คณะและสำขำวิชำกำหนด

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คาแนะนาก่อนการตัดสินใจสมัคร และการเตรียมตัวในการสอบ
(คณะ/สาขาวิชาทีไ่ ม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพาะ แสดงว่าไม่มกี ารกาหนดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม)
คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอำง
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.25
2. ผู้ที่สมัครสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอำงค์ จะต้องมีคะแนนขัน้ ต่ำ ดังต่อไปนี้
2.1 ค่ำคะแนนวิชำ GAT ต้องได้ไม่ตำกว่
่ ำ 140 คะแนน
2.2 ค่ำคะแนนวิชำ PAT2 ต้องได้ไม่ตำกว่
่ ำ 70 คะแนน
2.3 ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี ทีม่ ีระดับควำมรุนแรงมำกกว่ำ Mild Degree of Color Blindness
เป็นต้นไป รวมถึงกรณีกำรพิกำรทำงสำยตำเกินระดับที่กำหนด
2.4 โรค/อำกำรอื่นในระยะรุนแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ

-2คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สำขำวิชำภูมิศำสตร์และภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ภำคพิเศษ
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
2. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
3. จะต้องไม่เป็นผู้มตี ำบอดสี
คณะวิทยาศาสตร์
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.50 และมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
1.1 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
1.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเคมี และสำขำวิชำชีวเคมี ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.50 จะต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี และมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
2.1 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
2.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00 และมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
3.1 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
3.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำฟิสิกส์ สำขำวิชำวำริชศำสตร์ และสำขำวิชำสถิติ
ต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
4.1 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
4.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยำกำรข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล ต้องมีผลกำรเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.50 และมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
5.1 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
5.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
คณะวิทยาการสารสนเทศ
1. สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.50 จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
1.1 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
1.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงทำงภำษำต่ำงประเทศ ไม่ต่ำกว่ำ 9 หน่วยกิต
1.3 มีควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น
ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำ อย่ำงเป็นลำดับขั้นตอน
1.4 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาสาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ จะต้องมีคะแนนขั้นต่ำ
ดังต่อไปนี้
1.4.1 ค่ำคะแนนวิชำ GAT ต้องได้ไม่ตำกว่
่ ำ 60 คะแนน
1.4.2 ค่ำคะแนนวิชำ PAT1 ต้องได้ไม่ตำกว่
่ ำ 30 คะแนน
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และระบบอัจฉริยะ ได้พฒ
ั นำขึ้นเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรบุคลำกรในอุตสำหกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ รองรับกำรเปลี่ยนรูปองค์กำรไปสู่องค์กรอัจฉริยะ
ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven Business) บนพืน้ ฐำนของเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ ตลอดถึงกำรพัฒนำ

-3กำลังคนสำหรับธุรกิจดิจิทลั และระบบอัจฉริยะ เช่น โรงงำนอัจฉริยะ (Smart Factory) เกษตรอัจฉริยะ (Smart
Agriculture) ฟำร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) กำรบริกำรอัจฉริยะ (Smart Services)
กำรท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourisms) และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistics) สอดคล้องกับโครงกำร
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0
ตัวอย่างแนวทางการประกอบอาชีพ
1. นักออกแบบและพัฒนำปรับปรุงปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อกำรเปลี่ยนรูปองค์กรเป็น
องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation ) เช่น
- วิศวกรปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์ (Applied Artificial Intelligence Engineer)
- วิศวกรกำรเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning Engineer)
- เจ้ำหน้ำที่ทำงำนทำงด้ำนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัลในองค์กร
- วิศวกรคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision Engineer)
- นักพัฒนำธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Developer)
- นักพัฒนำอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things Developer)
- นักวำงแผนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจทิ ัล
- ผู้เชี่ยวชำญและให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยี
ข้อมูลดิจิทัล
2. นักวิเครำะห์ข้อมูลในภำคอุตสำหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
3. ผู้ประกอบกำรอิสระด้ำนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล บริษทั Start UP ด้ำนดิจทิ ัล
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 ไม่ต่ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
1.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ภาคปกติ ผู้สมัครต้องมีควำมรู้พื้นฐำนด้ำนคณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี ไม่เป็นผู้มีจิตฟัน่ เฟือน และไม่ปรำกฏอำกำรของโรคติดต่อร้ำยแรง
โดยผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สำมำรถเลือกเรียนในสำขำวิชำ ดังต่อไปนี้
1. สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี
2. สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
2. จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
2.1 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
2.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
3. จะต้องไม่เป็นผูท้ ี่เป็นโรค ดังต่อไปนี้
- ตำบอดสี
- โรคเรื้อน
- โรคติดยำเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุรำเรื้อรัง
- โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่นำ่ รังเกียจ
- โรคจิตต่ำง ๆ
- กำมโรคในระยะที่มผี ื่นหรือแผลตำมผิวหนัง (ระยะที่ 2)

-4หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำต้องเลือกเรียนสำขำวิชำดังต่อไปนี้
สำขำวิชำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ สำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ปัญหำสุขภำพ
พฤติกรรมสุขภำพ กระบวนกำรปลูกฝังและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กำรวำงแผนและดำเนินกำรสุขศึกษำ
กำรประเมินผลงำน กำรวิจัยพัฒนำงำนด้ำนสุขศึกษำ และสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้อง
สำขำวิชำอนำมัยสิง่ แวดล้อม สำมำรถปฏิบัตงิ ำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ วำงแผน นิเทศ ดำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำอนำมัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในสถำนประกอบกำรและชุมชน กำรประเมินผลงำน กำรวิจัย และพัฒนำงำนทำงด้ำน
อนำมัยสิ่งแวดล้อม และด้ำนสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้อง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง และโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชำชีพ ดังต่อไปนี้
- ตำบอดสีชนิดรุนแรง
- โรคจิตต่ำง ๆ
- โรคเรื้อน
- กำมโรคในระยะที่มีผนื่ หรือแผลตำมผิวหนัง (ระยะที่ 2)
- โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นทีน่ ่ำรังเกียจ
- โรคหรือคนพิกำรประเภทอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำ
เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ทั้งนี้ คณะศิลปกรรมศำสตร์อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้
คณะศึกษาศาสตร์
1. ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำต้องเลือกเรียนสำขำวิชำดังต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ประกอบด้วย
1.1.1 สำขำวิชำเคมี และสำขำวิชำฟิสิกส์ มีผลกำรเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)
ไม่ต่ำกว่ำ 2.50 จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
1.1.1.1 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
1.1.1.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
1.1.2 สำขำวิชำศิลปศึกษำ มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
(ผู้ผ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ในวันสอบสัมภาษณ์ จะมีการตรวจแฟ้มสะสมผลงาน
และการสอบปฏิบัตวิ าดเส้น โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมกระดาษ ดินสอดา EE และอุปกรณ์ในการสอบปฏิบัติวาดเส้น)

คณะโลจิสติกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ (หลักสูตร 5 ปี) ผู้ประสงค์
สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ผู้สมัครต้องเป็นเพศชำย สูงไม่ต่ำกว่ำ 160 เซนติเมตร
2. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
3. จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
3.1 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
3.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
4. ผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำยจำกโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนสุขภำพทุกรำยกำร ดังนี้

-5ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

18

รายการที่ทาการตรวจ
ลมบ้ำหมู (Epilepsy of Attacks)
โรคไต (Kidney Disease)
กำมโรค(Venereal)
โรคชัก(Seizures)
ยำเสพติด (Narcotics History)
วัณโรค (Tuberculosis)
HTV (not compulsory)
ควำมดันโลหิตสูง (Hypertension)
โรคติดเชื้อในกระเพำะอำหำรและลำไส้
(Gastro-Intestinal infection disease)
โรคอ้วน (Obesity)
โรคหัวใจ (Heart)
เบำหวำน (Diabetes)
โรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจเรื้อรัง (Chronic
respiratory Disorder)
กระดูก-กล้ำมเนื้อ (Muscular - skeletal)
มะเร็ง (Cancer)
ติดเชื้อที่ผิวหนัง (Skin disease)
โรคฟันชนิดเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหำต่อกำรเคี้ยว
และกำรย่อยอำหำร (Chronic dental and
digestive System problems)
กำรตรวจสำยตำ

