- สาเนา -

ปฏิทินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563
รายการ

สถานที่ / ผู๎รับผิดชอบ

ดาวน์โหลดระเบียบการสมัคร

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

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
การชําระเงินธรรมเนียมคาสมัคร
ตรวจสอบข๎อมูลการสมัครและ
ข๎อมูลการชาระเงินคําสมัคร
ประกาศรายชื่อผู๎มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์
และตรวจรํางกาย
สอบสัมภาษณ์และตรวจรํางกาย
ประกาศรายชื่อผู๎ผํานการสอบ
สัมภาษณ์และตรวจรํางกาย
ประกาศรายชื่อผู๎มีสิทธิ์
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ยืนยันสิทธิ์ผาํ นระบบ Clearing
House
สละสิทธิ์ผาํ นระบบ Clearing House

วัน / เดือน / ปี

เวลา

2 – 16 ธ.ค. 2562

-

2 – 16 ธ.ค. 2562

-

2 – 17 ธ.ค. 2562

ตามเวลาเปิดทาการ
ของธนาคารและ
ไปรษณีย์

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

หลังจากชาระเงิน 3 วัน
ทาการ

-

9 ม.ค. 2563

16.00 น.

18 ม.ค. 2563

09.00 น.

23 ม.ค. 2563

16.00 น.

30 ม.ค. 2563

10.00 น.

https://student.mytcas.com

30-31 ม.ค. 2563

-

ธนาคารกรุงไทย และที่ทาการไปรษณีย์
ทุกสาขาทั่วประเทศ

https://student.mytcas.com
1-2 ก.พ. 2563
- http://regservice.buu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู๎มีสิทธิ์เข๎าศึกษา
3 ก.พ. 2563
16.00 น.
- http://e-admission.buu.ac.th
รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข๎าศึกษา
http://smartreg.buu.ac.th
5-6 ก.พ. 2563
ปฐมนิเทศนิสิตใหมํ
30 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2563
เปิดภาคเรียน
4 ก.ค. 2563
1. ปฏิทินการคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎
หมายเหตุ
2. วงเล็บมุมซอง “โครงการพัฒนากีฬาสูํความเป็นเลิศ” เอกสารประกอบการสมัครให๎เย็บมุมและ
เรียงเอกสารตามลาดับดังนี้
ลาดับที่ 1 ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเตอร์เน็ต พร๎อมติดรูปถําย ขนาด 1 นิ้ว
ลาดับที่ 2 ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา
ลาดับที่ 3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ๎าน (รับรองสาเนาถูกต๎อง)
ลาดับที่ 4 ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน (ปพ.1:4)
ลาดับที่ 5 สาเนาใบประกาศนียบัตรความสามารถทางกีฬา ระดับทีมชาติไทย
ที่มีใบรับรองจากการกีฬาแหํงประเทศไทย หรือใบประกาศนียบัตรที่ได๎รับเหรียญรางวัลจากการแขํงขันกีฬาแหํงชาติ
(รอบสุดท๎าย) กีฬาเยาวชนแหํงชาติ (รอบสุดท๎าย) รายการชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบสุดท๎าย) และรายการแขํงขัน
ระดับนานาชาติ ตั้งแตํปี 2560 – ปีปัจจุบัน (จานวนไมํเกิน 10 หน๎า) สอบถามเพิ่มเติม กองกีฬาและนันทนาการ
สานักงานอธิการบดี โทร.038-102443
* สงแฟมสะสมผลงานมายัง กองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169
ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 ภายในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562
แฟมสะสมผลงานตองจัดทําเปนเลมรายงาน (เขาเลมสันกาวหรือติดเทปแลคซีน) ขนาด A4 เทานั้น

-สาเนาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 1408 / 2562
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข๎าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงการพัฒนากีฬาสูํความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563
-------------------------------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยบูรพาจะดาเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข๎าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงการพัฒนากีฬาสูํความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ดังตํอไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 มีความสามารถพิเศษด๎านกีฬา เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ตั้งแตํปี 2560 – ปีปัจจุบัน และมี
ใบรับรองความสามารถทางกีฬา จากการกีฬาแหํงประเทศไทย หรือใบประกาศนียบัตรที่ได๎รับเหรียญรางวัล
จากการแขํงขันกีฬาแหํงชาติ (รอบสุดท๎าย) กีฬาเยาวชนแหํงชาติ (รอบสุดท๎าย) รายการชิงแชมป์ประเทศไทย
(รอบสุดท๎าย) และรายการแขํงขันกีฬาระดับนานาชาติ ตั้งแตํปี 2560 – ปีปัจจุบัน และเป็นชนิดกีฬาที่มี
การจัดการแขํงขันในรายการกีฬามหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทย ( ฟุตบอล, กรีฑา, วํายน้า, วอลเลย์บอล,
วอลเลย์บอลชายหาด, บาสเกตบอล, เปตอง, เซปักตะกร๎อ, ฟุตซอล, เทนนิส, แบดมินตัน, เทควันโด,
เทเบิลเทนนิส, เรือพาย, ปันจักสีลัต, ยูยิตสู, คาราเต๎โด , รักบี้ฟุตบอล, ฮอกกี้, แฮนด์บอล, หมากกระดาน ,
ครอสเวิร์ด และเอแมท )
1.2 กาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.3 ไมํเป็นโรคติดตํอร๎ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสาคัญที่เป็นอุปสรรคตํอการศึกษา
1.4 มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากาหนด

