-สำเนำปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563
รายการ
รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต
วิธีกำรชำระเงินค่ำสมัคร
ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ
ข้อมูลกำรชำระเงินค่ำสมัคร
ส่งใบสมัครและหลักฐำนประกอบ
กำรสมัครพร้อมแฟ้มผลงำน
(ให้เข้าเล่มสันกาวหรือติดเทป
แลคซีนขนาด A4 เท่านั้น ผลงาน
จานวนไม่เกิน 10 หน้า)
ประกำศรำยชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภำษณ์และ
ตรวจร่ำงกำย
สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
ประกำศรำยชื่อผูผ้ ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์
และตรวจร่ำงกำย
ประกำศรำยชื่อผู้มสี ิทธิ์ยืนยันสิทธิ์
Clearing House
ยืนยันสิทธิ์ผ่ำนระบบ Clearing House
สละสิทธิ์ผ่ำนระบบ Clearing House
ประกำศรำยชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้ำศึกษำ

สถานที่/ผู้รับผิดชอบ

http://regservice.buu.ac.th

วัน/เดือน/ปี
2 – 16 ธ.ค. 2562

เวลา
ตำมเวลำเปิดทำกำรของ
ธนำคำรและไปรษณีย์

ธนำคำรกรุงไทย และไปรษณีย์ทุกสำขำ
ทั่วประเทศ

2 – 17 ธ.ค. 2562

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

หลังจำกชำระเงิน 3
วันทำกำร

-

2 – 17 ธ.ค. 2562

ถือวันประทับตรำไปรษณีย์
วันที่ 17 ธ.ค. 62
เป็นวันสุดท้ำย
ของกำรรับสมัคร

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

15 ม.ค. 2563

16.00 น.

มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี

18 ม.ค. 2563

09.00 น.

23 ม.ค. 2563

16.00 น.

30 ม.ค. 2563

10.00 น.

30-31 ม.ค. 2563
1-2 ก.พ. 2563

-

3 ก.พ. 2563

16.00 น.

- ส่งทางไปรษณีย์ กองทะเบียนและประมวลผล
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ เลขที่ 169
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
- ส่งด้วยตนเอง ณ งำนรับเข้ำศึกษำ
กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ ชั้น 1

- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
https://student.mytcas.com
https://student.mytcas.com
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
http://smartreg.buu.ac.th

รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ
5-6 ก.พ. 2563
ปฐมนิเทศนิสติ ใหม่
30 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2563
เปิดภำคเรียน
4 ก.ค. 2563
หมายเหตุ 1. ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือก อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้
2. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 500 บำท
3. วงเล็บมุมซอง “โครงกำรนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษทั่วประเทศ”
“เอกสารภายในเล่มผลงาน ให้เย็บรูปเล่มอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยเรียงลาดับดังต่อไปนี้”
ลาดับที่ 1 (หน้าปก) ใบสมัครที่พิมพ์ทำงอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว
ลาดับที่ 2
ใบแสดงผลกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 5 ภำคเรียน
ลาดับที่ 3
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
ลาดับที่ 4
ผลงำน เช่น เกียรติบัตร รูปถ่ำย เป็นต้น จานวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก)
แฟ้มสะสมผลงานต้องจัดทาเป็นเล่มรายงาน (เข้าเล่มสันกาวหรือติดเทปแลคซีน) ขนาด A4 เท่านั้น ไม่รับแฟ้ม
สะสมผลงานที่เป็นแฟ้มพลาสติกและเข้าเล่มแบบกระดูกงู โดยให้นำใบสมัครทีต่ ิดรูปถ่ำยแล้วทำเป็นหน้ำปก และเอกสารใน
ลาดับที่ 2-4 ต้องเป็นฉบับสาเนาเท่านั้น
โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัตดิ ้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ด้ำนกีฬำ
ผู้สมัครต้องได้รับรำงวัลในระดับจังหวัด เขต ภำค ประเทศหรือนำนำชำติ
2. ด้ำนศิลปะ
ผู้สมัครต้องได้รับรำงวัลในระดับโรงเรียน อำเภอ จังหวัด เขต ภำค ประเทศหรือนำนำชำติ
3. ด้ำนดนตรี-ขับร้อง
ผู้สมัครต้องได้ร่วมแสดง ประกวดหรือได้รับรำงวัลในระดับเขต ภำค ประเทศหรือนำนำชำติ
4. ด้ำนนำฏศิลป์
ผู้สมัครต้องได้ร่วมแสดง ประกวดหรือได้รับรำงวัลในระดับเขต ภำค ประเทศหรือนำนำชำติ
5. ด้ำนวิชำกำร
ผู้สมัครต้องได้รับรำงวัลในระดับประเทศ หรือนำนำชำติ
**สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-102643 และ 038-102721

-สำเนำประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 1406 /2562
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2563
-------------------------------------ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559 เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559
มหำวิทยำลัยบูรพำจะดำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงกำรนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษทั่วประเทศ ประจำปีกำรศึกษำ 2563 โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้ มัคร
1.1 กำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
1.2 มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนใดด้ำนหนึ่ง คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนกีฬำ ด้ำนดนตรี-ขับร้อง
ด้ำนนำฏศิลป์ หรือด้ำนศิลปะ ที่สร้ำงชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับตนเอง ในระดับโรงเรียน อำเภอ จังหวัด เขต
ภำค ประเทศ หรือ นำนำชำติ
1.3 มีควำมประพฤติเรียบร้อย
1.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
1.5 มีคุณสมบัติเฉพาะด้าน และมีผลงานตามที่คณะและสาขาวิชากาหนด

2. คุณสมบัติเฉพาะด้าน
ด้านกีฬา
1. เป็นผู้มีประวัติควำมสำมำรถในด้ำนกีฬำดีเด่นมำแล้วไม่เกิน 3 ปี และมีใบรับรอง
ควำมสำมำรถในทำงกีฬำจำก
1.1 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือ
1.2 สมำคมกีฬำแห่งประเทศไทย / กำรกีฬำแห่งประเทศไทย หรือ
1.3 คณะกรรมกำรโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ หรือ
1.4 ใบรับรองเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำนำนำชำติ ซึ่งเจ้ำภำพออกให้
2. เกณฑ์ขั้นต่ำ
2.1 เป็นนักกีฬำตัวแทนเหรียญทองระดับจังหวัด ในกำรแข่งขันกีฬำเขตกำรศึกษำ
กีฬำเยำวชนแห่งชำติ กีฬำแห่งชำติ กีฬำที่สมำคมกีฬำแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด หรือ
2.2 กีฬำที่คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยบูรพำเป็นผู้จัด โดยประธำน
และคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันรับรองว่ำ ผู้สมัครมีควำมสำมำรถสูงในกีฬำที่ลงแข่งขัน