19

กำรตรวจตำบอดสี

20

กำรได้ยินของหูทั้ง 2 ข้ำง

10
11
12
13
14
15
16
17

เกณฑ์มาตรฐาน
ไม่มีประวัติเจ็บป่วยเฉียบพลัน
มีกำรติดเชื้อหรือไม่เคยเปลี่ยนไต
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
รำยงำนผลจำกรังสีวนิ ิจฉัยไม่พบ
ไม่มี
ควำมดันปกติ
ผลปกติจำกรำยงำนกำรตรวจทำงพยำธิวิทยำ
น้ำหนักและส่วนสูงอัตรำเฉลี่ยต่ำกว่ำ 30
ไม่มีประวัติเจ็บปวดหน้ำอกเฉียบพลัน
ไม่ใช้อินซูลนิ บำบัดรักษำ
ไม่มีไซนัส/หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
ไม่มีกำรอักเสบของข้อ หรือปวดหลังอย่ำงรุนแรง
ตรวจวินิจฉัยไม่พบ
ปกติ
ปกติ
ระดับของกำรมองเห็น
- ไม่สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์ ไม่ต่ำกว่ำ 0.1
(20/200)
- สวมแว่น ไม่ต่ำกว่ำ 0.5 (20/40)
ต้องมองเห็นชัดเจนครบทั้ง 4 สี คือ สีแดง/
สีเหลือง/สีเขียว/สีนำเงิ
้ น
ไม่เกิน 40 เดซิเบล

5. ต้องผ่ำนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยตำมที่คณะคณะโลจิสติกส์กำหนด ดังนี้
(ให้เตรียมชุดว่ำยน้ำ และชุดกีฬำมำด้วย)
5.1 ว่ำยน้ำระยะทำง 100 เมตร (ไม่จับเวลา แต่ถ้าไม่ผา่ น ถือว่าตกสัมภาษณ์)
5.2 วิ่งระยะทำงประมำณ 1,000 เมตร
5.3 ดันพื้น
5.4 ดึงข้อรำวเดี่ยว
5.5 ซิทอัพ
5.6 กระโดดหลบสิ่งกีดขวำง
หมายเหตุ
- ที่ระบุว่ำรับเฉพำะเพศชำยนัน้ เนื่องจำกในหลักสูตรฯ กำหนดให้ต้องผ่ำนกำรฝึกภำคปฏิบัตทิ ำงทะเล
กับเรือสินค้ำเดินทะเลระหว่ำงประเทศของบริษัทเอกชนเป็นเวลำ 1 ปี ซึ่งในปัจจุบนั ยังไม่มีบริษัทเจ้ำของเรือรำยใด
รับผู้หญิงขึ้นไปทำงำนบนเรือ ดังนั้น หำกนิสิตไม่สำมำรถหำเรือฝึกได้ก็จะไม่สำมำรถสำเร็จกำรศึกษำได้

-6- ในกรณีที่จำกัดส่วนสูงไม่ต่ำกว่ำ 160 เซนติเมตรนั้น เพรำะบนสะพำนเดินเรือมีเครื่องมือบำงชนิดที่
ติดตั้งในตำแหน่งที่สงู ดังนัน้ ผูท้ ี่จะขึ้นไปทำงำนบนสะพำนเดินเรือจึงจำเป็นต้องมีควำมสูงในระดับพอที่จะใช้เครื่องมือ
เหล่ำนั้นได้อย่ำงสะดวกและมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ผทู้ ี่จะขึน้ ไปทำงำนบนสะพำนเดินเรือจะต้องมีควำมสูงเพียงพอ
ที่จะมองผ่ำนกระจกออกไปด้ำนนอกเพื่อให้มีทัศนวิสัยที่มองเห็นได้กว้ำงไกล หำกมีควำมสูงไม่เพียงพอก็จะเป็น
อุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน
- ในส่วนที่กำหนดว่ำรับเฉพำะผู้กำลังศึกษำชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
นั้น เนื่องจำกเป็นหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต มีรำยวิชำเรียนที่ต้องอำศัยกำรคำนวณทำงคณิตศำสตร์
กำรวิเครำะห์ทำงฟิสิกส์ และควำมรู้ทำงเคมี อยู่มำก ผู้ทจี่ ะเข้ำศึกษำจึงจำเป็นต้องมีพื้นฐำนดังกล่ำวมำก่อน
จึงจะสำมำรถเข้ำศึกษำได้
- เกณฑ์กำรพิจำรณำกำรตรวจร่ำงกำยขึ้นอยู่กับควำมเห็นของแพทย์ผู้ตรวจเป็นเด็ดขำด ถ้ำแพทย์ผู้ตรวจ
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่สำมำรถปฏิบัติงำนบนเรือสินค้ำเดินทะเลระหว่ำงประเทศได้ตำมปกติ ถือว่ำไม่ผ่ำนเกณฑ์
ทั้งนี้ แพทย์ผู้ตรวจจะใช้ข้อมูลจำกกำรเอ็กซเรย์ ข้อมูลจำกกำรตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ (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] หรือข้อมูลจำกกำรตรวจอื่น ๆ ของโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ ประกอบกำรพิจำรณำเท่ำนัน้
จะไม่รับพิจำรณำผลกำรตรวจจำกที่อื่นโดยเด็ดขำด ทั้งนี้ ผู้ตรวจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจร่ำงกำย
ทั้งหมด ไม่ว่ำจะผ่ำนเกณฑ์หรือไม่ก็ตำม
- เกณฑ์คะแนนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยเป็นไปตำมประกำศคณะโลจิสติกส์ เรื่อง แนวปฏิบัติ
กำรรับบุคคลเข้ำศึกษำต่อสำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ
วิทยาลัยนานาชาติ
1. ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
2. ผู้สมัครต้องมีผลการสอบ TOEFL-ITP (สามารถส่งภายหลังที่วิทยาลัยนานาชาติ) โดยสำมำรถ
สมัครสอบที่ศูนย์สอบ TOEFL-ITP ของวิทยำลัยนำนำชำติ มหำวิทยำลัยบูรพำ โดยสมัครสอบทำงเว็บไซต์
http://buuic.buu.ac.th
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำรสุขภำพองค์รวม หลักสูตรนำนำชำติ
- สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
- แนวทำงประกอบอำชีพผู้สำเร็จกำรศึกษำสำมำรถทำงำนในอุตสำหกรรมกำรบริกำรเชิงสุขภำพ โดยสำมำรถ
ประกอบธุรกิจในองค์กรภำครัฐและเอกชน ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนำนำชำติ ได้แก่ ผู้ประกอบกำร
ผู้จัดกำร ผู้ประสำนงำน หรือบุคลกรฝ่ำยต้อนรับในอุตสำหกรรมกำรบริกำรสุขภำพแบบองค์รวม Wellness
Ambassador เจ้ำหน้ำที่ควำมภัยด้ำนสุขภำพ
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 4 ปี เป็นเงินจำนวน 490,000 บำท โดยแบ่งจ่ำยเป็น
รำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มวิชำกำรเงิน หลักสูตรนำนำชำติ
- สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
- แนวทำงประกอบอำชีพผู้ทสี่ ำเร็จกำรศึกษำ สำมำรถประกอบอำชีพในองค์กำรทัง้ ภำครัฐและเอกชน
เช่น นักวิเครำะห์เงินทุน นักวิเครำะห์ด้ำนกำรเงิน ที่ปรึกษำส่วนตัวด้ำนกำรเงิน พนักงำนฝ่ำยสินเชื่อของธนำคำร
หรือสถำบันกำรเงิน นำยหน้ำซือ้ ขำยหุ้น ผู้รับประกันภัย นักร่วมลงทุน ผู้ประกอบกำรธุรกิจ และอำชีพอิสระอืน่ ๆ
ทั้งในระดับปฏิบัติกำรและระดับบริหำร ในองค์กรระดับท้องถิน่ ระดับประเทศ และระดับนำนำชำติ
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 4 ปี เป็นเงินจำนวน 490,000 บำท โดยแบ่งจ่ำยเป็น
รำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด

-73. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มวิชำกำรตลำดดิจิทัลและสร้ำงสรรค์ หลักสูตรนำนำชำติ
- สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
- แนวทำงประกอบอำชีพผู้ทสี่ ำเร็จกำรศึกษำ สำมำรถประกอบอำชีพในองค์กำรทัง้ ภำครัฐและเอกชน เช่น
เช่น นักวิจัยด้ำนกำรตลำด ผู้จดั กำรฝ่ำยโฆษณำ ผู้จัดกำรแบรนด์ ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำดเนื้อหำ/ ผู้จัดกำร SEO
ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำดดิจิทลั นักวำงแผนงำนอีเวนท์ ผู้จัดกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ผู้จัดกำรโซเชียลมีเดีย
ที่ปรึกษำด้ำนกำรตลำด นักวิชำกำรด้ำนกำรตลำด งำนด้ำนฝ่ำยขำย งำนด้ำนกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ
และอำชีพอิสระอืน่ ๆ ทั้งในระดับปฏิบัติกำร และระดับบริหำร ในองค์กรระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ
และระดับนำนำชำติ
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 4 ปี เป็นเงินจำนวน 490,000 บำท โดยแบ่งจ่ำยเป็น
รำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ หลักสูตรนำนำชำติ
- สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
- แนวทำงประกอบอำชีพผู้ทสี่ ำเร็จกำรศึกษำ สำมำรถประกอบอำชีพในองค์กำรทัง้ ภำครัฐและเอกชน เช่น
เจ้ำของธุรกิจส่วนตัว เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ เจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย์ เจ้ำหน้ำทีป่ ระสำนงำนต่ำงประเทศ เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบหลักฐำนข้อมูล นักประชำสัมพันธ์
เจ้ำหน้ำทีน่ ำเข้ำ-ส่งออก ผู้ช่วยผู้จัดกำรโครงกำร อำชีพที่เกี่ยวข้องกับงำนต่ำงประเทศ และอำชีพอิสระอื่น ๆ
ทั้งในระดับปฏิบัติกำร และระดับบริหำร ในองค์กรระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนำนำชำติ
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 4 ปี เป็นเงินจำนวน 490,000 บำท โดยแบ่งจ่ำยเป็น
รำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทำนอัจฉริยะ
หลักสูตรนำนำชำติ
- สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
- สำมำรถทำงำนธุรกิจด้ำนโลจิสติกส์ ด้ำนกำรเดินเรือ ด้ำนกำรบินฝ่ำยจัดซื้อ ธุรกิจกำรนำเข้ำ-ส่งออก
นักวิเครำะห์ด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน นักวำงแผน และนักวิเครำะห์กระบวนกำรทำงธุรกิจ
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 4 ปี เป็นเงินจำนวน 490,000 บำท โดยแบ่งจ่ำยเป็น
รำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำรกำรท่องเที่ยวและไมซ์
หลักสูตรนำนำชำติ
- สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
- แนวทำงประกอบอำชีพธุรกิจด้ำนบริกำรและกำรท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจที่พัก ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจกำรจัด
ประชุมและสัมมนำ ไกด์ นักวิชำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ผู้จัดกำรโรงแรม เชฟ ทำงำนในกลุม่ กำรจัดอีเว้นท์
พนักงำนบริกำรผูโ้ ดยสำรบนเครื่องบิน นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว และนักส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 4 ปี เป็นเงินจำนวน 490,000 บำท โดยแบ่งจ่ำยเป็น
รำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สำขำวิชำทรัพยำกรมนุษย์และกำรสื่อสำร มี 2 กลุ่มวิชำ ดังนี้
7.1 กลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ หลักสูตรนำนำชำติ
- สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
- สำมำรถทำงำนด้ำนกำรติดต่อกำรสื่อสำรเชิงธุรกิจ เช่น นักประชำสัมพันธ์ ล่ำม นักแปลภำษำ
นักบริหำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ นักพัฒนำธุรกิจ ผู้จดั กำรฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์ พนักงำนต้อนรับบนเครื่องบิน
อำจำรย์ภำษำอังกฤษ และผู้จดั อีเว้นท์
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7.2 กลุ่มวิชำทรัพยำกรมนุษย์นำนำชำติ หลักสูตรนำนำชำติ
- สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
- สำมำรถทำงำนด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ เช่น นักพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ นักพัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรม
พนักงำนฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ พนักงำนวำงแผนและวิเครำะห์ทรัพยำกรมนุษย์
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 4 ปี เป็นเงินจำนวน 490,000 บำท โดยแบ่งจ่ำยเป็น
รำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล
(รับวุฒิเทียบเท่า โดยผูส้ มัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT1) ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
บัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์
เป็นนักสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กร ที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และมีทักษะควำมรู้ปฏิบัตทิ ำงด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรนำเสนอข้อมูล กำรวำงแผนและกำรพยำกรณ์ให้กับองค์กร
ภำคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลดิจิทัล มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์กำรทำงำนด้ำนโปรแกรม กำรสื่อสำรข้อมูล
และกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมไปถึงโปรแกรมประยุกต์ทำงด้ำนวิทยำกำรข้อมูล มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
และทำงำนร่วมกันกับผู้อื่นได้ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร ในกำรพัฒนำองค์กรและประเทศ

