
-ส ำเนำ- 

ปฏิทินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1) 
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) 

มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา  2563 

หมายเหตุ - ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 
- สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกำรรับสมัครได้ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ   
  เขต 18 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ หมำยเลข 038-397501 และงำนรับเข้ำศึกษำ  
  มหำวิทยำลัยบูรพำ หมำยเลข 038-102643 และ 038-102721 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี เวลา 

รับสมัครคัดเลือก 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ ชลบุรี เขต  18 

18 พ.ย.-6 ธ.ค. 2562 - 

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

20 ธ.ค. 2562 16.00 น. 

กรอกข้อมูลผ่ำนอินเตอร์เน็ต 
(เฉพำะผู้มีผำ่นกำรคัดเลือก) 

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

24-26 ธ.ค. 2562 - 

กำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 
(เฉพำะผู้ผำ่นกำรคัดเลือก) 

ธนำคำรกรุงไทย และไปรษณียท์ุกสำขำ 
ทั่วประเทศ 

24-27 ธ.ค. 2562 
ตำมเวลำเปิดท ำกำร
ของธนำคำรและ 
ที่ท ำกำรไปรษณีย ์

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

หลังจำกช ำระเงิน 2 วัน
ท ำกำร 

- 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
สัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย 

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

9 ม.ค. 2563 16.00 น. 

สอบสัมภำษณ์และตรวจรำ่งกำย มหำวิทยำลยับูรพำ จังหวัดชลบรุี 18 ม.ค. 2563 09.00 น. 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบ
สัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย 

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

23 ม.ค. 2563 16.00 น. 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ ์
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

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

30 ม.ค. 2563 10.00  น. 

ยืนยันสิทธิ์ผำ่นระบบ Clearing 
House 

https://student.mytcas.com 30-31 ม.ค. 2563 - 

สละสทิธิ์ผำ่นระบบ Clearing 
House https://student.mytcas.com 1-2 ก.พ. 2563 - 

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

3 ก.พ. 2563 16.00 น. 

รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ http://smartreg.buu.ac.th 5-6 ก.พ. 2563 - 
ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ 30 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2563 
เปิดภำคเรียน 4 ก.ค. 2563 

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


-ส ำเนำ- 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  1371  /2562 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบท่ี 1) 
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีท่ีเรียน) 

มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา  2563 
-------------------------------------- 

  

ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559 เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 
มหำวิทยำลัยบูรพำจะด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 1)      
โครงกำรส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน)  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563 
โดยมีรำยละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1  เป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำในชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่กำรรับผิดชอบ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6, 7, 17 และเขต 18 
 1.2  มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่สถำบันอุดมศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรก ำหนด 
 1.3  มีควำมประพฤติดี  มีคุณธรรม จริยธรรมดี โดยมีหลักฐำน บันทึก และได้รับกำรรับรองจำก
สถำนศึกษำ ในกำรท ำกิจกรรมจิตอำสำทั้งในและนอกสถำนศึกษำและจัดท ำเป็นแฟ้มสะสมผลงำน    -   
 1.4  มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำก ำหนด 
 
2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมัคร 
(คณะ/สำขำวิชำที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพำะ  แสดงว่ำไม่มีกำรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะเพ่ิมเติม) 

2.1 คณะพยาบาลศาสตร์ 
2.1.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

   1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
2.  อำยุไม่ต่ ำกว่ำ  16  ปี   

  3.  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 
     3.1  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
     3.2  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 

  4.  ผู้สมัครเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์จะต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อ
ร้ำยแรงไม่มีควำมพิกำรทำงด้ำนร่ำงกำย  จิตใจ  ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ  เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์  ซึ่งมีกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ 
ที่ต้องฝึกให้กำรพยำบำลแก่ผู้รับบริกำร  ดังต่อไปนี้ 
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        4.1  มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 4.2  มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง  ได้แก่ โรคจิต (Psychosis)  โรคประสำทรุนแรง  

(Severe  Neurosis)  หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน  โดยเฉพำะ Antisocial Personality  หรือ   
Borderline  Personality  รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอ่ืน ๆ  อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ
กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 

   4.3  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย  ที่จะมีผลต่อผู้รับบริกำรหรือส่งผลให้เกิดควำม 
พิกำรอย่ำงถำวร  อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

   4.4  โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำดังต่อไปนี้ 
   4.4.1  โรคลมชักท่ียังไม่สำมำรถควบคุมได้  ทั้งนี้โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำง
น้อย  3  ปี  โดยมีกำรรับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ  ถือเป็นโรคลมชักท่ีควบคุมได้ 

4.4.2  โรคหัวใจระดับรุนแรง  และมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่อ 
อวัยวะอย่ำงถำวร 

4.4.3  โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรง  และมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพ 
ต่ออวัยวะอย่ำงถำวร 
   4.4.4  ภำวะไตวำยเรื้อรัง    

4.4.5  โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 
      4.5  ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง 
      4.6  ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ  โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
    4.6.1  สำยตำต่ ำกว่ำ  6/12  ทั้ง 2 ข้ำง 

 4.6.2  สำยตำข้ำงใดข้ำงหนึ่งต่ ำกว่ำ  6/24   
    4.6.3  ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิติ 

   4.7  หูหนวกหรือหูตึง  (Threshold  ของกำรได้ยินสูงกว่ำ  40  dB)  จำกควำมผิดปกติ 
ทำงประสำทและกำรได้ยิน  (Sensorineural  Hearing  Loss)  ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีข้ึน 
     4.8  โรคหรือควำมพิกำรอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้ 

ทั้งนี้ผลกำรพิจำรณำกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมกำร 
สอบสัมภำษณ์  โดยคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้ 

เงื่อนไข  นักเรียนที่เข้ำโครงกำรจะต้องมีบุคลิกภำพท่ีเหมำะสม  ในกำรประกอบวิชำชีพพยำบำล 
โดยต้องไม่ขัดกับกำรเป็นผู้น ำหรือแบบอย่ำงที่ดีด้ำนสุขภำพ 
 

2.2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.2.1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น   
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 
- ผู้สมัครจะต้องเรียนวิชำภำษำญี่ปุ่นในชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  หรือหำกไม่ได้เรียนวิชำภำษำญี่ปุ่น

จะต้องมีใบประกำศกำรสอบผ่ำนวัดระดับภำษำญี่ปุ่นระดับ N3  ขึ้นไป 
2.2.2 สาขาวิชาภาษาไทย   
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทย  ไม่ต่ ำกว่ำ  5  หน่วยกิต 
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2.3  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
2.3.1 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต  
- เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีที่ 2 ได้แก่  กลุ่มภูมิศำสตร์  และกลุ่มภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
เพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำวิชำกำรภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ซึ่งมีกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ 