-2ด้านศิลปะ
1. เป็นผู้มีประวัติควำมสำมำรถในด้ำนศิลปะ
2. เป็นผู้ได้รับรำงวัลหรือเกียรติบัตรทำงศิลปะ ขณะศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
โดยพิจำรณำตำมอันดับควำมสำคัญดังนี้
2.1 ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดและแสดงทำงศิลปะระดับนำนำชำติ และได้รับ
รำงวัลระดับใดระดับหนึ่ง
2.2 ส่งผลงำนร่วมประกวดและแสดงศิลปะระดับประเทศ และได้รับรำงวัล
ระดับใดระดับหนึ่ง
2.3 ส่งผลงำนร่วมประกวดและแสดงศิลปะระดับเขตกำรศึกษำ และได้รับรำงวัล
ระดับใดระดับหนึ่ง
2.4 ส่งผลงำนร่วมประกวดและแสดงศิลปะโดยทั่ว ๆ ไปนอกเหนือจำกข้อ
2.1 - 2.3 และได้รับรำงวัลระดับใดระดับหนึ่ง
ด้านดนตรี-ขับร้อง
1. เป็นนักดนตรีไทย สำกล หรือนักขับร้องเพลงไทยและสำกล
2. มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติเครื่องดนตรีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งได้อย่ำงดีเยี่ยม แต่ถ้ำเป็น
เครื่องกำกับจังหวะ จะต้องสำมำรถปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทดำเนินทำนองได้อย่ำงน้อยหนึ่งชนิด
หรือมีควำมสำมำรถด้ำนขับร้องเพลงไทยหรือสำกลเป็นอย่ำงดี
3. ร่วมแสดงหรือร่วมประกวดในกำรบรรเลงหรือในกำรขับร้องเพลงไทยและสำกลระดับ
เขต ภำค ประเทศ หรือต่ำงประเทศ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง โดยต้องนำหลักฐำนแสดงควำมสำมำรถพิเศษ
มำแสดงด้วย เช่น ใบประกำศเกียรติคุณ รำงวัล หนังสือรับรอง หนังสือเชิญหรือหลักฐำนอื่น ๆ
4. เป็นผู้ที่เคยได้รับรำงวัลหรือประกำศเกียรติคุณด้ำนดนตรี-ขับร้อง ระดับชำติ และ
นำนำชำติ และต้องนำหลักฐำนมำแสดงด้วย
ด้านนาฏศิลป์
ผู้สมัครในโครงกำรควำมสำมำรถพิเศษด้ำนนำฏศิลป์ จะต้องมีควำมประพฤติเรียบร้อย
มีทัศนคติที่ดีต่อนำฏศิลป์ไทย เมื่อได้เข้ำศึกษำต้องพร้อมที่จะเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนนำฏศิลป์ไทยอย่ำงต่อเนื่อง
และมีคุณสมบัติอื่น ดังนี้
1. เป็นนักแสดงนำฏศิลป์ไทยทุกสำขำ
2. มีควำมสำมำรถและเคยร่วมกิจกรรมด้ำนนำฏศิลป์ไทยในโรงเรียน หรือได้รับเชิญไป
ร่วมแสดงกับหน่วยงำนอื่นได้อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
3. เป็นผู้ที่เคยได้รับรำงวัลหรือประกำศเกียรติคุณด้ำนนำฏศิลป์ไทย และต้องนำหลักฐำน
มำแสดงด้วย
ด้านวิชาการ
1. นักเรียนที่ได้รับรำงวัลทำงวิชำกำร สำขำใดสำขำหนึ่งในระดับชำติ หรือ นำนำชำติ
2. เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษในกำรออกแบบ หรือพัฒนำนวัตกรรมด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
จนได้รับกำรยอมรับและมีหลักฐำนที่ได้รับกำรยอมรับในระดับชำติหรือนำนำชำติ
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3. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คาแนะนาก่อนการตัดสินใจสมัคร
(คณะ/สำขำวิชำที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพำะ แสดงว่ำไม่มีกำรกำหนดคุณสมบัติเฉพำะเพิ่มเติม)
3.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.1.1 สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม สำขำวิชำประวัติศำตร์
และสำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง
หรือด้ำนนำฏศิลป์ หรือด้ำนวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ตำกว่
่ ำ 2.75
3.1.2 สำขำวิชำจิตวิทยำ กลุ่มจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง
หรือด้ำนนำฏศิลป์ หรือด้ำนวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 18 หน่วยกิต
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ตำกว่
่ ำ 3.00
3.1.3 สำขำวิชำภำษำเกำหลี
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฎศิลป์
หรือด้ำนวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง โดยเฉพำะผู้ที่เคยได้รับรำงวัลประกวดควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำและ
วัฒนธรรมเกำหลีในระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ หรือ เคยผ่ำนกำรอบรมภำษำและวัฒนธรรมเกำหลี
ทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ หรือสอบผ่ำนภำษำเกำหลีในระดับดีมำก
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ตำกว่
่ ำ 3.25
3.1.4 สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
โดยเฉพำะผู้ที่เคยได้รับรำงวัลประกวดควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำญี่ปุ่น
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ตำกว่
่ ำ 3.00
- ผู้สมัครจะต้องเรียนวิชำภำษำญี่ปุ่นในชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือหำกไม่ได้เรียน
วิชำภำษำญี่ปุ่นจะต้องมีใบประกำศกำรสอบผ่ำนวัดระดับภำษำญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป
3.1.5 สำขำวิชำภำษำไทย
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
โดยเฉพำะผู้ที่เคยได้รับรำงวัลประกวดควำมสำมำรถทำงภำษำไทย ทั้งทำงด้ำนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน หรือ
กำรเขียน หรือมีผลกำรเรียนวิชำภำษำไทยอยู่ในระดับดีมำก และภำษำอังกฤษอยู่ในระดับดี
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน ไม่ต่ำกว่ำ 2.75
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทย ไม่ต่ำกว่ำ 5 หน่วยกิต
3.1.6 สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรสื่อสำร
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์
หรือด้ำนวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง โดยเฉพำะผู้ที่ได้รับรำงวัลประกวดควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำฝรั่งเศส
หรือผ่ำนกำรสอบวัดระดับภำษำฝรั่งเศส (DELF) ระดับ A2 หรือมีผลกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษอยู่ในระดับ
ดีมำก และผลกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศอื่นอีก 1 ภำษำในระดับดี
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ตำกว่
่ ำ 3.00
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำต่ำงประเทศ ไม่ต่ำกว่ำ 7 หน่วยกิต