แนวทางการประกอบอาชีพ
นักวิเครำะห์ข้อมูล นักวิทยำกำรข้อมูล นักวำงแผนทำงธุรกิจดิจิทัล นักวิเครำะห์ด้ำนอัจฉริยะทำงธุรกิจ
นักพัฒนำด้ำนอัจฉริยะทำงธุรกิจ นักพัฒนำคลังข้อมูล ในภำคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขนำดใหญ่
นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ นักวิเครำะห์และออกแบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ นักพัฒนำระบบ ผูด้ ูแลเครือข่ำย
นักพัฒนำเว็บไซต์ และนักวิชำชีพในสถำนประกอบกำรที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
หมายเหตุ ผู้เรียนมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัตงิ ำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ
4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำผู้เรียนผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
(หลักสูตรสองภำษำ) (Applied Artificial Intelligence and Smart Technology) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.50 จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
2.1 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
2.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงทำงภำษำต่ำงประเทศ ไม่ต่ำกว่ำ 9 หน่วยกิต
2.3 มีควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น
ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำ อย่ำงเป็นลำดับขั้นตอน
- หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และระบบอัจฉริยะ ได้พัฒนำขึ้น
เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรบุคลำกรในอุตสำหกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ รองรับกำรเปลี่ยนรูปองค์กำรไปสู่
องค์กรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven Business) บนพืน้ ฐำนของเทคโนโลยีปญ
ั ญำประดิษฐ์ ตลอดถึง
กำรพัฒนำกำลังคนสำหรับธุรกิจดิจิทัล และระบบอัจฉริยะ เช่น โรงงำนอัจฉริยะ (Smart Factory) เกษตรอัจฉริยะ
(Smart Agriculture) ฟำร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) กำรบริกำรอัจฉริยะ (Smart
Services) กำรท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourisms) และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistics) สอดคล้องกับ
โครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0
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1. นักออกแบบและพัฒนำปรับปรุงปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อกำรเปลี่ยนรูปองค์กร
เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทลั (Digital Transformation ) เช่น
- วิศวกรปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์ (Applied Artificial Intelligence Engineer)
- วิศวกรกำรเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning Engineer)
- เจ้ำหน้ำที่ทำงำนทำงด้ำนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัลในองค์กร
- วิศวกรคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision Engineer)
- นักพัฒนำธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Developer)
- นักพัฒนำอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things Developer)
- นักวำงแผนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจทิ ัล
- ผู้เชี่ยวชำญและให้คำปรึกษำ ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยี
ข้อมูลดิจิทัล
2. นักวิเครำะห์ข้อมูลในภำคอุตสำหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
3. ผู้ประกอบกำรอิสระด้ำนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล บริษทั Start UP
ด้ำนดิจทิ ัลเพื่อรับงำนวิเครำะห์และออกแบบระบบงำนสำรสนเทศอัจฉริยะ รวมถึงเป็น Design House, Intelligent
Product Design, และ System Integration ส่วนของ Smart Technology ให้ลูกค้ำ หรือ Software House ทั่วไป
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ มี 2 กลุ่มวิชำ ได้แก่
กลุ่มวิชำเทคโนโลยีและกำรจัดกำรไม้ผล และกลุ่มวิชำเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และกำรออกแบบพืชอำหำร
(รับวุฒิเทียบเท่า โดยผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT, PAT1 และ PAT2) ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- บัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ เป็นผู้มีควำมรู้ดำ้ นวิชำกำร
มีควำมสำมำรถด้ำนปฏิบัติและกำรวิจัย สำมำรถพัฒนำประยุกต์และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่อย่ำง
มีประสิทธิภำพ สำมำรถในกำรทำงำนในปัจจุบนั และในอนำคตที่มุ่งเน้น Smart officer, Smart researcher, Smart
farmer, Smart agriculture และกำรตลำดสมัยใหม่เพื่อพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน มี 2 กลุ่มวิชำ ดังนี้
3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล มุ่งศึกษำเรียนรู้
เพื่อพัฒนำกำรเกษตรแบบดัง้ เดิมสู่กำรบริหำรจัดกำรกำรเกษตรแบบสมัยใหม่ โดยอำศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มำสนับสนุนกำรผลิตผลไม้คุณภำพและพืชเศรษฐกิจอย่ำงแม่นยำ (Smart farmer) หลักสูตรจึงพัฒนำรำยวิชำที่มงุ่ เน้น
กำรเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลำยน้ำ กำรผลิตผลไม้สู่กำรตลำดและกำรเพิ่มมูลค่ำ ในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
กำรผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ ประกอบด้วย พันธุ์พืช กำรขยำยพันธุ์พืชเชิงพำณิชย์ สรีรวิทยำ เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
แบบแม่นยำ เทคโนโลยีกำรจัดกำรธำตุอำหำรพืช กำรจัดกำรดินและปุ๋ย เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดิน กำรวินิจฉัยโรคพืช
กำรจัดกำรโรคพืชและแมลง กำรควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เทคโนโลยีกำรจัดกำรวัชพืช กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว
กำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง กำรจัดกำรผลิตผลสดเพื่อส่งออก กฎระเบียบและมำตรฐำนของ
กำรนำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร ธุรกิจและกำรค้ำออนไลน์ กำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร กำรเรียนรู้ตลอดหลักสูตรเน้น
กำรเรียนรู้ คู่ปฏิบัติจริง โดยหลักสูตรสอนในจังหวัดจันทบุรี มหำนครผลไม้เมืองร้อน มีควำมร่วมมือกับเกษตรกรดีเด่น
แห่งชำติ กลุ่มเกษตรกร และภำคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ของไทย
3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืช
อาหาร ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุแ์ ละกำรออกแบบพืช มุ่งพัฒนำบัณฑิตให้สำมำรถ
สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ทำงเกษตรและอำหำรสุขภำพ เพื่อตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ที่ให้ควำมสำคัญกับกำรเลือกอำหำรที่ดี
มีประโยชน์ และมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยทีส่ ุด โดยเริ่มตั้งแต่กำรสร้ำง/ปรับปรุง และคัดสรรพันธุ์พืชที่ดีด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภำพ/ชีวโมเลกุลและกำรเพำะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชเพื่อกำรพัฒนำพันธุพ์ ืช กำรค้นหำทรัพยำกรและพืชสมุนไพรที่มปี ระโยชน์ผ่ำนระบบฐำนสำรสนเทศขั้นสูง