รวมทั้งกำรออกพ้ืนที่เพ่ือส ำรวจข้อมูลในภำคสนำม ผู้สมัครเข้ำศึกษำในคณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ต้องมีสุขภำพ
ร่ำงกำยที่แข็งแรง สมบูรณ์ และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือมีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรค 
ต่อกำรศึกษำดังต่อไปนี้ 
 1. มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 2. โรคติดต่อที่มีผลต่อนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรในมหำวิทยำลัยบูรพำ หรือโรคที่ส่งผลให้เกิดกำร
พิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

3. โรคไม่ติดต่อที่ส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
  3.1 โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในภำคปฏิบัติ 
  3.2 โรคควำมดันโลหิตรุนแรงจนส่งผลให้เกิดควำมผิดปกติต่อร่ำงกำยจนไม่สำมำรถด ำเนิน
กำรศึกษำได้ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ 
  3.3 โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 
  3.4  ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง 
  3.5 ภำวะไตวำยเรื้อรัง 
  3.6 โรคลมชักท่ีไม่สำมำรถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี โดยมีกำร
รับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 
 4. มีปัญหำด้ำนจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสำท หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน รวมถึงปัญหำ
จิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 5. หูหนวกหรือหูตึง จำกควำมผิดปกติทำงประสำทและกำรได้ยิน 
 

2.4  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
2.4.1 สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
 - มีควำมสนใจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  กำรเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมและกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

2.4.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
 - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
 - มีควำมสนใจด้ำนกฎหมำย 
 - ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
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2.5  คณะวิทยาศาสตร์ 
2.5.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาสถิติ  สาขาวิชาชีวเคมี  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  และสาขาวิชาวาริชศาสตร์   
 - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 

- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
- ไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะพิกำรทำงร่ำงกำย/จิตใจอันจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
2.5.2  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอาหาร 
 - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 

- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
- ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 
- ไม่เป็นผู้ที่มลีักษณะพิกำรทำงร่ำงกำย/จิตใจอันจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

 
2.6  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  มีผลกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์ เคมี ฟิสิกส์ เฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่ำ 3.00  
-  ผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครเข้ำศึกษำได้ใน 8 สำขำวิชำ ดังนี้   

1. สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
  2. สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 
  3. สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
  4. สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (ต้องไม่ตำบอดสีขั้นรุนแรง) 
  5. สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
  6. สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ 
  7.  สำขำวิชำวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 

8.  สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
-  ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สำมำรถศึกษำได้  และไม่ปรำกฏอำกำร 

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

  



-5- 
 

2.7  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
2.7.1 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

 -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 
-  มีผลกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปนี้ 
      *  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
      *  โรคเรื้อน        *  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 

       *  โรคพิษสุรำเรื้อรัง       *  โรคจิตต่ำง ๆ  และโรคออทิสติก 
       *  กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2) 

เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ  เช่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เทศบำล  
โรงพยำบำล  สถำนีอนำมัย  หรือปฏิบัติงำนในมูลนิธิ/องค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์และภำรกิจในด้ำน 
กำรจัดกำรสุขภำพและสิ่งแวดล้อมชุมชน  โดยอำจรับผิดชอบหน้ำที่ดังนี้  คือ  ที่ปรึกษำในหน่วยงำนต่ำง ๆ  
ทำงด้ำนสุขภำพ  ผู้ประเมินสภำวะสุขภำพชุมชน  นักวิจัยทำงด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อม  และเจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 

2.7.2 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   
 -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 

-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
 

-  ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปนี้ 
      *  ตำบอดสี             *  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
    *  โรคเรื้อน        *  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 

      *  โรคพิษสุรำเรื้อรัง       *  โรคจิตต่ำง ๆ  และโรคออทิสติก 
      *  กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2) 

เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์  วำงแผน นิเทศ ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
อนำมัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในสถำนประกอบกำรและชุมชน กำรประเมินผลงำน กำรวิจัย  และพัฒนำงำนทำงด้ำน
อนำมัยสิ่งแวดล้อม  และด้ำนสำธำรณสุขที่เก่ียวข้อง 
 

 

2.8  คณะศึกษาศาสตร์   
หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี 

2.8.1  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาชีววิทยา  และสาขาวิชาฟิสิกส์ 
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต  
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 

 2.8.2  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาพลศึกษา 
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี  
2.8.3  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

          - เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำในสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำสำมำรถประกอบอำชีพเป็นนักวิชำกำรศึกษำ  
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ นักฝึกอบรมในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสำหกิจ ประกอบอำชีพอิสระด้ำนออกแบบสื่อ
ดิจิทัลเพื่อกำรสื่อสำรและกำรเรียนรู้ 
 

 2.9 คณะโลจิสติกส์ 
2.9.1 สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์  

และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์   
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
2.9.2 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (หลักสูตร 5 ปี)  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

  1. ผู้สมัครต้องเป็นเพศชำย  สูงไม่ต่ ำกว่ำ  160  เซนติเมตร   
  2. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75 

     3. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
     4. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 

  5. ผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำยจำกโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ  ตำมเกณฑ์มำตรฐำนสุขภำพ 
ทุกรำยกำร  ดังนี้ (มีค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสุขภำพประมำณ 3,000 บำท) 

 

ที ่ รายการที่ท าการตรวจ เกณฑ์มาตรฐาน 
1 ลมบ้ำหมู  (Epilepsy  of  Attacks) ไม่มีประวัติเจ็บป่วยเฉียบพลัน 
2 โรคไต  (Kidney  Disease) มีกำรติดเชื้อหรือไม่เคยเปลี่ยนไต 
3 กำมโรค(Venereal) ไม่มี 
4 โรคชัก(Seizures) ไม่มี 
5 ยำเสพติด (Narcotics  History) ไม่มี 
6 วัณโรค  (Tuberculosis) รำยงำนผลจำกรังสีวินิจฉัยไม่พบ 
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) ไม่มีประวัติเจ็บปวดหน้ำอกเฉียบพลัน 
12 เบำหวำน  (Diabetes) ไม่ใช้อินซูลินบ ำบัดรักษำ 
13 โรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจเรื้อรัง  (Chronic 

respiratory  Disorder) 
ไม่มีไซนัส/หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 

14 กระดูก-กล้ำมเนื้อ  (Muscular - skeletal) ไม่มีกำรอักเสบของข้อ  หรือปวดหลังอย่ำงรุนแรง 
15 มะเร็ง  (Cancer) ตรวจวินิจฉัยไม่พบ 
16 ติดเชื้อที่ผิวหนัง  (Skin  disease) ปกติ 
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ที ่ รายการที่ท าการตรวจ เกณฑ์มาตรฐาน 
17 โรคฟันชนิดเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหำต่อกำรเคี้ยว 

และกำรย่อยอำหำร  (Chronic  dental  and 
digestive  System  problems) 