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คาแนะนาก่อนการตัดสินใจสมัคร
(คณะ/สาขาวิชาที่ไมํได๎ลงคุณสมบัติเฉพาะ แสดงวําไมํมีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม)
2.1 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.00
- ผํานการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ไมํต่ากวํา 10 หนํวยกิต
- เลือกเรียนตามกลุํมวิชาในชั้นปีที่ 2 ได๎แกํ กลุํมภูมิศาสตร์ และกลุํมภูมิสารสนเทศศาสตร์
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิชาการภูมิสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้ง
การออกพื้นที่เพื่อสารวจข๎อมูลในภาคสนาม ผู๎สมัครเข๎าศึกษาในคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ต๎องมีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรค
ตํอการศึกษาดังตํอไปนี้
1. มีความพิการอันเป็นอุปสรรคตํอการศึกษา
2. โรคติดตํอที่มีผลตํอนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือโรคที่สํงผลให๎เกิด
การพิการอันเป็นอุปสรรคตํอการศึกษา
3. โรคไมํติดตํอที่สํงผลให๎เกิดอุปสรรคตํอการศึกษา
3.1 โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคตํอการศึกษาในภาคปฏิบัติ
3.2 โรคความดันโลหิตรุนแรงจนสํงผลให๎เกิดความผิดปกติตํอรํางกายจนไมํสามารถดาเนิน
การศึกษาได๎ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

-23.3 โรคติดสารเสพติดให๎โทษ
3.4 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข๎าง
3.5 ภาวะไตวายเรื้อรัง
3.6 โรคลมชักที่ไมํสามารถควบคุมได๎ (โรคลมชักที่ไมํมีอาการมาแล๎วอยํางน๎อย 3 ปี โดยมีการ
รับรองจากแพทย์ผู๎เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได๎)
4. มีปัญหาด๎านจิตเวชขั้นรุนแรง ได๎แกํ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน รวมถึง
ปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคตํอการศึกษา
5. หูหนวกหรือหูตึง จากความผิดปกติทางประสาทและการได๎ยิน
2.2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2.2.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.00
- มีความสนใจด๎านกฎหมาย
- ไมํเป็นโรคร๎ายแรงจนเป็นอุปสรรคตํอการศึกษา
2.3 คณะวิทยาศาสตร์
2.3.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาชีวเคมี
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาวิชาวาริชศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.00
- ผํานการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ไมํต่ากวํา 18 หนํวยกิต
- ผํานการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ไมํต่ากวํา 10 หนํวยกิต
- ไมํเป็นผู๎ที่มีลักษณะพิการทางรํางกาย/จิตใจอันจะเป็นอุปสรรคตํอการศึกษา
2.3.2 สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีอาหาร
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.00
- ผํานการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ไมํต่ากวํา 18 หนํวยกิต
- ผํานการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ไมํต่ากวํา 10 หนํวยกิต
- ไมํเป็นผู๎มีตาบอดสี
- ไมํเป็นผู๎ที่มีลักษณะพิการทางรํางกาย/จิตใจอันจะเป็นอุปสรรคตํอการศึกษา
2.4 คณะสาธารณสุขศาสตร์
2.4.1 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 3.00
- ผํานการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ไมํต่ากวํา 18 หนํวยกิต
- ผํานการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ไมํต่ากวํา 10 หนํวยกิต
- ไมํเป็นผู๎ที่เป็นโรค ดังตํอไปนี้
* โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่นํารังเกียจ
* โรคเรื้อน
* โรคติดยาเสพติดให๎โทษ
* โรคพิษสุราเรื้อรัง
* โรคจิตตําง ๆ และโรคออทิสติก
* กามโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตามผิวหนัง (ระยะที่ 2)