-10เพื่อให้มั่นใจว่ำจะได้วัตถุดิบที่มคี ุณภำพและได้มำตรฐำน ซึ่งนำมำใช้ในกำรพัฒนำและแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรสุขภำพ
ตำมหลักกำรของ functional food และ functional drink เรียนรู้กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ทที่ ันสมัยตอบโจทย์ตลำด
ผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมกันนี้กับกำรเสริมทักษะกำรเป็นผูป้ ระกอบกำรยุคใหม่กับสโลแกน “สร้ำงได้ ขำยเป็น” กับวำงแผน
กำรขำยและทำกำรตลำดด้วยผลิตภัณฑ์ที่สร้ำงขึ้นด้วยตัวเอง หรือกำรเข้ำสู่ธุรกิจของเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมกันนี้ยังมุ่งเน้น
ให้ทุกกระบวนกำรผลิตเป็น zero waste กับกำรแปรรูป/เพิ่มมูลค่ำวัสดุเหลือทิ้งทำงเกษตร และรักษำ/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ด้วยเทคโนโลยีพืชบำบัด (Phytoremediation) ด้วยรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรปฏิบตั ิจริงในทุกขั้นตอน ทุกวิชำ
จะถูกเรียงร้อยเป็นเรื่องรำวให้บัณฑิตสำมำรถหยิบเอำทุกกระบวนกำรกำรเรียนรู้ไปประกอบอำชีพได้ในอนำคต
แนวทางการประกอบอาชีพ
รับรำชกำรในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนกำรเกษตร นักวิจยั และเจ้ำหน้ำที่ในองค์กรภำครัฐและเอกชน
ประกอบธุรกิจทำงด้ำนกำรเกษตร เช่น ฟำร์ม สวน ไร่ โรงงำน ฯลฯ หรือทำงำนในภำคเอกชนที่เกี่ยวกับธุรกิจ
กำรเกษตร สำมำรถศึกษำต่อในระดับปริญญำโท สำขำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ในสถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ
หมายเหตุ ผู้เรียนมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัตงิ ำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ
4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำผู้เรียนผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มี 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชำกำรตลำดและบริกำร และ
กลุ่มวิชำกำรประกอบกำร (รับวุฒิเทียบเท่า โดยผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT1) ต้องมีผลกำรเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มวิชำกำรตลำดและบริกำร
มุ่งเน้นกำรเรียนรู้และสร้ำงทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และกำหนดกลยุทธ์กำรตลำดอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ศึกษำถึงควำมสำคัญของผู้บริโภค กำรวิจัยตลำด กำรบริหำรผลิตภัณฑ์ รำคำ กำรจัดจำหน่ำย และกำรส่งเสริมกำรตลำด
และยังศึกษำถึงปัจจัยต่ำงๆ ทัง้ ภำยในและภำยนอกองค์กรที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรกำรตลำด เพื่อให้
กำรดำเนินกำรด้ำนกำรตลำดประสบควำมสำเร็จ รวมทั้งศึกษำด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจบริกำร เช่น ธุรกิจโรงแรมและ
กำรท่องเที่ยว ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจสปำ กำรเรียนกำรสอนเน้นกำรฝึกปฏิบตั ิในสถำนกำรณ์จริง โดยกำรนำเทคโนโลยี
ดิจิทัล เช่น กำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และกำรใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในกำรจัดกำร ด้ำนกำรตลำด
และบริกำร เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมเป็นมืออำชีพทำงด้ำนกำรตลำดและบริกำร
แนวทางการประกอบอาชีพ งำนขำย วำงแผนกำรตลำด โฆษณำ ประชำสัมพันธ์ บริหำรผลิตภัณฑ์
พัฒนำช่องทำงกำรจำหน่ำย วิจยั ตลำด บริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ กำรตลำดในธุรกิจบริกำร งำนบริกำรต่ำง ๆ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น
4.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มวิชำกำรประกอบกำร
ศึกษำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ กำรจัดตั้งธุรกิจ กำรบริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรองค์กร
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อกำรจำหน่ำย กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กำรตลำดและกำรขำยออนไลน์ ฝึกปฏิบัติกำรประกอบ
ธุรกิจในสถำนกำรณ์จริง ผู้เรียนจะมีประสบกำรณ์ในกำรวำงแผนองค์กร กำรตลำดและกำรขำย กำรบัญชีและกำรเงิน
นอกจำกนี้หลักสูตรมุ่งเน้นกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในกำรประกอบธุรกิจ มีกำรปฏิบัติกำรขำยผลิตภัณฑ์ออนไลน์ โดยกำรนำ
ผลิตภัณฑ์ของผูป้ ระกอบกำรและชุมชนมำฝึกกำรจัดกำรร้ำนค้ำออนไลน์ กำรเรียนรู้โดยใช้โครงกำรเป็นฐำน (Project Base
Learning) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรทำงำนด้ำนต่ำงๆ ในองค์กร รวมทั้งกำรเป็นผู้ประกอบกำรในอนำคต
แนวทางการประกอบอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือทำงำนด้ำนกำรจัดกำรในองค์กร เช่น
ขำยออนไลน์ พัฒนำผลิตภัณฑ์ วินิจฉัยองค์กร วิจัยธุรกิจ วำงแผนและพัฒนำธุรกิจ เป็นต้น
นอกจำกนี้ผู้เรียนทัง้ 2 กลุ่มวิชำ จะได้รับกำรพัฒนำบุคลิกภำพผ่ำนรำยวิชำ เช่น ศิลปะกำรพูด และ
กำรนำเสนอ ภำวะผูน้ ำ กำรเจรจำต่อรองและกำรนำเสนอ กำรพัฒนำบุคลิกภำพและมำรยำททำงสังคม ผ่ำนโครงกำร
และกิจกรรมพัฒนำบุคลิกภำพก่อนสำเร็จกำรศึกษำ และพัฒนำภำษำต่ำงประเทศเช่น ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน รวมทั้ง
กำรเรียนรู้กำรตลำดและกำรบริกำร หรือกำรประกอบธุรกิจเฉพำะด้ำน
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ไม่น้อยกว่ำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำผู้เรียนผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน
(รับวุฒิเทียบเท่า โดยผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT1) ต้องมีผลกำรเรียนเฉลีย่ สะสม
(GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์ กำรค้ำชำยแดนและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและภำษำอังกฤษเพื่อกำรจัดกำรโลจิสติกส์ เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึน้ ภำยใต้กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติสำขำโลจิสติกส์
แนวทางการประกอบอาชีพ
1) ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำรวำงแผนกำรผลิต จัดซื้อ
- นักวิเครำะห์กำรจัดกำรโลจิสติกส์
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร คลังสินค้ำ
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ศูนย์กระจำยสินค้ำ
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ควบคุมกำรขนส่งสินค้ำ
- เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร
- ผู้ประกอบกำร
2) ด้ำนกำรจัดกำรกำรค้ำชำยแดนหรือกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ตัวแทนนำเข้ำ-ส่งออก
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร วำงแผนและปฏิบัติกำรท่ำเรือ
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร จัดซื้อ จัดหำระหว่ำงประเทศ
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ฝ่ำยขำยต่ำงประเทศ
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ประสำนงำนต่ำงประเทศ
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้ชำนำญกำร ตัวแทนผู้ดำเนินพิธีกำรศุลกำกร
หมายเหตุ ผู้เรียนมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัตงิ ำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ
ไม่น้อยกว่ำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำผู้เรียนผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร และสำมำรถ
สอบมำตรฐำนอำชีพด้ำนโลจิสติกส์กับสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ
6.1 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.75
6.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ไม่ต่ำกว่ำ 9 หน่วยกิต
6.3 ศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสิทธิภำพทำงด้ำนธุรกิจ รวมถึงกำรเข้ำใจวัฒนธรรม
ที่หลำกหลำย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงสรรค์งำนอำชีพ
แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ทำงธุรกิจในภำครัฐและเอกชน งำนแปล งำนสำนักงำน และธนำคำร
หมายเหตุ 1) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ เก็บค่ำบำรุง
และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 18,000 บำท
2) นิสิตสำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำก
สถำนประกอบกำร
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1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (รับวุฒิเทียบเท่า
โดยผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT, PAT1 และ PAT2) ต้องไม่เป็นผูต้ ำบอดสี
- หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นหลักสูตรที่เปิดสอน
ด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรแรก ๆ ในประเทศไทย ด้วยกำรสอนที่ครอบคลุมตั้งแต่กำรกำเนิดอัญมณี
กำรปรับปรุงคุณภำพอัญมณี กำรเผำพลอย กำรวิเครำะห์อัญมณีด้วยเทคนิคพื้นฐำน และเทคนิคขั้นสูงด้วยเครื่องมือ
ที่ทันสมัย กำรประเมินคุณภำพและรำคำอัญมณี เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ อัญมณี โลหะและวัสดุเครื่องประดับ
กำรออกแบบกำรเจียระไนอัญมณีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระบวนกำรผลิตเครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีที่
เหมือนกับกระบวนกำรผลิตเครือ่ งประดับในอุตสำหกรรมจริง ตลอดจนกำรออกแบบเครื่องประดับด้วยกำรวำดมือ
และด้วยโปรแกรมเฉพำะด้ำนกำรออกแบบ นอกจำกนี้ยังมีกำรสอนด้ำนกำรตลำดและกำรเป็นผู้ประกอบกำรเบื้องต้น
โดยหลักสูตรฯ จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นปฏิบัติกำร เพื่อสร้ำงบัณฑิตที่พร้อมปฏิบัติงำนได้จริง เมื่อสำเร็จกำรศึกษำ
แนวทางในการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมควำมสนใจของผู้เรียน เช่น
1. นักวิเครำะห์อัญมณี
2. นักวิจัย และนักวิทยำศำสตร์ ในสถำบันวิจัยทั้งภำครัฐและเอกชน
3. นักพัฒนำเทคนิคกำรผลิตเครื่องประดับ
4. นักประเมินคุณภำพและรำคำอัญมณี
5. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกระบวนกำรผลิตและควบคุมคุณภำพกำรผลิต
6. เจ้ำของกิจกำรผลิตและจำหน่ำยอัญมณีและเครื่องประดับ
7. ผู้ประกอบกำรด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับ
8. ตัวแทนจำหน่ำยอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในและต่ำงประเทศ
9. อำชีพอิสระตำมควำมต้องกำร
หมายเหตุ นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ สำมำรถเลือกแผนกำรศึกษำแบบสหกิจศึกษำ
หรือกำรปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรจริงในภำคสุดท้ำยของกำรเรียน
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (รับวุฒิเทียบเท่า
โดยผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT1) ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนกำรบริหำรธุรกิจและกำรตลำด โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ กำรทำ
แผนธุรกิจ ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนอัญมณีศำสตร์ กำรตรวจวิเครำะห์อัญมณี กำรประเมินคุณภำพรำคำเพชร กำรประเมิน
รำคำอัญมณีและเครื่องประดับ กำรเป็นผู้ประกอบกำร กำรตลำดออนไลน์ กำรสร้ำงแบรนด์ และกำรใช้
ภำษำต่ำงประเทศเพื่อธุรกิจ
แนวทางในการประกอบอาชีพ
สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในตำแหน่ง ผูป้ ระกอบกำรอัญมณี เจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยกำรตลำดและฝ่ำยขำย เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ยโฆษณำและประชำสัมพันธ์ เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ยบุคคล เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์
อัญมณี เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ยจัดซื้อ เป็นต้น
หมายเหตุ นิสิตสำขำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบตั ิงำน
ในสถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำรคัดเลือก
จำกสถำนประกอบกำร
3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ (รับวุฒิเทียบเท่า
โดยผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT6) ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำนี้ศึกษำด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ ด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับ 2 มิติ และ 3 มิติ ควำมคิดสร้ำงสรรค์
และกำรจัดกำรควำมคิดอย่ำงเป็นระบบ กำรจำแนกประเภทของอัญมณีเบื้องต้น กำรสร้ำงแบรนด์ กำรเจำะกลุ่มตลำด
เทคนิคกำรสร้ำงสรรค์เครื่องประดับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิตเครื่องประดับในอุตสำหกรรม มีควำมรู้ในกลไก
ลกำรเป็นผูป้ ระกอบกำรธุรกิจในตลำดอัญมณีและเครื่องประดับ