ปกติ 

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

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

20 กำรได้ยินของหูทั้ง  2  ข้ำง ไม่เกิน  40  เดซิเบล 
 

  6.  ต้องผ่ำนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยตำมท่ีคณะคณะโลจิสติกส์ก ำหนด  ดังนี้ 
(ให้เตรียมชุดว่ำยน้ ำ  และชุดกีฬำมำด้วย) 
          6.1  ว่ำยน้ ำระยะทำง  100  เมตร  (ไม่จับเวลา  แต่ถ้าไม่ผ่าน  ถือว่าตกสัมภาษณ์) 
         6.2  วิ่งระยะทำงประมำณ  1,000  เมตร   
         6.3  ดันพ้ืน    6.4  ดึงข้อรำวเดี่ยว   
         6.5  ซิทอัพ      6.6  กระโดดหลบสิ่งกีดขวำง 

หมายเหตุ  
- ที่ระบุว่ำรับเฉพำะเพศชำยนั้นเนื่องจำกในหลักสูตรฯ ก ำหนดให้ต้องผ่ำนกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงทะเล 

กับเรือสินค้ำเดินทะเลระหว่ำงประเทศของบริษัทเอกชนเป็นเวลำ  1  ปี  ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีบริษัทเจ้ำของเรือรำย
ใดรับผู้หญิงข้ึนไปท ำงำนบนเรือ  ดังนั้น  หำกนิสิตไม่สำมำรถหำเรือฝึกได้ก็จะไม่สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ 
 -  ในกรณีที่จ ำกัดส่วนสูงไม่ต่ ำกว่ำ  160  เซนติเมตรนั้น  เพรำะบนสะพำนเดินเรือมีเครื่องมือบำงชนิดที่
ติดตั้งในต ำแหน่งที่สูง  ดังนั้นผู้ที่จะข้ึนไปท ำงำนบนสะพำนเดินเรือจึงจ ำเป็นต้องมีควำมสูงในระดับพอที่จะใช้
เครื่องมือเหล่ำนั้นได้อย่ำงสะดวกและมีประสิทธิภำพ  นอกจำกนี้ผู้ที่จะขึ้นไปท ำงำนบนสะพำนเดินเรือจะต้องมี
ควำมสูงเพียงพอที่จะมองผ่ำนกระจกออกไปด้ำนนอกเพ่ือให้มีทัศนวิสัยที่มองเห็นได้กว้ำงไกล  หำกมีควำมสูงไม่
เพียงพอก็จะเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน 
 -  หลักสูตรที่ศึกษำเป็นหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  มีรำยวิชำเรียนที่ต้องอำศัยกำรค ำนวณทำง
คณิตศำสตร์  กำรวิเครำะห์ทำงฟิสิกส์  และควำมรู้ทำงเคมี อยู่มำก  ผู้ที่จะเข้ำศึกษำจึงจ ำเป็นต้องมีพ้ืนฐำนทำง
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์มำก่อนจึงจะสำมำรถเข้ำศึกษำได้ 
 -  เกณฑ์กำรพิจำรณำกำรตรวจร่ำงกำยขึ้นอยู่กับควำมเห็นของแพทย์ผู้ตรวจเป็นเด็ดขำด  ถ้ำแพทย์
ผู้ตรวจพิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่สำมำรถปฏิบัติงำนบนเรือสินค้ำเดินทะเลระหว่ำงประเทศได้ตำมปกติ  ถือว่ำไม่ผ่ำน
เกณฑ์  ทั้งนี้  แพทย์ผู้ตรวจจะใช้ข้อมูลจำกกำรเอ็กซเรย์  ข้อมูลจำกกำรตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ  (EKG)  ข้อมูลจำก
กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร  [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  
ประกอบกำรพิจำรณำเท่ำนั้น จะไม่รับพิจำรณำผลกำรตรวจจำกที่อ่ืนโดยเด็ดขำด  ทั้งนี้ ผู้ตรวจจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจร่ำงกำยทั้งหมด  ไม่ว่ำจะผ่ำนเกณฑ์หรือไม่ก็ตำม 
 -  เกณฑ์คะแนนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยเป็นไปตำมประกำศคณะโลจิสติกส์  เรื่อง   
แนวปฏิบัติกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำต่อสำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ 
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2.10 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2.10.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา 
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
   -  มีเจตคติท่ีดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
   -  มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกก ำลังกำย 

อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
    -  สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกก ำลังกำยโดยใช้หลักทำงวิทยำศำสตร์ 
    -  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

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

อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
   -  สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกก ำลังกำยโดยใช้หลักทำงวิทยำศำสตร์ 

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

    -  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
 

2.11  วิทยาลัยนานาชาติ  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร   
2.11.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชาการตลาด  กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ 

ระหว่างประเทศ  กลุ่มวิชาการเงิน  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  และสาขาวิชาการจัดการการบริการ 
และการท่องเที่ยวนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ  

   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
   -  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำย 

เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
2.11.2  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร กลุ่มวิชาทักษะ 

การติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ  
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
   -  ไม่เป็นโรคตดิต่อร้ำยแรง   
หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำย 

เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
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2.11.3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)  สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ   
หลักสูตรนานาชาติ  

   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
   -  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
   -  มีพ้ืนควำมรู้ด้ำนศิลปะ และมีแนวคิดด้ำนกำรออกแบบ กำรคิดสร้ำงสรรค์ 

หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 850,000  บำท โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำค
กำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 

2.12  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 
2.12.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
   -  เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีที่  2  ได้แก่  กลุ่มวิชำกำรตลำด และกลุ่มวิชำกำรเงิน 
   -  ศึกษำสำระส ำคัญด้ำนบรหิำรธุรกิจ เสริมสร้ำงควำมเชี่ยวชำญในศำสตร์เฉพำะด้ำน (กำรตลำด และกำรเงิน) 

เพื่อเป็นที่ยอมรับในสำยอำชีพ สำมำรถก้ำวสู่กำรเป็นนักบริหำรที่มีควำมสำมำรถที่หลำกหลำยควบคู่กับกำรมีคุณธรรม ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสำมำรถน ำเทคโนโลยีดังกลำ่วมำประยุกต์ส ำหรับกำรท ำงำนในองค์กร
และกำรประกอบธุรกิจในยุคดิจทิัลได้อย่ำงเหมำะสมเพื่อประโยชน์สงูสุดขององค์กรและสังคม   

แนวทางการประกอบอาชีพ 
  กลุ่มวิชำกำรตลำด  ประกอบอำชีพด้ำนกำรตลำดตำ่ง ๆ เช่น  งำนขำย  วำงแผนกำรตลำด  โฆษณำ  
ประชำสัมพนัธ์  วิจัยตลำด  บริหำรผลิตภัณฑ์  บริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ  ประกอบธุรกิจส่วนตัว  เป็นต้น 

  กลุ่มวิชำกำรเงิน  ประกอบอำชีพดำ้นกำรเงินต่ำง ๆ เช่น  สินเชื่อ  กำรลงทนุ  วิเครำะห์หลักทรัพย์  
วำงแผนและจัดกำรกำรเงิน  ประกันภัย  กำรเงินระหว่ำงประเทศ  วำณิชธนกิจ  บริหำรควำมเสีย่ง  วิเครำะห์ควำมเป็นไป
ได้ของโครงกำรลงทนุ  ประกอบธุรกิจส่วนตัว  เป็นตน้    

นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฎิบัติงานในสถาน
ประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ  และผ่าน 
การคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

2.12.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  5  หน่วยกิต 
   -  บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ 

เป็นนักสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กำรที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติในด้ำน 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์กำรท ำงำนด้ำนโปรแกรม  กำรสื่อสำรข้อมูล   
และกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ตลอดจนเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและท ำงำนร่วมกัน 
กับผู้อ่ืนได้  เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำองค์กำรและประเทศ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ  นักวิเครำะห์และออกแบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
นักพัฒนำระบบ  ผู้ดูแลเครือข่ำย  นักพัฒนำเว็บไซต์  และนักวิชำชีพเทคโนโลยีสำรสนเทศในสถำนประกอบกำร 

นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฎิบัติงานในสถาน
ประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ  และผ่าน 
การคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
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2.12.3  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช) 
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
   -  บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช)  คณะวิทยำศำสตร์ 

และศิลปศำสตร์  เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนวิชำกำร  มีควำมสำมำรถด้ำนปฏิบัติและกำรวิจัย  สำมำรถพัฒนำประยุกต์ใช้
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนพืชอย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพ่ือพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  รับรำชกำรในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนกำรเกษตร  นักวิจัยและ
เจ้ำหน้ำที่ในองค์กรภำครัฐและเอกชน  ประกอบธุรกิจทำงด้ำนกำรเกษตร  หรือท ำงำนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
กำรเกษตร  เป็นต้น  นอกจำกนี้ยังสำมำรถศึกษำต่อในระดับปริญญำโท  และเอก  สำขำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ใน
สถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ 

นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช) มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฎิบัติงาน 
ในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ   
และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

2.12.4  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน   
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50  
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
   -  ศึกษำเก่ียวกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้ำนของไทย   

รวมทั้งกลุ่มประเทศอำเซียน  และเอเชียตะวันออก  เป็นหลักสูตรที่จัดท ำขึ้นภำยใต้กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ สำขำโลจิสติกส์ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ   

 ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์  เช่น  หน้ำที่ที่เก่ียวข้องกับกำรผลิต  กำรควบคุมวัตถุดิบ   
กำรจัดซื้อ  กำรจัดกำรคลังสินค้ำ  กำรขนส่ง  กำรกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ   

 ด้ำนกำรจัดกำรกำรค้ำชำยแดนหรือกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  เช่น  หน้ำที่ที่เก่ียวข้อง 
กับกำรส่งออก  กำรน ำเข้ำ  กำรจัดซื้อหรือจัดหำต่ำงประเทศ  กำรขำยต่ำงประเทศ  กำรตลำดต่ำงประเทศ   
กำรประสำนงำนต่ำงประเทศ  ในองค์กำรทั้งภำครัฐและเอกชน  และกำรประกอบธุรกิจส่วนตัว 

นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
(ปฎิบัติงานในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข 
ของคณะฯ  และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

2.12.5  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.75  
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 
ศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสิทธิภำพทำงด้ำนธุรกิจ รวมถึงกำรเข้ำใจวัฒนธรรม 

ที่หลำกหลำย  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงสรรค์งำนอำชีพ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพที่ในหน่วยงำนที่ต้องใช้ภำษำอังกฤษในงำนธุรกิจ
ต่ำงๆ  งำนแปล  งำนในองค์กรระหว่ำงประเทศ 
 หมายเหตุ  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ   
เก็บค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน  ภำคต้นและภำคปลำย   
ภำคเรียนละ  18,000  บำท 
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นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  
(ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ)  เป็นเวลา  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4  ถ้านิสิตผ่านการคัดเลือก 
ให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

 
2.13  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  ก ำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในเขตภำคตะวันออกและพ้ืนที่พัฒนำชำยฝั่งทะเลตะวันออกระยะที่ 

2 จ ำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี  ฉะเชิงเทรำ  ชลบุรี  ตรำด  นครนำยก  ปรำจีนบุรี  
พระนครศรีอยุธยำ  ระยอง  ลพบุรี  สมุทรปรำกำร  สระแก้ว  และสระบุรี  หรือมีผู้ปกครองประกอบอำชีพประมง 
หรือธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับกำรประมง หรือผู้ที่ประกอบคุณงำมควำมดีด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล (มีเอกสำร
ยืนยันกำรประกอบอำชีพจำกสมำคม หรือหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง)  
หรือเคยเข้ำร่วมอบรม เข้ำค่ำย หรือเข้ำร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล (มีเอกสำรยืนยันน ำมำแสดงในวัน
สอบสัมภำษณ์) 

นิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเลในโครงการนี้ หากมีผลการเรียนในภาคตน้ ของช้ันปีที่ 1 อยู่ในเกณฑ์ดี 
และมีคุณสมบัติเหมาะสม จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา ในภาคปลาย  
ของชั้นปีที่ 1 จ านวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท 

- หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชำ ดังนี้ 
1. กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นกลุ่มวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกับ 

กำรจัดกำร และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล เน้นศึกษำกำรเปลี่ยนแปลง และกำรฟ้ืนฟูคุณภำพแหล่งน้ ำ 
ตะกอนดิน และระบบนิเวศในทะเลที่ส ำคัญ เช่น แนวปะกำรัง แหล่งหญ้ำทะเล ป่ำชำยเลน กำรใช้เทคโนโลยีภูมิ
สำรสนเทศส ำหรับกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล และกำรศึกษำปัญหำเร่งด่วนของประเทศ เช่น 
กำรกัดเซำะชำยฝั่ง กำรจัดกำรทรัพยำกรประมง มลภำวะทำงทะเล และขยะทะเล ฯลฯ และกำรฝึกทักษะกำร
ปฏิบัติกำรใต้น้ ำ (SCUBA) 

2. กลุ่มเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นกลุ่มวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต
สิ่งมีชีวิตในทะเล กำรจัดกำรฟำร์มทะเล เทคโนโลยีกำรเพำะขยำยพันธุ์สัตว์และพืชทะเล เทคโนโลยีกำรตรวจและ
วินิจฉัยโรคสัตว์น้ ำ กำรจัดกำรสุขภำพสัตว์น้ ำ และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภำพส ำหรับพัฒนำกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำให้มีประสิทธิภำพและยั่งยืน 

 แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนรำชกำร สถำนประกอบกำรเอกชน 
และองค์กรพัฒนำเอกชน ในต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ นักวิจัย หรือนักวิชำกำร ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล  

กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงทะเล กำรจัดกำรประมง  กำรจัดกำรฟำร์มสัตว์น้ ำ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ  
กำรส่งเสริมวิชำกำรผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ กำรตรวจวิเครำะห์
คุณภำพวัตถุดิบอำหำร และผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล และกำรประกอบอำชีพที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำน้ ำ 
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 2.14  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 
2.14.1 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
   -  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 
   -  ต้องมีแฟ้มผลงำนพืน้ฐำนกำรออกแบบหรือศิลปะ (Portfolio) 
   -  สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนศิลปกรรมศำสตร์  โดยเน้นทำงด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับด้วยมือ 