-3เมื่อสาเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในหนํวยงานของรัฐ เชํน องค์การบริหารสํวนตาบล
เทศบาล โรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือปฏิบัติงานในมูลนิธิ/องค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์และภารกิจ
ในด๎านการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล๎อมชุมชน โดยอาจรับผิดชอบหน๎าที่ดังนี้ คือ ที่ปรึกษาในหนํวยงาน
ตําง ๆ ทางด๎านสุขภาพ ผู๎ประเมินสภาวะสุขภาพชุมชน นักวิจัยทางด๎านสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม
และเจ๎าหน๎าที่บริหารงานด๎านสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม
2.5 คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
2.5.1 สาขาวิชาพลศึกษา
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.00
2.6 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2.6.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.00
- ผํานการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ไมํต่ากวํา 18 หนํวยกิต
- ผํานการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ไมํต่ากวํา 10 หนํวยกิต
- มีเจตคติที่ดีในด๎านการออกกาลังกายและกีฬา
- มีความพร๎อมด๎านรํางกายและจิตใจในการฝึกทักษะกีฬาและการออกกาลังกาย
อยํางตํอเนื่องและสม่าเสมอ
- สนใจในการพัฒนากีฬาและการออกกาลังกายโดยใช๎หลักทางวิทยาศาสตร์
- ไมํเป็นผู๎ที่มีโรคติดตํอ หรือโรคร๎ายแรงที่เป็นอุปสรรคตํอการศึกษาทางด๎าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา
2.6.2 สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.00
- มีเจตคติที่ดีในด๎านการออกกาลังกายและกีฬา
- มีความพร๎อมด๎านรํางกายและจิตใจในการฝึกทักษะกีฬาและการออกกาลังกาย
อยํางตํอเนื่องและสม่าเสมอ
- สนใจในการพัฒนากีฬาและการออกกาลังกายโดยใช๎หลักทางวิทยาศาสตร์
- ไมํเป็นผู๎ที่มีโรคติดตํอ หรือโรคร๎ายแรงที่เป็นอุปสรรคตํอการศึกษาทางด๎าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา
2.6.3 สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.00
- มีเจตคติที่ดีในด๎านการออกกาลังกายและกีฬา
- เป็นผู๎มีบุคลิกที่เหมาะสมกับอาชีพผู๎สื่อขําวกีฬาในสื่อแขนงตํางๆ
- เป็นผู๎มีความสนใจขําวสารในวงการกีฬาจากสื่อมวลชนทางการกีฬา
- ไมํเป็นผู๎ที่มีโรคติดตํอ หรือโรคร๎ายแรงที่เป็นอุปสรรคตํอการศึกษาทางด๎าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา

-42.7 วิทยาลัยนานาชาติ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
2.7.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มวิชาการตลาด
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ กลุ่มวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และสาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.50
- ไมํเป็นโรคติดตํอร๎ายแรง
หมายเหตุ คําเลําเรียนเหมาจํายตลอดหลักสูตร เป็นเงินจานวน 490,000 บาท โดยแบํงจําย
เป็นรายภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.7.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร กลุ่มวิชาทักษะ
การติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.50
- ไมํเป็นโรคติดตํอร๎ายแรง
หมายเหตุ คําเลําเรียนเหมาจํายตลอดหลักสูตร เป็นเงินจานวน 490,000 บาท โดยแบํงจําย
เป็นรายภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.7.3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ
หลักสูตรนานาชาติ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.50
- ไมํเป็นโรคติดตํอร๎ายแรง
- มีพื้นความรู๎ด๎านศิลปะ และมีแนวคิดด๎านการออกแบบ การคิดสร๎างสรรค์
หมายเหตุ คําเลําเรียนเหมาจํายตลอดหลักสูตร เป็นเงินจานวน 850,000 บาท โดยแบํงจํายเป็นรายภาค
การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.8 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
2.8.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.00
- เลือกเรียนตามกลุํมวิชาในชั้นปีที่ 2 ได๎แกํ กลุํมวิชาการตลาด และกลุํมวิชาการเงิน
- ศึกษาสาระสาคัญด๎านบริหารธุรกิจ เสริมสร๎างความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะด๎าน
(การตลาด และการเงิน) เพื่อเป็นที่ยอมรับในสายอาชีพ สามารถก๎าวสูํการเป็นนักบริหารที่มีความสามารถ
ที่หลากหลายควบคูํกับการมีคุณธรรม ทันตํอการเปลี่ยนแปลงด๎านเทคโนโลยีสมัยใหมํ และสามารถ
นาเทคโนโลยีดังกลําวมาประยุกต์สาหรับการทางานในองค์กรและการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลได๎
อยํางเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและสังคม
แนวทางการประกอบอาชีพ
 กลุํมวิชาการตลาด ประกอบอาชีพด๎านการตลาดตําง ๆ เชํน งานขาย วางแผนการตลาด
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ วิจัยตลาด บริหารผลิตภัณฑ์ บริหารความสัมพันธ์ลูกค๎า ประกอบธุรกิจสํวนตัว
เป็นต๎น
 กลุํมวิชาการเงิน ประกอบอาชีพด๎านการเงินตําง ๆ เชํน สินเชื่อ การลงทุน วิเคราะห์
หลักทรัพย์ วางแผนและจัดการการเงิน ประกันภัย การเงินระหวํางประเทศ วาณิชธนกิจ บริหารความ
เสี่ยง วิเคราะห์ความเป็นไปได๎ของโครงการลงทุน ประกอบธุรกิจสํวนตัว เป็นต๎น
นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฎิบัติงานในสถาน
ประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ และผ่าน
การคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