-13แนวทางในการประกอบอาชีพ
สำมำรถประกอบอำชีพนักออกแบบเครื่องประดับได้ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน นักออกแบบเครื่องประดับ
อุตสำหกรรม นักออกแบบเครื่องประดับเชิงศิลปะ นักออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น นักออกแบบเครื่องประดับ
ประณีตศิลป์ ผู้ผลิตต้นแบบเครือ่ งประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ นักออกแบบเครื่องประดับอิสระ เป็นต้น
นอกจำกนี้ยังสำมำรถศึกษำต่อในระดับสูงขึ้นเพื่อเข้ำสู่สำยงำนด้ำนวิชำกำร อำจำรย์ นักวิจัย รวมทั้งกำรประกอบอำชีพ
อิสระตำมควำมต้องกำร
หมายเหตุ นิสิตสำขำกำรออกแบบเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำน
ในสถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำรคัดเลือกจำก
สถำนประกอบกำร
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ
(รับวุฒิเทียบเท่า โดยผูส้ มัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT) ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)
ไม่ต่ำกว่ำ 2.00 มีควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
แนวทางการประกอบอาชีพ
บัณฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจเมื่อสำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรนี้
สำมำรถประกอบอำชีพได้ในองค์กำรภำครัฐและเอกชน ประกอบอำชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจส่วนตัว และ
งำนที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้
1) นักบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสำรสนเทศ
2) นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
3) เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์
4) นักวิเครำะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ (System Analysis and Design)
5) ผู้จัดกำรโครงกำรสำรสนเทศ (Information Project Manager)
6) ผู้ดูแลระบบฐำนข้อมูล (Database Administrator)
7) ผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)
นอกจำกนั้น จำกทักษะตำมกลุม่ วิชำที่เลือกเรียน ยังสำมำรถประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับทักษะเฉพำะของตน
ในลักษณะงำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
ประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ได้แก่ นักพัฒนำซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile
Application Developer) นักพัฒนำเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Developer) นักพัฒนำและออกแบบ
เว็บไซต์ (Website Designer and Developer) และนักพัฒนำไอโอที (IoT Developer)
ประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย ได้แก่ นักพัฒนำสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย
(Multimedia and Video Developer) นักผลิตเนื้อหำดิจทิ ัล (Digital Content Creator)
ประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยและควำมปลอดภัย ได้แก่ ผู้ดูแลระบบเครือข่ำยและ
เครื่องแม่ข่ำย (Network System Administrator) ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัยระบบ (System Security Officer)
ประกอบอำชีพเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะ ได้แก่ นักวิเครำะห์กระบวนกำรทำงธุรกิจ (Business Analyst)
นักวิเครำะห์ข้อมูลดิจิทัล (Digital Data Analyst)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทำนสีเขียว
(รับวุฒิเทียบเท่า โดยผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT) ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)
ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
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บัณฑิตสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนสีเขียว เมื่อสำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรนี้ จะมีควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงด้ำนธุรกิจ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ รวมถึงกำรวำงแผนป้องกันและลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม
จำกกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทำน ในลักษณะงำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
- ผู้ประกอบกำรทำงด้ำนโลจิสติกส์
- ผู้ให้บริกำรกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ
- ตัวแทนขนส่งสินค้ำทำงบก ทำงทะเล หรือทำงอำกำศ
- นักวิเครำะห์และวำงแผนกำรดำเนินงำนด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน
- นักวิเครำะห์กระบวนกำรทำงธุรกิจ
- เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำ
- เจ้ำหน้ำที่บริหำรคลังสินค้ำ
- เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซื้อ
- เจ้ำหน้ำที่ควบคุมคุณภำพ
- เจ้ำหน้ำที่มวลชนสัมพันธ์
- นักวิชำกำร หรือนักวิจัยด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์
- ประกอบอำชีพในหน่วยงำนรำชกำร เช่น นักวิชำกำรขนส่ง นักวิชำกำรศุลกำกร นักวิชำกำรพำณิชย์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน หรือตำแหน่งอื่นในหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ (รับวุฒิเทียบเท่า
โดยผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT) ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน รวมทั้งประกอบ
อำชีพส่วนตัว ดังนี้
- ภำครัฐ สำมำรถทำงำนด้ำนกำรบริหำรนโยบำยและแผนงำนได้ทุกหน่วยงำนรำชกำร ทุกกระทรวง ทบวง
กรม กอง เช่น ปลัด เจ้ำพนักงำนปกครอง เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทั่วไป เจ้ำหน้ำทีว่ ิเครำะห์นโยบำยและแผน เจ้ำหน้ำที่
ประสำนงำน เลขำนุกำรบริหำร นักวิชำกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่วิเทศสัมพันธ์ เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนบุคคล นักบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์ นักทรัพยำกรบุคคล นักพัฒนำชุมชน นักสังคมสงเครำะห์ นักบริหำรงำนคลังและงบประมำณ
นักจัดกำรงำนทั่วไป ผู้บริหำรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักกำรเมืองระดับท้องถิ่น/ระดับชำติ เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรรัฐกิจ
ข้ำรำชกำรตำรวจ ข้ำรำชกำรทหำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ พนักงำนองค์กำรมหำชน เช่น ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำย
และแผน เป็นต้น
- ภำคเอกชน สำมำรถทำงำนในด้ำนกำรบริหำรทุกระดับของบริษัท เช่น นักวิเครำะห์โครงกำร นักวิเครำะห์
กำรลงทุน นักวิเครำะห์ระบบงำน นักบริหำร พนักงำนบริษัท ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย์ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวำงแผนองค์กร และประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้ำของกิจกำร เป็นต้น
คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำนวัตกรรมเกษตร มี 2 กลุ่มวิชำ ประกอบด้วย
1.1 สำขำวิชำนวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมกำรผลิตพืช (รับวุฒิเทียบเท่า โดยผูส้ มัครต้องมี
ผลคะแนนสอบ GAT) ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ตำกว่
่ ำ 2.00
- กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมกำรผลิตพืช ประกอบด้วย smart farming ทั้งด้ำน
พืช นวัตกรรมกำรผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร นวัตกรรมกำรผลิตและแปรรูปอ้อยแบบครบวงจร
นวัตกรรมกำรผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจร ธุรกิจเกษตรเพื่อผู้ประกอบกำร ระบบน้ำและพลังงำนแสงอำทิตย์
เพื่อกำรเกษตร เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรเกษตรแบบไร้ขยะ กำรจัดกำรผลิตผลทำงกำรเกษตร
เพื่อกำรส่งออก เทคโนโลยีชีวภำพพืช สรีรวิทยำของพืช กำรปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช หลักกำรผลิตพืช
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เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดนิ พืชพลังงำนและเทคโนโลยี ด้ำนพลังงำนชีวมวล กำรผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร
กำรจัดกำรดินและปุ๋ยเทคโนโลยีกำรจัดกำรวัชพืชโรคและแมลงศัตรูพืช และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวกับกำรผลิตพืช เป็นต้น
รวมถึงกำรประยุกต์ใช้และกำรวิจัยทำงด้ำนพืชศำสตร์ นำไปสู่กำรสร้ำงเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำกำรผลิตพืชและศึกษำในด้ำน
กำรประเมินคุณภำพผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยว ดัชนีกำรเก็บเกี่ยวกำรรักษำคุณภำพ คุณค่ำของโภชนำกำร ระบบกำรจัดกำร
หลังกำรเก็บเกี่ยว กำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง และกำรนำเทคโนโลยี
ที่เหมำะสมและทันสมัยมำใช้เพือ่ ลดกำรสูญเสียหลังกำรเก็บเกี่ยว ควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบ
1.2 สำขำวิชำนวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมกำรผลิตสัตว์ (รับวุฒิเทียบเท่า โดยผู้สมัครต้องมี
ผลคะแนนสอบ GAT) ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ตำกว่
่ ำ 2.00
- กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ ประกอบด้วย
ฟำร์มอัจฉริยะทำงด้ำนสัตว์ กำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ สมุนไพรสำหรับปศุสัตว์ ธุรกิจเกษตรเพื่อผู้ประกอบกำร กำรเลี้ยง
และกำรจัดกำรฟำร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์ โภชนศำสตร์สัตว์และเทคโนโลยี
อำหำรสัตว์ พืชอำหำรสัตว์ กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสัตว์ เทคโนโลยีน้ำนม กำรฟักไข่และกำรจัดกำรโรงฟัก
เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม กำรรักษำเบื้องต้นและกำรป้องกันโรคในสัตว์ ธุรกิจปศุสัตว์และมำตรฐำนฟำร์ม
และผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตำ่ ง ๆ และกำรวิจัย ทำงสัตวศำสตร์เพื่อนำไปสู่
กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์
แนวทางการประกอบอาชีพของนวัตกรรมเกษตร ศึกษำต่อปริญญำโท ปริญญำเอก ในสำขำทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทัง้ ในและต่ำงประเทศ รับรำชกำรในส่วนรำชกำร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร อำจำรย์หรือนักวิจัย ตำมสถำบันมหำวิทยำลัยทั้งภำครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจทำงด้ำน
เกษตร เช่น ฟำร์ม สวน ไร่ โรงงำน ฯลฯ หรือทำงำนในภำคเอกชนที่เกี่ยวกับธุรกิจกำรเกษตร
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร (รับวุฒิเทียบเท่า
โดยผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT) ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ประกอบด้วยเทคโนโลยี
อุตสำหกรรมเกษตรเบื้องต้น หลักเศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเกษตร กำรวิจัยตลำดในอุตสำหกรรมเกษตร
กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรควบคุมคุณภำพในอุตสำหกรรมเกษตร กำรประกันคุณภำพ
และกฎหมำยในอุตสำหกรรมเกษตร สถิติและกำรวำงแผนกำรทดลอง นวัตกรรมในอุตสำหกรรมเกษตร กำรเป็น
ผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร หลักวิศวกรรมแปรรูปอำหำร กำรเสริมทักษะและจรรยำบรรณสำหรับ
วิชำชีพวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรศึกษำด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร เช่น จุลชีววิทยำอำหำร เคมีอำหำร หัวข้อ
คัดสรรอุตสำหกรรมเกษตร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
เทคโนโลยีผักและผลไม้ เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก เทคโนโลยีกำรหมัก เทคโนโลยีแป้งและน้ำตำล และในด้ำน
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพและควำมงำม เช่น อำหำรเพื่อสุขภำพ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ สำรสกัดสมุนไพรและ
กำรทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพ หัวข้อคัดสรรทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภำพและควำมงำม
เครื่องสำอำง เวชสำอำง และพิษวิทยำของผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ
แนวทางการประกอบอาชีพ ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์
อุตสำหกรรมเกษตร ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทัง้ ในและต่ำงประเทศ สำมำรถทำงำนได้ทงั้ ในหน่วยงำนรำชกำร
หน่วยงำนเอกชน โดยทำงำนในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอำหำร กึ่งอำหำร และไม่ใช่
อำหำร ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพและควำมงำม นอกจำกนี้ยังสำมำรถทำงำนในตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น ฝ่ำยกำรผลิต ฝ่ำยกำรควบคุมและประกันคุณภำพ กำรตลำด เป็นต้น และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม
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 มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัตทิ ั่วไป
และคุณสมบัติเฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำกำหนด
3.2 มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย โดยใช้รูปแบบ ดังนี้
3.2.1 ประมวลผลคะแนนจำก GPAX และ GAT/PAT ให้เป็นคะแนนรวม 100 เปอร์เซ็นต์
3.2.2 เรียงลำดับผูส้ มัครในแต่ละสำขำวิชำ จำกผู้ทไี่ ด้คะแนนสูงสุดไปต่ำสุด
3.3 ในวันสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด หรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำรับ
กำรสอบสัมภำษณ์
3.4 กำรประกำศรำยชื่อผู้ที่ผำ่ นกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำ
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำสัมภำษณ์ และประกำศรำยชื่อผู้ทผี่ ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ ทั้งนี้ มหำวิทยำลัย
ขอสงวนสิทธิไ์ ม่จำเป็นที่จะรับผูส้ มัครเข้ำศึกษำตำมจำนวนรับทีไ่ ด้ประกำศไว้ หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์
ตำมที่คณะกำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด
3.5 รำยละเอียดรหัสวิชำสอบ GAT / PAT
รหัส 85 GAT ควำมถนัดทั่วไป
รหัส 71 PAT 1 ควำมถนัดทำงคณิตศำสตร์
รหัส 72 PAT 2 ควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์
รหัส 73 PAT 3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์
รหัส 74 PAT 4 ควำมถนัดทำงสถำปัตยกรรมศำสตร์
รหัส 75 PAT 5 ควำมถนัดทำงวิชำชีพครู
รหัส 76 PAT 6 ควำมถนัดทำงศิลปกรรมศำสตร์