และคอมพิวเตอร์แบบ 2D และ 3D กำรออกแบบเครื่องประดับเชิงอุตสำหกรรมและเชิงศิลปะ กำรออกแบบ
เครื่องประดับจำกแรงบันดำลใจ กำรออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น Costume jewelry กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(Packaging design) กำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดแฟชั่นโชว์เครื่องประดับ กระบวนกำรผลิตเครื่องประดับ อัญมณี
ศำสตร์เบื้องต้น  และกำรตลำดอัญมณีและเครื่องประดับเบื้องต้น 

แนวทางในการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  
ในต ำแหน่ง  นักออกแบบเครื่องประดับอุตสำหกรรม  นักออกแบบเครื่องประดับเชิงศิลปะ  นักออกแบบ
เครื่องประดับแฟชั่น  นักออกแบบเครื่องประดับประณีตศิลป์  ผู้ผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 3 มิติ  เจ้ำของธุรกิจด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับ  เป็นต้น 

หมายเหตุ นิสิตสำขำกำรออกแบบเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำน 
ในสถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำร
คัดเลือกจำกสถำนประกอบกำร 

2.14.2 สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
   -  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 
   -  สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนกำรบริหำรธุรกิจและกำรตลำด โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  

พ้ืนฐำนเศรษฐศำสตร์ กำรท ำแผนธุรกิจ ควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนอัญมณีศำสตร์ กำรตรวจวิเครำะห์อัญมณี กำรประเมิน
คุณภำพรำคำเพชร กำรประเมินรำคำอัญมณีและเครื่องประดับ กำรเป็นผู้ประกอบกำร กำรตลำดออนไลน์ กำร
สร้ำงแบรนด์ กำรออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ทั้ง 2D และ 3D  และกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ
เพ่ือธุรกิจ 
 แนวทางในการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในต ำแหน่ง 
ผู้ประกอบกำรอัญมณี  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำดและฝ่ำยขำย  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยโฆษณำและประชำสัมพันธ์  เจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยบุคคล  เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์อัญมณี  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซื้อ เป็นต้น 

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

2.14.3 สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ   
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
-  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 
-  สำขำวิชำนี้ศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  โดยเน้นควำมรู้ด้ำนอัญมณีศำสตร์  

กำรตรวจวิเครำะห์อัญมณีและเครื่องประดับด้วยเครื่องมือพ้ืนฐำนและขั้นสูง กำรประเมินคุณภำพอัญมณี  
กำรประเมินคุณภำพเพชร เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิตเครื่องประดับด้วยเครื่องมือประเภทเดียวกับสถำน
ประกอบกำร  กำรออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ  2D  และ  3D เบื้องต้น  
กำรออกแบบเหลี่ยมเจียระไน และพ้ืนฐำนด้ำนกำรตลำดในอุตสำหกรรมด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับ 
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แนวทางในการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในต ำแหน่ง  

นักอัญมณีศำสตร์(วิเครำะห์อัญมณี)  นักประเมินรำคำอัญมณี  นักเครื่องประดับ (ผลิตเครื่องประดับ) นักวิจัยโลหะ
วิทยำด้ำนโลหะมีค่ำ  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกระบวนกำรผลิตและควบคุมคุณภำพกำรผลิต  เจ้ำของกิจกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยอัญมณีและเครื่องประดับ  เป็นต้น 

หมายเหตุ นิสิตสำขำอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำนในสถำน
ประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำรคัดเลือกจำก
สถำนประกอบกำร 

 
2.15  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 
2.15.1 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพเป็นผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์และองค์กำร 

เจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  นักวิชำกำรบริหำรบุคคล  พนักงำนฝ่ำยพัฒนำ
และฝึกอบรม  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ที่ปรึกษำองค์กรธุรกิจ  อำจำรย์   
อำชีพอิสระทำงบริหำร  ผู้ประกอบกำร  และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว  เป็นต้น 

2.15.2 สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพที่เก่ียวข้องกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ทั้งในองคก์รภำครัฐหรือภำคเอกชน  เช่น  ในกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวง
อุตสำหกรรมกระทรวงพลังงำน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือในบริษัทที่ปรึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อมโรงงำนอุตสำหกรรม  เป็นต้น  นอกจำกนี้ยังสำมำรถประกอบอำชีพ 
ในองค์กรอิสระด้ำนสิ่งแวดล้อม  พัฒนำแนวทำงด ำเนินงำนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในธุรกิจส่วนตัว  ตลอดจน
ศึกษำต่อในระดับสูงต่อไปได้ 
 2.15.3 และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน   

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  แนวทำงกำรประกอบอำชีพสำมำรถประกอบอำชีพที่เกี่ยวกับกำรน ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำ   

กำรจัดซื้อ จัดหำ กำรขนส่งและกำรกระจำยสินค้ำ กำรจัดกำรคลังสินค้ำ กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์หรือประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวเป็นต้น 

2.15.4 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  รวมทั้งประกอบ

อำชีพส่วนตัว  เช่น  อำชีพรับรำชกำรในหน่วยงำนรำชกำร  อำทิต ำแหน่ง  ปลัดอ ำเภอ ปลัดเทศบำล  ปลัด อบต. 
อำชีพพนักงำนรัฐวิสำหกิจ  อำชีพพนักงำนองค์กำรมหำชน  อำชีพนักบริหำร อำชีพพนักงำนบริษัท อำทิต ำแหน่ง 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรรัฐกิจ เป็นต้น 
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2.15.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  มีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
- เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีที่  2  ดังนี้ 

1) กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศประยุกต   
2) กลุ่มนวัตกรรมส ำหรับผู้ประกอบกำรดิจิทัล

แนวทางการประกอบอาชีพ 
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์  (Applied  Information  Technology)  ประกอบอำชีพ 

เกี่ยวกับกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ต ำแหน่งงำน ได้แก่ นักพัฒนำซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักพัฒนำเว็บ
แอพพลิเคชั่น นักพัฒนำและออกแบบเว็บไซต์ นักพัฒนำสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย นักพัฒนำไอโอที ผู้ดูแลระบบ 
เครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย เป็นต้น 

- กลุ่มนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการดิจิทัล  (Innovation  for  Digital  Entrepreneur)  
ประกอบอำชีพเกี่ยวกับผู้ประกอบกำรดิจิทัล  ต ำแหน่งงำน  ได้แก่  นักกำรตลำดออนไลน์  นักเศรษฐศำสตร์ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ผู้ออกแบบและพัฒนำสื่อมัลติมีเดียเพ่ือกำรน ำเสนอทำงธุรกิจ  ผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัล  เป็น
ต้น 

2.16  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 
2.16.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์มี 2 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย 
   2.16.1.1 กลุ่มวิชาพืชศาสตร์   
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
   - กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตพืช ประกอบด้วย เทคโนโลยีชีวภำพพืช 