-52.8.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.00
- ผํานการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ไมํต่ากวํา 5 หนํวยกิต
- บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นนักสนับสนุนการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การที่มีความรู๎ทางทฤษฎีและการปฏิบัติในด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความสามารถในการประยุกต์การทางานด๎านโปรแกรม การสื่อสารข๎อมูลและการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนเป็นผู๎มีความสามารถในการสื่อสารและทางานรํวมกันกับผู๎อื่นได๎ เพื่อตอบสนอง
ความต๎องการ ในการพัฒนาองค์การและประเทศ
แนวทางการประกอบอาชีพ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ นักพัฒนาระบบ ผู๎ดูแลเครือขําย นักพัฒนาเว็บไซต์ และนักวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานประกอบการ
นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฎิบัติงานในสถาน
ประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ และผ่าน
การคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
2.8.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช)
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.00
- ผํานการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ไมํต่ากวํา 10 หนํวยกิต
- บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด๎านพืช) เป็นผู๎มีความรู๎
ด๎านวิชาการ มีความสามารถด๎านปฏิบัติและการวิจัย สามารถพัฒนาประยุกต์ใช๎และถํายทอดเทคโนโลยี
ด๎านพืชอยํางมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาการเกษตรอยํางเข๎มแข็งและยั่งยืน
แนวทางการประกอบอาชีพ รับราชการในสํวนงานที่เกี่ยวข๎องกับทางด๎านการเกษตร นักวิจัยและ
เจ๎าหน๎าที่ในองค์กรภาครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจทางด๎านการเกษตร หรือทางานในบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจการเกษตร เป็นต๎น นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาตํอในระดับปริญญาโท และเอก สาขาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ในสถาบันการศึกษาทั้งในและตํางประเทศ
นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช) มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฎิบัติงาน
ในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ
และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
2.8.4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.00
- ผํานการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ไมํต่ากวํา 10 หนํวยกิต
- ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และการค๎ากับกลุํมประเทศเพื่อนบ๎านของไทย
รวมทั้งกลุํมประเทศอาเซียน และเอเชียตะวันออก เป็นหลักสูตรที่จัดทาขึ้นภายใต๎กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ สาขาโลจิสติกส์
แนวทางการประกอบอาชีพ
 ด๎านการจัดการโลจิสติกส์ เชํน หน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องกับการผลิต การควบคุมวัตถุดิบ การจัดซื้อ
การจัดการคลังสินค๎า การขนสํง การกระจายสินค๎าระหวํางประเทศ
 ด๎านการจัดการการค๎าชายแดนหรือการค๎าระหวํางประเทศ เชํน หน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องกับการสํงออก
การนาเข๎า การจัดซื้อหรือจัดหาตํางประเทศ การขายตํางประเทศ การตลาดตํางประเทศ การประสานงาน
ตํางประเทศ ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน และการประกอบธุรกิจสํวนตัว

-6นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
(ปฎิบัติงานในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข
ของคณะฯ และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
2.8.5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.75
- ผํานการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ ไมํต่ากวํา 7 หนํวยกิต
- ศึกษาเกี่ยวกับการใช๎ภาษาอังกฤษอยํางมีประสิทธิภาพทางด๎านธุรกิจ รวมถึงการเข๎าใจ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ในการพัฒนาตนเองและสร๎างสรรค์
งานอาชีพ
แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพที่ในหนํวยงานที่ต๎องใช๎ภาษาอังกฤษในงาน
ธุรกิจตํางๆ งานแปล งานในองค์กรระหวํางประเทศ
หมายเหตุ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
เก็บคําบารุงและคําธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจํายรายภาคเรียน ภาคต๎นและภาคปลาย
ภาคเรียนละ 18,000 บาท
นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
(ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงาน
จากสถานประกอบการ
2.9 คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
2.9.1 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.00
- ต๎องไมํเป็นผู๎ตาบอดสี
- ต๎องมีแฟ้มผลงานพื้นฐานการออกแบบหรือศิลปะ (Portfolio)
- สาขาวิชานี้ศึกษาด๎านศิลปกรรมศาสตร์ โดยเน๎นทางด๎านการออกแบบเครื่องประดับ
ด๎วยมือและคอมพิวเตอร์แบบ 2D และ 3D การออกแบบเครื่องประดับเชิงอุตสาหกรรมและเชิงศิลปะ การ
ออกแบบเครื่องประดับจากแรงบันดาลใจ การออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น Costume jewelry การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Packaging design) การจัดนิทรรศการ การจัดแฟชั่นโชว์เครื่องประดับ กระบวนการผลิต
เครื่องประดับ อัญมณีศาสตร์เบื้องต๎น และการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับเบื้องต๎น
แนวทางในการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพในหนํวยงานภาครัฐและเอกชน ในตาแหนํง
นักออกแบบเครื่องประดับอุตสาหกรรม นักออกแบบเครื่องประดับเชิงศิลปะ นักออกแบบเครื่องประดับ
แฟชั่น นักออกแบบเครื่องประดับประณีตศิลป์ ผู๎ผลิตต๎นแบบเครื่องประดับด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ
เจ๎าของธุรกิจด๎านอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต๎น
นิสิตสาขาการออกแบบเครื่องประดับมีโอกาสเข๎ารํวมโครงการสหกิจศึกษา (ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน) ถ๎านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะ และผํานการคัดเลือก
จากสถานประกอบการ
2.9.2 สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.00
- ต๎องไมํเป็นผู๎ตาบอดสี