รหัส 77
รหัส 78
รหัส 79
รหัส 80
รหัส 81
รหัส 82
รหัส 83

PAT 7.1
PAT 7.2
PAT 7.3
PAT 7.4
PAT 7.5
PAT 7.6
PAT 7.7

ควำมถนัดทำงภำษำฝรั่งเศส
ควำมถนัดทำงภำษำเยอรมัน
ควำมถนัดทำงภำษำญี่ปุ่น
ควำมถนัดทำงภำษำจีน
ควำมถนัดทำงภำษำอำหรับ
ควำมถนัดทำงภำษำบำลี
ควำมถนัดทำงภำษำเกำหลี

3. เกณฑ์การพิจารณา TCAS รอบ 5 รับตรงทั่วประเทศ ครังที่ 2
GAT

ชื่อ

คณะ / กลุ่มวิชา / สาขาวิชา

ปริญญา

GPAX

รหัสสาขาวิชา

10190102111101A0J0005
10190106220101B0J0005

10190110220301C0J0005 สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ภาคปกติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
10190111300601A0J0005 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาคปกติ
10190111302801A0J0005 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
10190112112501A0J0005 สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ภาคปกติ
10190112112703A0J0005 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ

ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขันต่้า

(%)

(คะแนน)

PAT

ค่าน้าหนัก

PAT

(%)

ค่าน้าหนัก

เกณฑ์ขันต่้าแต่ละ

(%)

วิชา (คะแนน)

จ้านวนรับ

วท.บ.

10

30

140

P2

60

-

-

70

10

วท.บ.

50

50

-

-

-

-

-

-

50

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

10
10
10
10
15
10
10
10

10
10
10
20
15
30
10
10

-

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1

50
30
30
30
30
30
50
50

P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2

30
50
50
40
40
30
30
30

-

30
20
20
20
50
30
50
30

วท.บ.

20

40

60

P1

40

-

-

P1=30

20

วศ.บ.

20
20

P1
P1

25
25

P2
P2

25
25

P3
P3

30
30

25

วศ.บ.

-

วท.บ.
วท.บ.