สรีรวิทยำของพืช กำรปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช หลักกำรผลิตพืช เทคโนโลยีกำรผลิตพืชเสริมควำม
งำม เทคโนโลยีกำรผลิตไม้ผล เทคโนโลยีกำรขยำยพันธุ์พืช เช่น กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดิน
พืชพลังงำนและเทคโนโลยี ด้ำนพลังงำนชีวมวล กำรผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร กำรจัดกำรดินและปุ๋ย
เทคโนโลยีกำรจัดกำรวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืช และอุตสำหกรรมที่เก่ียวกับกำรผลิตพืช เป็นต้น  รวมถึงกำร
ประยุกต์ใช้และกำรวิจัยทำงด้ำนพืชศำสตร์ น ำไปสู่กำรสร้ำงเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำกำรผลิตพืชและศึกษำในด้ำนกำร
ประเมินคุณภำพผลผลิตก่อนเก็บเก่ียว ดัชนีกำรเก็บเกี่ยว กำรรักษำคุณภำพ คุณค่ำของโภชนำกำร ระบบกำร
จัดกำรหลังกำรเก็บเก่ียว กำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ กำออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง และกำรน ำ
เทคโนโลยีที่เหมำะสมและทันสมัยมำใช้เพื่อลดกำรสูญเสียหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรเพ่ิมมูลค่ำของผลิตผลเกษตร 
รวมทั้งกำรจัดกำรผลิตผลสดเพื่อส่งออก  และควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบมำตรฐำนและควำม
ปลอดภัยของอำหำร  และกฎระเบียบมำตรฐำนของประเทศผู้น ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร 
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    2.16.1.2 กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์   
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
   -  กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่ส ำคัญ ประกอบด้วย 

กำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์ โภชนศำสตร์สัตว์
และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์ พืชอำหำรสัตว์ กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสัตว์  เทคโนโลยีน้ ำนม กำรฟักไข่และกำร
จัดกำรโรงฟัก เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม กำรรักษำเบื้องต้นและกำรป้องกันโรคในสัตว์ ธุรกิจปศุสัตว์
และมำตรฐำนฟำร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ และกำรวิจัยทำงสัตว
ศำสตร์เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์ 
 แนวทางการประกอบอาชีพของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ศึกษำต่อปริญญำโท ปริญญำเอก ในสำขำ
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ  รับรำชกำร
ในส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องกับกำรเกษตร อำจำรย์หรือนักวิจัย ตำมสถำบันมหำวิทยำลัยทั้งภำครัฐและเอกชน 
ประกอบธุรกิจทำงด้ำนเกษตร เช่น ฟำร์ม สวน ไร่ โรงงำน ฯลฯ  หรือท ำงำนในภำคเอกชนที่เกี่ยวกับธุรกิจ
กำรเกษตร 

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

 สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  ประกอบด้วยเทคโนโลยี
อุตสำหกรรมเกษตรเบ้ืองต้น  หลักเศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเกษตร  กำรวจิัยตลำดในอุตสำหกรรม
เกษตร  กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร  กำรพัฒนำผลิตภณัฑ์  กำรควบคุมคุณภำพในอตุสำหกรรมเกษตร  กำร
ประกันคุณภำพและกฎหมำยในอุตสำหกรรมเกษตร  สถิติและกำรวำงแผนกำรทดลอง  นวัตกรรมในอุตสำหกรรม
เกษตร  กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร  หลักวิศวกรรมแปรรูปอำหำร  กำรเสรมิทักษะและ
จรรยำบรรณส ำหรับวิชำชีพวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์  รวมถึงกำรศึกษำด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร  เช่น  จุล
ชีววิทยำอำหำร  เคมีอำหำร  หัวข้อคัดสรรอุตสำหกรรมเกษตร  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและ
เครื่องดื่ม  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง  เทคโนโลยีผักและผลไม้  เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 
และสัตว์ปีก  เทคโนโลยีกำรหมัก  เทคโนโลยีแป้งและน้ ำตำล  และในด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพและควำม
งำม  เช่น อำหำรเพื่อสุขภำพ  เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ  สำรสกัดสมุนไพรและกำรทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพ  หัวข้อคัด
สรรทำงกำรพฒันำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภำพและควำมงำม  เครื่องส ำอำงเวชส ำอำง  และ
พิษวิทยำของผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ  สำมำรถท ำงำนได้ท้ังในหน่วยงำน
รำชกำร  หน่วยงำนเอกชน  โดยท ำงำนในต ำแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับอำหำร  กึ่ง
อำหำร  และไม่ใช่อำหำร  ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพและควำมงำม  นอกจำกนี้ยังสำมำรถท ำงำนใน
ต ำแหน่งอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น  ฝ่ำยกำรผลิต  ฝ่ำยกำรควบคุมและประกันคุณภำพ  กำรตลำด  เป็นต้น และ
ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมเกษตร 
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2.17  โครงการจัดตั้ง  “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”  วิทยาเขตสระแก้ว 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำร จะเป็นผู้ที่มี

ควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญทำงด้ำนบริหำรธุรกิจที่จ ำเป็น ทั้งด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป กำรตลำด และธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศ ทันยุคสมัยของกำรเปลี่ยนแปลง และผลกระทบอย่ำงเท่ำทัน มีควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ เป็นนัก
คิด  นักวำงแผน แก้ปัญหำเชิงธุรกิจ สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ และประสบกำรณ์ เพ่ือให้เกิดแนวทำงในกำร
บริหำรธุรกิจใหม่ ๆ มีควำมเป็นผู้น ำ สำมำรถสร้ำงแนวคิดเป็นผู้ประกอบกำรที่มีคุณธรรม และจริยธรรมที่พึง
ประสงค์ 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ สำมำรถท ำงำนได้ทั้งในหน่วยงำนรัฐและเอกชน โดยต ำแหน่งงำนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น นักบริหำรฝ่ำยต่ำง ๆ ขององค์กร  นักจัดระบบกำรปฏิบัติงำนขององค์กร  นักควบคุมคุณภำพภำยในองค์กร  
นักวำงแผนเชิงธุรกิจกำรตลำด  กำรค้ำ  กำรลงทุน  เป็นนักโฆษณำ นักประชำสัมพันธ์  นักวิจัยด้ำนกำรตลำด  นัก
บริหำรผลิตภัณฑ์  นักบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำเพ่ือกำรพัฒนำให้กับองค์กร เป็นต้น สำมำรถบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรค้ำ กำรลงทุนระหว่ำงประเทศ พร้อมรับมือสำมำรถวำงแผนและแก้ปัญหำด้ำนกำรพำณิชย์และบริหำรธุรกิจได้
อย่ำงเป็นระบบ  เพื่อปฏิบัติงำนภำยในองค์กรทั้งในประเทศ  และต่ำงประเทศ  และเป็นผู้ประกอบธุรกิจ  หรือเป็น
เจ้ำของธุรกิจในอนำคต  เป็นต้น 

 
 