-7- สาขาวิชานี้ศึกษาด๎านการบริหารธุรกิจและการตลาด โดยเน๎นธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ พื้นฐานเศรษฐศาสตร์ การทาแผนธุรกิจ ความรู๎พื้นฐานด๎านอัญมณีศาสตร์ การตรวจ
วิเคราะห์อัญมณี การประเมินคุณภาพราคาเพชร การประเมินราคาอัญมณีและเครื่องประดับ การเป็น
ผู๎ประกอบการ การตลาดออนไลน์ การสร๎างแบรนด์ การออกแบบเครื่องประดับเบื้องต๎นด๎วยคอมพิวเตอร์ทั้ง
2D และ 3D และการใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อธุรกิจ
แนวทางในการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพในหนํวยงานภาครัฐและเอกชนในตาแหนํง
ผู๎ประกอบการอัญมณี เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายบุคคล เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์อัญมณี เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายจัดซื้อ เป็นต๎น
นิสิตสาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกาสเข๎ารํวมโครงการสหกิจศึกษา (ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน) ถ๎านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะ และผํานการคัดเลือก
จากสถานประกอบการ
2.9.3 สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.00
- ต๎องไมํเป็นผู๎ตาบอดสี
- สาขาวิชานี้ศึกษาทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน๎นความรู๎ด๎านอัญมณีศาสตร์
การตรวจวิเคราะห์อัญมณีและเครื่องประดับด๎วยเครื่องมือพื้นฐานและขั้นสูง การประเมินคุณภาพอัญมณี การ
ประเมินคุณภาพเพชร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเครื่องประดับด๎วยเครื่องมือประเภทเดียวกับสถาน
ประกอบการ การออกแบบเครื่องประดับด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ 2D และ 3D เบื้องต๎น การออกแบบ
เหลี่ยมเจียระไน และพื้นฐานด๎านการตลาดในอุตสาหกรรมด๎านอัญมณีและเครื่องประดับ
แนวทางในการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพในหนํวยงานภาครัฐและเอกชนในตาแหนํง
นักอัญมณีศาสตร์(วิเคราะห์อัญมณี) นักประเมินราคาอัญมณี นักเครื่องประดับ (ผลิตเครื่องประดับ) นักวิจัย
โลหะวิทยาด๎านโลหะมีคํา เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิต เจ๎าของกิจการผลิต
และจาหนํายอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต๎น
นิสิตสาขาอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกาสเข๎ารํวมโครงการสหกิจศึกษา (ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน) ถ๎านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะ และผํานการคัดเลือก
จากสถานประกอบการ
2.10 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
2.10.1 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.00
แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเป็นผู๎จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ เจ๎าหน๎าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการบริหารบุคคล
พนักงานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ อาจารย์ อาชีพ
อิสระทางบริหาร ผู๎ประกอบการ และผู๎ประกอบธุรกิจสํวนตัว เป็นต๎น
2.10.2 สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.00
แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข๎องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม ทั้งในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน เชํน ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือใน
บริษัทที่ปรึกษาด๎านสิ่งแวดล๎อมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต๎น นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพในองค์กร
อิสระด๎านสิ่งแวดล๎อม พัฒนาแนวทางดาเนินงานให๎เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมในธุรกิจสํวนตัว ตลอดจนศึกษา
ตํอในระดับสูงตํอไปได๎

-82.10.3 และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.00
แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการนาเข๎า-สํงออกสินค๎า
การจัดซื้อ จัดหา การขนสํงและการกระจายสินค๎า การจัดการคลังสินค๎า การให๎บริการด๎านโลจิสติกส์หรือ
ประกอบธุรกิจสํวนตัว เป็นต๎น
2.10.4 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.00
แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพในหนํวยงานภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งประกอบอาชีพสํวนตัว เชํน อาชีพรับราชการในหนํวยงานราชการ อาทิตาแหนํง ปลัดอาเภอ
ปลัดเทศบาล ปลัด อบต. อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพพนักงานองค์การมหาชน อาชีพนักบริหาร
อาชีพพนักงานบริษัท อาทิตาแหนํง เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เจ๎าหน๎าที่
ฝ่ายบริหารรัฐกิจ เป็นต๎น
2.10.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.00
- มีความรู๎พื้นฐานทางด๎านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์
ตาแหนํงงาน ได๎แกํ นักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น นักพัฒนาและ
ออกแบบเว็บไซต์ นักพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย นักพัฒนาไอโอที ผู๎ดูแลระบบเครือขํายและเครื่องแมํขําย
เป็นต๎น
2.11 คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
2.11.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์มี 2 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย
1) กลุ่มวิชาพืชศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.00
- ผํานการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ไมํต่ากวํา 10 หนํวยกิต
- กลุํมนี้ศึกษาในศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีการผลิตพืช ประกอบด๎วย
เทคโนโลยีชีวภาพพืช สรีรวิทยาของพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช หลักการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตพืชเสริมความงาม เทคโนโลยีการผลิตไม๎ผล เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช เชํน การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีการปลูกพืชไร๎ดินพืชพลังงานและเทคโนโลยี ด๎านพลังงานชีวมวล การผลิตพืช
เครื่องเทศและสมุนไพร การจัดการดินและปุ๋ยเทคโนโลยีการจัดการวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืช และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตพืช เป็นต๎น รวมถึงการประยุกต์ใช๎และการวิจัยทางด๎านพืชศาสตร์ นาไปสูํการ
สร๎างเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตพืชและศึกษาในด๎านการประเมินคุณภาพผลผลิตกํอนเก็บเกี่ยว ดัชนีการ
เก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพ คุณคําของโภชนาการ ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการในโรงคัด
บรรจุ กาออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา การขนสํง และการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช๎
เพื่อลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว การเพิ่มมูลคําของผลิตผลเกษตร รวมทั้งการจัดการผลิตผลสดเพื่อสํงออก
และความปลอดภัยของอาหารและกฎระเบียบมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร และกฎระเบียบ
มาตรฐานของประเทศผู๎นาเข๎า-สํงออกสินค๎าเกษตร