10
10

50
50

-

P2
P2

40
40

-

-

-

5
5

20
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10190109210301A0J0005
10190109210401A0J0005
10190109210601A0J0005
10190109211201A0J0005
10190109212701A0J0005
10190109212901A0J0005
10190109213301A0J0005
10190109220301A0J0005

คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสาอาง
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ
สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ
สาขาวิชาชีวเคมี ภาคปกติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ
สาขาวิชาฟิสกิ ส์ ภาคปกติ
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ภาคปกติ
สาขาวิชาสถิติ ภาคปกติ
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคปกติ
คณะวิทยาการสารสนเทศ

PAT (P1 - P7)

3. เกณฑ์การพิจารณา TCAS รอบ 5 รับตรงทั่วประเทศ ครังที่ 2
ชื่อ

คณะ / กลุ่มวิชา / สาขาวิชา

ปริญญา

PAT (P1 - P7)

GAT
GPAX

รหัสสาขาวิชา

(%)

PAT

(%)

(คะแนน)

%

PAT

%

(%)

PAT

เกณฑ์ขันต่้าแต่ละ

(%)

วิชา (คะแนน)

จ้านวนรับ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
10190113800103C0J0005

10

20

P6

70

-

-

-

-

10

คณะโลจิสติกส์
10190116210201A0J0005 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ
คณะศึกษาศาสตร์

วท.บ.

5

30

P1

35

P2

30

-

-

50

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

กศ.บ.

10

40

P5

25

P6

25

-

-

10

10190118610201E0J0005 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม ภาคปกติ

บธ.บ.

10

90

-

-

-

-

-

-

60

10190118610801EAJ0005 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน ภาคปกติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชากลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัลและ
10190118610801ECJ0005
สร้างสรรค์ ภาคปกติ

บธ.บ.

10

90

-

-

-

-

-

-

20

บธ.บ.

10

90

-

-

-

-

-

-

40

บธ.บ.

10

90

-

-

-

-

-

-

10

10190118611001E0J0005 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ ภาคปกติ

บธ.บ.

10

90

-

-

-

-

-

-

50

10190118620101E0J0005 สาขาวิชาการจัดการการบริการการท่องเที่ยวและไมซ์ ภาคปกติ
สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์และการสื่อสาร กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสาร
10190118900101EAJ0005
เชิงธุรกิจ ภาคปกติ
สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์และการสื่อสาร กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์
10190118900101EBJ0005
นานาชาติ ภาคปกติ

บธ.บ.

10

90

-

-

-

-

-

-

50

ศศ.บ.

10

90

-

-

-

-

-

-

30

ศศ.บ.

10

90

-

-

-

-

-

-

30

10190115702502A0J0005

สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ (รับเฉพาะผู้ที่มีพื้นฐาน
ทางด้านศิลปะ)

-18-

ศป.บ.

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ

วิทยาลัยนานาชาติ

10190118610801EBJ0005

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาคปกติ

3. เกณฑ์การพิจารณา TCAS รอบ 5 รับตรงทั่วประเทศ ครังที่ 2
ชื่อ

คณะ / กลุ่มวิชา / สาขาวิชา

ปริญญา

PAT (P1 - P7)

GAT
GPAX

รหัสสาขาวิชา

(%)

PAT

(%)

(คะแนน)

%

PAT

%

(%)

PAT

เกณฑ์ขันต่้าแต่ละ

(%)

วิชา (คะแนน)

จ้านวนรับ

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
10190220220101A0J0005 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ

10

60

P1

30

-

-

-

-

30

วท.บ.

10

40

P1

40

P2

10

-

-

60

วท.บ.

10

40

P1

25

P2

25

-

-

40

วท.บ.

10

40

P1

25

P2

25

-

-

40

บธ.บ.

10

65

P1

25

-

-

-

-

60

บธ.บ.
บธ.บ.
ศศ.บ.

10
10
10

65
60
90

P1
P1
-

25
30
-

-

-

-

-

60
80
50

10190222213401A0J0005 สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคปกติ

วท.บ.

10

40

P1

20

P2

30

-

-

50

10190222610801A0J0005 สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคปกติ

บธ.บ.

10

40

P1

50

-

-

-

-

70

10190222800101A0J0005 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ภาคปกติ

ศป.บ.

10

40

P6

50

-

-

-

-

40

10190220220301C0J0005
10190220500401AAJ0005
10190220500401ABJ0005
10190220610801AAJ0005
10190220610801ABJ0005
10190220611001A0J0005
10190220902501A0J0005

สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
(หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
และการจัดการไม้ผล ภาคปกติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุง
พันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร ภาคปกติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ
ภาคปกติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ ภาคปกติ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ภาคปกติ
คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
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วท.บ.

3. เกณฑ์การพิจารณา TCAS รอบ 5 รับตรงทั่วประเทศ ครังที่ 2
ชื่อ

คณะ / กลุ่มวิชา / สาขาวิชา

ปริญญา

PAT (P1 - P7)

GAT
GPAX

รหัสสาขาวิชา

(%)

PAT

(%)

(คะแนน)

%

PAT

%

(%)

PAT

เกณฑ์ขันต่้าแต่ละ

(%)

วิชา (คะแนน)

จ้านวนรับ

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

10190324500201AAJ0005 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมการผลิตพืช ภาคปกติ

วท.บ.

10

90

-

-

-

-

-

-

35

10190324500201ABJ0005 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์ ภาคปกติ

วท.บ.

10

90

-

-

-

-

-

-

35

10190324501101A0J0005 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ
รวมจ้านวนรับ

วท.บ.

10

90

-

-

-

-

-

-

25
1,703

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
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4. การสมัครคัดเลือก
4.1 ผู้สมัครต้องทำกำรลงทะเบียนในระบบ mytcas ตั้งแต่วันที่ 9 มกรำคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ทำงเว็บไซต์ http://student.mytcas.com
4.2 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนทำกำรสมัคร
4.3 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th
ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (โดยระบบรับสมัครจะเปิดให้เริ่มสมัครได้วันที่ 20 มิถุนายน
พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. – 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 23.59 น.)
4.4 กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ต ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ
มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
4.5 มหำวิทยำลัยบูรพำ จะตรวจสอบสิทธิผ์ ู้สมัครกับ ทปอ. ก่อนทำกำรประมวลผลกำรคัดเลือก
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้ง มหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
2. ผู้สมัครที่มิใช่สัญชำติไทย หำกผ่ำนคัดเลือกเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ จะมีค่ำบำรุง
มหำวิทยำลัย เพิ่มเติม ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 20,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ถ้ำมี)
ภำคเรียนละ 10,000 บำท

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธกี ารชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
5.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท
5.2 นำใบสมัครไปชำระเงินผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย
และเคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven) ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (การชาระค่าสมัคร
ผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จะต้องชาระไม่เกินเวลา 22.30 น.)
หมายเหตุ - ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้ง มหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
- มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชาระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
6.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรชำระเงินทำงเว็บไซต์
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกชำระเงิน 3 วันทำกำร
6.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 หำกพ้นกำหนดจะไม่แก้ไข
ข้อมูลกำรสมัครให้

7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 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
มหำวิทยำลัยบูรพำ กำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลำ 09.00 น.
เป็นต้นไป พร้อมหลักฐำนดังนี้ (รูปแบบกำรสอบสัมภำษณ์ จะประกำศในวันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2565)
- ใบสมัคร ที่ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด 1 นิ้ว
- ใบแสดงผลกำรเรียน ระดับชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 (6 ภำคเรียน)
- บัตรประจำตัวประชำชนของผู้สมัคร
- สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ได้รบั อนุญำตให้อยู่ในประเทศไทย
ที่รับรองสำเนำถูกต้อง (สำหรับบุคคลต่ำงด้ำว)

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 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 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็น
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ
ตำมที่ปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ
10.2 ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ ถือว่ำไม่มสี ิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ

11. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ ในวันที่ 27 มิถุนายน
พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 20 มิถุนำยน พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ)

สำเนำถูกต้อง
(นำงสำวพรจันทร์ โพธินำค)
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร

สมถวิล จริตควร
(รองศำสตรำจำรย์สมถวิล จริตควร)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