3.  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 
3.1  นักเรียนต้องศึกษำประกำศกำรรับสมัครให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 
3.2  สมัครด้วยตนเองได้ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 18  จังหวัดชลบุรี 

ระหว่ำงวันที่ 18 พฤศจิกำยน – 6 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
3.3  กำรสมัครเข้ำศึกษำผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ  

มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและจะถูกตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์ หรือสิทธิ์ในกำรเข้ำศึกษำต่อไป 
 3.4 หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริงเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบถัดไป 
มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ 

 
4.  การคัดเลือกเข้าศึกษา 

ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ 
เข้ำศึกษำ  มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ไดป้ระกำศไว้   
หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมทีค่ณะ/วิทยำลัยได้ก ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ   
ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 



-17- 
 

5.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 
 

รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา ชื่อปริญญา จ านวนรับ 
1.  คณะพยาบาลศาสตร์ 
10190104111701A0G5 หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ภำคปกต ิ พย.บ. 8 
2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
10190105901901A0G5 สำขำวชิำภำษำญีปุ่่น ภำคปกติ  ศศ.บ. 1 
10190105902001A0G5 สำขำวชิำภำษำไทย ภำคปกติ  ศศ.บ. 2 
3.  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
10190106903001A0G5 สำขำวชิำภูมิสำรสนเทศศำสตร์  ภำคปกติ วท.บ. 3 
10190106903001B0G5 สำขำวชิำภูมิสำรสนเทศศำสตร์  ภำคพิเศษ วท.บ. 3 
4.  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
10190108903101A0G5 สำขำวชิำกำรบริหำรท้องถิ่น  ภำคปกต ิ รป.บ. 1 
10190108903101B0G5 สำขำวชิำกำรบริหำรท้องถิ่น  ภำคพิเศษ รป.บ. 1 
10190108901001B0G5 หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต  ภำคพิเศษ น.บ. 4 
10190108903201A0G5 หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑติ  ภำคปกติ ร.บ. 2 
5.  คณะวิทยาศาสตร์ 
10190109210301A0G5 สำขำวชิำคณิตศำสตร์  ภำคปกติ วท.บ. 10 
10190109210401A0G5 สำขำวชิำเคมี  ภำคปกต ิ วท.บ. 10 
10190109210501A0G5 สำขำวชิำจลุชีววทิยำ  ภำคปกต ิ วท.บ. 10 
10190109210601A0G5 สำขำวชิำชีวเคมี  ภำคปกต ิ วท.บ. 10 
10190109210701A0G5 สำขำวชิำชีววิทยำ  ภำคปกติ วท.บ. 10 
10190109211201A0G5 สำขำวชิำเทคโนโลยีชีวภำพ  ภำคปกติ วท.บ. 10 
10190109212701A0G5 สำขำวชิำฟสิิกส์  ภำคปกติ วท.บ. 10 
10190109212702A0G5 สำขำวชิำฟสิิกส์ประยุกต์  ภำคปกติ วท.บ. 10 
10190109212901A0G5 สำขำวชิำวำริชศำสตร์  ภำคปกติ วท.บ. 10 
10190109211001A0G5 สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร ภำคปกติ วท.บ. 10 
10190109213301A0G5 สำขำวชิำสถิติ ภำคปกต ิ วท.บ. 10 
6.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
10190111300601A0G5 สำขำวชิำวิศวกรรมเคมี ภำคปกติ  วศ.บ. 6 
10190111300701A0G5 สำขำวชิำวิศวกรรมเคร่ืองกล ภำคปกติ  วศ.บ. 6 
10190111301601A0G5 สำขำวชิำวิศวกรรมไฟฟำ้ ภำคปกติ วศ.บ. 2 
10190111302101A0G5 สำขำวชิำวิศวกรรมโยธำ ภำคปกติ  วศ.บ. 6 
10190111302501A0G5 สำขำวชิำวิศวกรรมวัสดุ ภำคปกติ  วศ.บ. 3 
10190111303501A0G5 สำขำวชิำวิศวกรรมอุตสำหกำร ภำคปกติ  วศ.บ. 4 
10190111303401A0G5 สำขำวชิำวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว ภำคปกติ วศ.บ. 2 
10190111302801A0G5 สำขำวชิำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภำคปกต ิ วศ.บ. 3 
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5.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 
 

รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา ชื่อปริญญา จ านวนรับ 
7.  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
10190112112701A0G5 สำขำวชิำสำธำรณสุขชุมชน ภำคปกติ ส.บ. 2 
10190112112703A0G5 สำขำวชิำอนำมัยสิง่แวดล้อม ภำคปกติ วท.บ. 2 
8.  คณะศึกษาศาสตร์ 
10190115700601A0G5 สำขำวชิำกำรศึกษำปฐมวัย (หลกัสูตร 4 ปี) ภำคปกต ิ กศ.บ. 5 
10190115700801A0G5 สำขำวชิำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกต ิ กศ.บ. 2 
10190115701001A0G5 สำขำวชิำเคมี (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกต ิ กศ.บ. 1 
10190115701301A0G5 สำขำวชิำชีววิทยำ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกต ิ กศ.บ. 1 
10190115701801A0G5 สำขำวชิำฟสิิกส์ (หลักสูตร 4 ป)ี ภำคปกต ิ กศ.บ. 1 
10190115702801A0G5 สำขำวชิำพลศึกษำ (หลักสตูร 4 ปี) ภำคปกต ิ กศ.บ. 2 
10190115901601A0G5 สำขำวชิำเทคโนโลยีกำรศึกษำ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกต ิ กศ.บ. 10 
9.  คณะโลจิสติกส์ 

10190116611001A0G5 
สำขำวชิำกำรคำ้ระหว่ำงประเทศและกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
ภำคปกต ิ

บธ.บ. 2 

10190116611002A0G5 สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์ ภำคปกต ิ วท.บ. 2 
10190116210201A0G5 สำขำวชิำวทิยำกำรเดินเรือ ภำคปกติ วท.บ. 1 
10. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
10190117900101A0G5 สำขำวชิำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ ภำคปกติ ศศ.บ. 4 

10190117112001A0G5 
สำขำวชิำวทิยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ 
ภำคปกต ิ

วท.บ. 4 

10190117903801A0G5 สำขำวชิำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ ภำคปกติ ศศ.บ. 3 
11.  วิทยาลัยนานาชาติ 

10190118620101E0G5 
สำขำวชิำกำรจัดกำรกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว
นำนำชำติ ภำคปกต ิ

บธ.บ. 2 

10190118611001E0G5 สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์  ภำคปกต ิ บธ.บ. 2 

10190118900101EAG5 
สำขำวชิำกำรติดต่อสื่อสำร กลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำ 
รเชิงธุรกิจ  ภำคปกติ 

ศศ.บ. 2 

10190118900101EBG5 
สำขำวชิำกำรติดต่อสื่อสำร กลุ่มวิชำทักษะกำร
ติดต่อสื่อสำรเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  ภำคปกต ิ