-92) กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.00
- ผํานการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ไมํต่ากวํา 10 หนํวยกิต
- กลุํมนี้ศึกษาในศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญ ประกอบด๎วย
การเลี้ยงและการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ โภชนศาสตร์
สัตว์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ การใช๎ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ เทคโนโลยีน้านม การฟักไขํ
และการจัดการโรงฟัก เทคโนโลยีการจัดการของเสียในฟาร์ม การรักษาเบื้องต๎นและการป้องกันโรคในสัตว์
ธุรกิจปศุสัตว์และมาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นต๎น รวมถึงการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีตําง ๆ และการ
วิจัยทางสัตวศาสตร์เพื่อนาไปสูํการพัฒนาการผลิตสัตว์
แนวทางการประกอบอาชีพของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ศึกษาตํอปริญญาโท ปริญญาเอก ในสาขา
ทางด๎านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตามสถาบันหรือมหาวิทยาลัยทั้งในและตํางประเทศ รับ
ราชการในสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องกับการเกษตร อาจารย์หรือนักวิจัย ตามสถาบันมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและ
เอกชน ประกอบธุรกิจทางด๎านเกษตร เชํน ฟาร์ม สวน ไรํ โรงงาน ฯลฯ หรือทางานในภาคเอกชนที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจการเกษตร
2.11.2 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.00
- ผํานการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ไมํต่ากวํา 10 หนํวยกิต
- สาขาวิชานี้ศึกษาในศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
ประกอบด๎วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต๎น หลักเศรษฐศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
การวิจัยตลาดในอุตสาหกรรมเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุม
คุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร การประกันคุณภาพและกฎหมายในอุตสาหกรรมเกษตร สถิติและการวาง
แผนการทดลอง นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกษตร การเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจด๎านอุตสาหกรรมเกษตร
หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร การเสริมทักษะและจรรยาบรรณสาหรับวิชาชีพวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รวมถึงการศึกษาด๎านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เชํน จุลชีววิทยาอาหาร เคมีอาหาร หัวข๎อคัดสรร
อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ประมง เทคโนโลยีผักและผลไม๎ เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีแป้งและ
น้าตาล และในด๎านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เชํน อาหารเพื่อสุขภาพ เคมีผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ สารสกัดสมุนไพรและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ หัวข๎อคัดสรรทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม เครื่องสาอางเวชสาอาง และพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ
แนวทางการประกอบอาชีพ ศึกษาตํอปริญญาโท-เอก ในสาขาทางด๎านการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ตามสถาบันหรือมหาวิทยาลัยทั้งในและตํางประเทศ สามารถทางานได๎ทั้งใน
หนํวยงานราชการ หนํวยงานเอกชน โดยทางานในตาแหนํงที่เกี่ยวข๎องกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวกับอาหาร กึ่งอาหาร และไมํใชํอาหาร ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
นอกจากนี้ยังสามารถทางานในตาแหนํงอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง เชํน ฝ่ายการผลิต ฝ่ายการควบคุมและประกัน
คุณภาพ การตลาด เป็นต๎น และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมเกษตร

-102.12 โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” วิทยาเขตสระแก้ว
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไมํต่ากวํา 2.00
- ต๎องผํานการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ไมํต่ากวํา 10 หนํวยกิต
- บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ จะเป็นผู๎ที่มี
ความรู๎ความเข๎าใจในสาระสาคัญทางด๎านบริหารธุรกิจที่จาเป็น ทั้งด๎านการจัดการธุรกิจทั่วไป การตลาด และ
ธุรกิจระหวํางประเทศ ทันยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบอยํางเทําทัน มีความคิดริเริ่ม สร๎างสรรค์
เป็นนักคิด นักวางแผน แก๎ปัญหาเชิงธุรกิจ สามารถบูรณาการความรู๎ และประสบการณ์ เพื่อให๎เกิดแนวทาง
ในการบริหารธุรกิจใหมํ ๆ มีความเป็นผู๎นา สามารถสร๎างแนวคิดเป็นผู๎ประกอบการที่มีคุณธรรม และจริยธรรม
ที่พึงประสงค์
แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทางานได๎ทั้งในหนํวยงานรัฐและเอกชน โดยตาแหนํงงานที่
เกี่ยวข๎อง เชํน นักบริหารฝ่ายตําง ๆ ขององค์กร นักจัดระบบการปฏิบัติงานขององค์กร นักควบคุมคุณภาพ
ภายในองค์กร นักวางแผนเชิงธุรกิจการตลาด การค๎า การลงทุน เป็นนักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์
นักวิจัยด๎านการตลาด นักบริหารผลิตภัณฑ์ นักบริหารความสัมพันธ์ลูกค๎าเพื่อการพัฒนาให๎กับองค์กร เป็น
ต๎น สามารถบริหารจัดการด๎านการค๎า การลงทุนระหวํางประเทศ พร๎อมรับมือสามารถวางแผนและแก๎ปัญหา
ด๎านการพาณิชย์และบริหารธุรกิจได๎อยํางเป็นระบบ
เพื่อปฏิบัติงานภายในองค์กรทั้งในประเทศ และตํางประเทศ และเป็นผู๎ประกอบธุรกิจ หรือเป็นเจ๎าของธุรกิจ
ในอนาคต เป็นต๎น

3. การสมัครคัดเลือก
3.1 ผู๎สมัครต๎องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให๎เข๎าใจกํอนทาการสมัคร
3.2 กรอกข๎อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ระหวํางวันที่ 2 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
3.3 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู๎สมัครต๎องรับผิดชอบข๎อมูลการสมัครของตนเอง หากข๎อมูลใด
เป็นเท็จ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือวําทุจริตและไมํได๎รับการพิจารณาคัดเลือก
3.4 หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไมํสละสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ และผํานการคัดเลือกในรอบถัดไป
มหาวิทยาลัยจะถือวําการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
3.5 สงแฟมสะสมผลงานมายัง กองกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169
ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 ภายในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่มีการชาระเงินคําสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช๎ใบสมัครที่มีการชําระเงิน
ครั้งสุดทายเปนสําคัญ
2. ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบารุง
มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี)
ภาคเรียนละ 10,000 บาท

4. การคัดเลือกเข้าศึกษา
ในการประกาศรายชื่อผู๎ผํานการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และการประกาศรายชื่อผู๎มีสิทธิ์
เข๎าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไมํจาเป็นที่จะรับผู๎สมัครเข๎าศึกษาตามจานวนรับที่ได๎ประกาศไว้
หากผลการคัดเลือกไมํผํานเกณฑ์ตามที่คณะ/วิทยาลัยได๎กาหนดไว๎ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ
ถือเป็นอันสิ้นสุด
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5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
5.1 คําธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท
5.2 ผู๎สมัครนาใบสมัครไปชาระเงิน ธนาคารกรุงไทย และที่ทาการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
ในเวลาทาการของธนาคารและที่ทาการไปรษณีย์ ระหวํางวันที่ ระหวํางวันที่ 2 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562
หมายเหตุ - ในกรณีที่มีการชาระเงินคําสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช๎ใบสมัครที่มีการชาระเงิน
ครั้งสุดท๎ายเป็นสาคัญ
- มหาวิทยาลัยบูรพา จะไมํคืนเงินคําธรรมเนียมในการสมัครให๎ ไมํวํากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชาระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
6.1 ผู๎สมัครสามารถตรวจสอบข๎อมูลการสมัครและข๎อมูลการชาระเงินทางเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th หลังจากชาระเงิน 3 วันทาการ
6.2 หากผู๎สมัครต๎องการแก๎ไขข๎อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข๎อมูลการสมัครไมํถูกต๎อง หรือต๎องการ
เปลี่ยนแปลงข๎อมูลทั่วไป) ให๎ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก๎ไขข๎อมูลจากเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
แล๎วสํงแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 ระหวํางวันที่ 2-17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หากพ๎นกาหนดจะไมํ
แก๎ไขข๎อมูลการสมัครให๎

7. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
รหัสสาขาวิชา

สาขาวิชา

1. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
10190106220201A0G6 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
10190106220201B0G6 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ
2. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
10190108901001A0G6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ
10190108901001B0G6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
3. คณะวิทยาศาสตร์
10190109210301A0G6 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ
10190109210401A0G6 สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ
10190109210501A0G6 สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาคปกติ
10190109210601A0G6 สาขาวิชาชีวเคมี ภาคปกติ
10190109210701A0G6 สาขาวิชาชีววิทยา ภาคปกติ
10190109211201A0G6 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ
10190109212701A0G6 สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคปกติ
10190109212702A0G6 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ภาคปกติ
10190109212901A0G6 สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ภาคปกติ
10190109211001A0G6 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ภาคปกติ
10190109213301A0G6 สาขาวิชาสถิติ ภาคปกติ

ชื่อ
ปริญญา

จานวน
รับ

วท.บ.
วท.บ.

2
2

น.บ.
น.บ.

5
1

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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7. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
รหัสสาขาวิชา