ศศ.บ. 2 

10190118800101E0G5 สำขำวชิำนิเทศศิลป์และกำรออกแบบ ภำคปกติ ศป.บ. 2 
10190118610801EAG5 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรเงิน  ภำคปกติ บธ.บ. 2 

10190118610801EBG5 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศ ภำคปกต ิ

บธ.บ. 2 

10190118610801ECG5 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรตลำด  
ภำคปกต ิ

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

รหัสสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชา ชื่อปริญญา จ านวนรับ 
12.  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 
10190220610801A0G5 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต ภำคปกต ิ บธ.บ. 40 

10190220611001A0G5 
สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และกำรค้ำชำยแดน   
ภำคปกต ิ

บธ.บ. 40 

10190220500401A0G5 สำขำวชิำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพชื) ภำคปกติ วท.บ. 40 
10190220610901A0G5 สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำคปกติ วท.บ. 40 
10190220902501A0G5 สำขำวชิำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  ภำคปกติ ศศ.บ. 40 
13.  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี 
10190221213001A0G5 สำขำวชิำเทคโนโลยีทำงทะเล ภำคปกติ วท.บ. 30 
14.  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 
10190222800101A0G5 สำขำวชิำกำรออกแบบเครื่องประดับ ภำคปกติ ศป.บ. 30 
10190222610801A0G5 สำขำวชิำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ภำคปกติ บธ.บ. 30 
10190222213401A0G5 สำขำวชิำอัญมณีและเครื่องประดับ ภำคปกติ วท.บ. 30 
15.  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 
10190323610401A0G5 สำขำวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  ภำคปกติ บธ.บ. 100 

10190323210101A0G5 
สำขำวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ภำคปกต ิ

วท.บ. 100 

10190323611001A0G5 
สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และกำรค้ำชำยแดน   
ภำคปกต ิ

บธ.บ. 100 

10190323903101A0G5 สำขำวชิำกำรบริหำรทั่วไป  ภำคปกติ รป.บ. 100 

10190323610901A0G5 
สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ  
ภำคปกต ิ

วท.บ. 100 

16.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 
10190324500201AAG5 สำขำวชิำเกษตรศำสตร์ กลุ่มวิชำพืชศำสตร์ ภำคปกติ วท.บ. 10 
10190324500201ABG5 สำขำวชิำเกษตรศำสตร์ กลุ่มวิชำสัตวศำสตร์ ภำคปกติ วท.บ. 10 
10190324501101A0G5 สำขำวชิำพฒันำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ภำคปกติ วท.บ. 3 
17.  โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ  วิทยาเขตสระแก้ว 
10190325610201A0G5 สำขำวชิำกำรจัดกำร ภำคปกต ิ บธ.บ. 20 

รวม 1,081 
 

6.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ในวันที่  20 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือhttp://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
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7.  กรอกข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก) 
7.1 กรอกข้อมูลที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ http://e-admission.buu.ac.th  

ตั้งแต่วันที่ 24-26 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
7.2  กำรกรอกข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง   

หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 

8. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
8.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร จ ำนวน  500  บำท  
8.2 น ำเอกสำรที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปช ำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทย  และที่ท ำกำรไปรษณีย์  

ทุกสำขำทั่วประเทศ ระหว่ำงวันที่ 24-27 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
8.3 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินที่เว็บไซต์ 

http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 2 วันท ำกำร 
 

หมายเหต ุ  - ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใชใ้บสมัครท่ีมีกำรช ำระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 

9.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  

ในวันที่ 9 มกรำคม พ.ศ. 2563 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 

10.  การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  ในวันที่ 18 มกรำคม 

พ.ศ. 2563  ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป  ตำมสถำนที่ที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ  พร้อมหลักฐำน ดังนี้ 
(1)  ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต  ที่ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด  1  นิ้ว   
(2)  บัตรประจ ำตัวประชำชน (ฉบับจริง)  และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
(3)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
(4)  ส ำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  (ถ้ำมี) 
 

11. ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
 มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 23 มกรำคม พ.ศ. 2563 
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 

 
12. ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
 มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 30 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรอื http://e-admission.buu.ac.th 
เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป 

http://regservice.buu.ac.th/
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13.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

13.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่ำงวันที่ 30-31 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 ทำงเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 13.2 หำกยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สำมำรถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ 
หำกประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ  
หำกได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ท ำกำรสละสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 1-2 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ.2563 ทำงเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 

14.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่  3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 

ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 

15.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
15.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในข้ันสุดท้ำยถือว่ำเป็น 

ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

15.2  ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
16.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา 
  ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2563  ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ    
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 
   ประกำศ ณ วันที่  8  พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
 
             (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 
              (รองศำสตรำจำรย์สมถวิล  จริตควร) 
                     รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 

     ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 

            ส ำเนำถูกต้อง 
         พรจันทร์  โพธินำค 
    (นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
    นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  
 
 



  
 

 

ใบสมัครโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีการศึกษา  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์สมัครเข้ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือกในโครงกำรส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรม 
และจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) ของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลที่น ำเสนอในใบสมัครนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร  หำกตรวจสอบในภำยหลัง
พบว่ำข้อมูลเป็นเท็จ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ตัดสิทธิ์กำรพิจำรณำคัดเลือกรับเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ  
       ลำยมือชื่อผู้สมัคร………………………………....……... 
       วันที่………….เดือน……………….….…พ.ศ……….…… 
  ค ารับรองหัวหน้าสถานศึกษา 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลทั้งหมดที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้อง เป็นจริงทุกประกำร 
 
       ลำยมือชื่อ…………………………………………………... 
       (……………………………………..…………….….………..) 
       ต ำแหน่ง………………………………………………………. 
                     (ประทับตรำสถำบัน) 

 
ติดรูปถ่ำย 

ขนำด 1 นิว้ 

 

 

สำขำวิชำ.................................................... ............................................................................... 
 

ชื่อปริญญำ...............................คณะ..........................................................................................  
(ดูจากตารางหน้า 17-19) 

 

ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ   นำย  นำงสำว ...............................................................เลขประจ ำตัวประชำชน............................................ 
วัน/เดือน/ปีเกิด.........................................................อำยุ..... ..............ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
บ้ำนเลขท่ี........................หมูท่ี่..............ถนน....................................................ต ำบล/แขวง............................................... 
อ ำเภอ/เขต............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์......................เบอร์โทรศัพท์มือถือ............................ 

 

ก ำลังศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียน........................................................ .........................................................  
ต ำบล/แขวง……………………....................อ ำเภอ/เขต………………………………..…..…….จังหวดั……………………………………….
รหัสไปรษณีย์…………............….โทรศัพท์……………………..……..โทรสำร………………….……..… 

ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 (5 ภำคเรียน)   .  
จ านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระ 
1. ภำษำไทย................หน่วยกิต   2. คณิตศำสตร์................หนว่ยกิต  
3. วิทยำศำสตร์................หนว่ยกิต   4. ภำษำต่ำงประเทศ................หน่วยกิต  
 
 

 

วันท่ีสมัคร ............................................    