สาขาวิชา

4. คณะสาธารณสุขศาสตร์
10190112112701A0G6 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ภาคปกติ
5. คณะศึกษาศาสตร์
10190115702801A0G6 สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
6. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
10190117900101A0G6 สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ภาคปกติ
10190117112001A0G6 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา ภาคปกติ
10190117903801A0G6 สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ภาคปกติ
7. วิทยาลัยนานาชาติ (เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร)
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการทํองเที่ยวนานาชาติ
10190118620101E0G6
ภาคปกติ
10190118611001E0G6 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
สาขาวิชาการติดตํอสื่อสาร กลุํมวิชาการติดตํอสื่อสารเชิงธุรกิจ
10190118900101EAG6
ภาคปกติ
สาขาวิชาการติดตํอสื่อสาร กลุํมวิชาทักษะการติดตํอสื่อสารเพื่อ
10190118900101EBG6
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ
10190118800101E0G6 สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ ภาคปกติ
10190118610801EAG6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุํมวิชาการเงิน ภาคปกติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุํมวิชาการจัดการธุรกิจระหวําง
10190118610801EBG6
ประเทศ ภาคปกติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุํมวิชาการตลาด
10190118610801ECG6
ภาคปกติ
8. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
10190220610801A0G6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคปกติ
10190220611001A0G6 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค๎าชายแดน ภาคปกติ
10190220500401A0G6 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด๎านพืช) ภาคปกติ
10190220610901A0G6 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
10190220902501A0G6 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ภาคปกติ
9. คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
10190222800101A0G6 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ภาคปกติ
10190222610801A0G6 สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคปกติ
10190222213401A0G6 สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคปกติ

ชื่อ
ปริญญา

จานวน
รับ

ส.บ.

2

กศ.บ.

6

ศศ.บ.
วท.บ.
ศศ.บ.

3
2
2

บธ.บ.

1

บธ.บ.

1

ศศ.บ.

1

ศศ.บ.

1

ศป.บ.
บธ.บ.

1
1

บธ.บ.

1

บธ.บ.

1

บธ.บ.
บธ.บ.
วท.บ.
วท.บ.
ศศ.บ.

2
2
2
2
2

ศป.บ.
บธ.บ.
วท.บ.

30
30
30
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7. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
รหัสสาขาวิชา
สาขาวิชา
10. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
10190323610401A0G6 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
10190323210101A0G6
ภาคปกติ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค๎าชายแดน
10190323611001A0G6
ภาคปกติ
10190323903101A0G6 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคปกติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ
10190323610901A0G6
ภาคปกติ
11. คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
10190324500201AAG6 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุํมวิชาพืชศาสตร์ ภาคปกติ
10190324500201ABG6 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุํมวิชาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ
10190324501101A0G6 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ
12. โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
10190325610201A0G6 สาขาวิชาการจัดการ ภาคปกติ
รวม

ชื่อปริญญา จานวนรับ
บธ.บ.

100

วท.บ.

100

บธ.บ.

100

รป.บ.

100

วท.บ.

100

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

2
2
2

บธ.บ.

10
671

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู๎มีสิทธิ์เข๎ารับการสัมภาษณ์และตรวจรํางกาย
ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต๎นไป

9. การสอบสัมภาษณ์และตรวจรางกาย

มหาวิทยาลัยบูรพา กาหนดให๎มีการสอบสัมภาษณ์และตรวจรางกาย ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563
ตั้งแตํเวลา 09.00 น. เป็นต๎นไป ตามสถานที่ที่ปรากฏในท๎ายประกาศ พร๎อมหลักฐาน ดังนี้
(1) ใบสมัครโครงการพัฒนากีฬาสูํความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2563 ที่ติดรูปถํายหน๎าตรง
ไมํสวมหมวก ไมํใสํแวํนตาดา เป็นภาพสีหรือขาวดาและถํายมาแล๎วไมํเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
(2) เอกสารที่ต๎องนามาในวันสอบสัมภาษณ์และตรวจรํางกาย มีเอกสารดังตํอไปนี้
- ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (5 ภาคเรียน)
- บัตรประจาตัวประชาชนของผู๎สมัคร

10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจรางกาย

มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู๎ผํานการสอบสัมภาษณ์และตรวจรางกายในวันที่ 23 มกราคม
พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th
เวลา 16.00 น. เป็นต๎นไป
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11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู๎มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 30 มกราคม
พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th
เวลา 10.00 น. เป็นต๎นไป

12. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
12.1 ผู๎มีสิทธิ์เข๎าศึกษาทาการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหวํางวันที่ 30-31 มกราคม
พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์ http://student.mytcas.com
12.2 หากยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล๎ว จะไมํสามารถสมัคร TCAS รอบตํอไปได๎
หากประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต๎องไมํทาการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ
หากได๎ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล๎ว ให๎ทาการสละสิทธิ์เข๎าศึกษาในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2563 ทางเว็บไซต์ http://student.mytcas.com

13. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู๎มีสิทธิ์เข๎าศึกษาในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต๎นไป

14. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
14.1 ผู๎ผํานการคัดเลือกเข๎าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท๎ายถือวําเป็น
ผู๎มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข๎าศึกษา และเข๎าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
14.2 ผู๎ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏวําในวันปฐมนิเทศยังไมํสาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือวําไมํมีสิทธิ์เข๎าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

15. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
ให๎ผู๎ที่ผํานการคัดเลือกเข๎าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข๎าศึกษา ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข๎อกาหนดที่ปรากฏในท๎ายประกาศ
ผู๎ผํานการคัดเลือกเข๎าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาตํอไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)

สมถวิล จริตควร
(รองศาสตราจารย์สมถวิล จริตควร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
ผู๎รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

สาเนาถูกต๎อง
วรอนงค์ ทองระอา
(นางสาววรอนงค์ ทองระอา)
เจ๎าหน๎าทีบ่ ริหารงานทั่วไปชานาญการ