-43.1.6 สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือด้ำนนำฏศิลป์
หรือด้ำนวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง โดยเฉพำะผู้ที่ได้รับรำงวัลประกวดควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำอังกฤษ
หรือได้รับกำรสอบผ่ำนภำษำอังกฤษ โดยมีผลกำรเรียนระดับดีมำก และผลกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศอื่น ๆ
ในระดับดี
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ตำกว่
่ ำ 3.00 และมีผลกำรเรียน
ในกลุ่มสำระวิชำภำษำต่ำงประเทศ ตลอด 5 ภำคเรียน ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำต่ำงประเทศ ไม่ต่ำกว่ำ 7 หน่วยกิต

3.1.7 สำขำวิชำศำสนำและปรัชญำ
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง
หรือด้ำนนำฏศิลป์ หรือด้ำนวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ตำกว่
่ ำ 2.50
3.1.8 หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง
หรือด้ำนนำฏศิลป์ หรือด้ำนวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ตำกว่
่ ำ 3.00
3.2 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ หรือด้ำนศิลปะ หรือด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือ
ด้ำนนำฏศิลป์ หรือด้ำนวิชำกำรด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ตำกว่
่ ำ 2.00
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีที่ 2 ได้แก่ กลุ่มภูมิศำสตร์ และกลุ่มภูมิสำรสนเทศศำสตร์
เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำวิชำกำรภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ซึ่งมีกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎี
และภำคปฏิบัติ รวมทั้งกำรออกพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลในภำคสนำม ผู้สมัครเข้ำศึกษำในคณะภูมิสำรสนเทศ
ศำสตร์ ต้องมีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง สมบูรณ์ และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือมีควำมพิกำรอันเป็น
อุปสรรคต่อกำรศึกษำดังต่อไปนี้
1. มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
2. โรคติดต่อที่มีผลต่อนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรในมหำวิทยำลัยบูรพำ หรือโรคที่ส่งผลให้เกิด
กำรพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
3. โรคไม่ติดต่อที่ส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
3.1 โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในภำคปฏิบัติ
3.2 โรคควำมดันโลหิตรุนแรงจนส่งผลให้เกิดควำมผิดปกติต่อร่ำงกำยจนไม่สำมำรถดำเนิน
กำรศึกษำได้ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ
3.3 โรคติดสำรเสพติดให้โทษ
3.4 ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง
3.5 ภำวะไตวำยเรื้อรัง

-53.6 โรคลมชักที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี โดยมีกำร
รับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
4. มีปัญหำด้ำนจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสำท หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน รวมถึง
ปัญหำจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
5. หูหนวกหรือหูตึง จำกควำมผิดปกติทำงประสำทและกำรได้ยิน
3.3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
3.3.1 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป สำขำวิชำกำรบริหำรท้องถิ่น
และหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์
หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- มีควำมสนใจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
3.3.2 หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์
หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- มีควำมสนใจด้ำนกฎหมำย
- ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
3.4 คณะวิทยาศาสตร์
3.4.1 สำขำวิชำคณิตศำสตร์ สำขำวิชำสถิติ สำขำวิชำชีวเคมี สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ
และสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์
หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 18 หน่วยกิต
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- ผู้สมัครเข้ำศึกษำในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร ต้องไม่เป็นผู้มีตำบอดสี
3.4.2 สำขำวิชำฟิสิกส์ และ สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิชำกำร หรือผ่ำนอบรมค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร สำขำฟิสิกส์
ค่ำยที่ 1 จำกศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือมีผลกำรเรียนในกลุ่มสำระคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์
ไม่น้อยกว่ำ 3.00
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 18 หน่วยกิต
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต

-63.4.3 สำขำวิชำเคมี สำขำวิชำจุลชีววิทยำ สำขำวิชำชีววิทยำ และ สำขำวิชำวำริชศำสตร์
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิชำกำร หรือผ่ำนอบรมค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร สำขำเคมี
หรือสำขำชีววิทยำ หรือสำขำฟิสิกส์ ค่ำยที่ 1 จำกศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือมีผลกำรเรียนในกลุ่มสำระ
คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ 3.00
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 18 หน่วยกิต
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- ผู้สมัครเข้ำศึกษำในสำขำวิชำเคมี และสำขำวิชำชีววิทยำ จะต้องไม่เป็นผู้มีตำบอดสี
- ผู้สมัครเข้ำศึกษำในสำขำวิชำจุลชีววิทยำ จะต้องไม่เป็นผู้มีตำบอดสี และ/หรือลักษณะ
พิกำรทำงร่ำงกำย/จิตใจอันจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
3.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 18 หน่วยกิต
- ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- ผู้สมัครสำมำรถเลือกสมัครเข้ำศึกษำได้ใน 8 สำขำวิชำ ดังนี้
1. สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร
2. สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี
3. สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล
4. สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (ต้องไม่ตำบอดสีขั้นรุนแรง)
5. สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ
6. สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ
7. สำขำวิชำวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว
8. สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โดยคณะวิศวกรรมศำสตร์คัดเลือกนักเรียนเข้ำศึกษำในโครงกำรนักเรียนที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษทั่วประเทศในประเภทต่ำง ๆ 5 ด้ำน ได้แก่
1. ความสามารถพิเศษด้านกีฬา เป็นนักกีฬาระดับเขต (เป็นตัวแทนเขตเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ) หรือเป็นนักกีฬำระดับชำติขึ้นไป และมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX 5 ภำคเรียนไม่ต่ำกว่ำ 2.75)
2. ความสามารถพิเศษด้านศิลปะและวัฒนธรรม เคยเข้ำร่วมและได้รับรำงวัลจำก
กำรแข่งขันกิจกรรมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมในระดับประเทศขึ้นไป และมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX 5 ภำคเรียนไม่ต่ำกว่ำ 2.75)
3. ความสามารถพิเศษด้านดนตรี-ขับร้อง หรือด้านนาฏศิลป์ เคยเข้ำร่วมและได้รับ
รำงวัลจำกกำรแข่งขันกิจกรรมด้ำนดนตรี หรือขับร้อง หรือนำฏศิลป์ในระดับประเทศขึ้นไป และมีผล
กำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียนไม่ต่ำกว่ำ 2.75)
4. ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ เคยเข้ำร่วมและได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน
ทำงวิชำกำรในระดับประเทศขึ้นไป และมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียนไม่ต่ำกว่ำ 3.50
5. ผ่านการอบรม สอวน. ค่าย 2 เป็นผู้ที่เคยผ่ำนกำรอบรมในโครงกำรมูลนิธิส่งเสริม
โอลิมปิกวิชำกำรและพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์ศึกษำในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ
เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำกรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ (สอวน.) ค่ำยที่ 2 จำกศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ
และมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียนไม่ต่ำกว่ำ 3.00)

-7- ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สำมำรถศึกษำได้ และไม่ปรำกฏอำกำร
ของโรค ดังต่อไปนี้
* โรคเรื้อน
* วัณโรคในระยะอันตรำย
* โรคติดยำเสพติดให้โทษ
* โรคพิษสุรำเรื้อรัง
* โรคจิตต่ำง ๆ
* กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง (ระยะที่ 2)
* โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ
3.6 คณะสาธารณสุขศาสตร์
3.6.1 สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิชำกำร หรือกีฬำ หรือดนตรี-ขับร้อง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
- ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 18 หน่วยกิต
- ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค ดังต่อไปนี้
* โรคเรื้อน
* โรคติดยำเสพติดให้โทษ
* โรคพิษสุรำเรื้อรัง
* โรคจิตต่ำง ๆ และโรคออทิสติก
* โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ
* กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง (ระยะที่ 2)
เมื่อสำเร็จกำรศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ เช่น องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เทศบำล โรงพยำบำล สถำนีอนำมัย หรือปฏิบัติงำนในมูลนิธิ/องค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์และภำรกิจ
ในด้ำนกำรจัดกำรสุขภำพและสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยอำจรับผิดชอบหน้ำที่ดังนี้ คือ ที่ปรึกษำในหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ทำงด้ำนสุขภำพ ผู้ประเมินสภำวะสุขภำพชุมชน นักวิจัยทำงด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อม และ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อม
3.6.2 สำขำวิชำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิชำกำร หรือกีฬำ หรือดนตรี-ขับร้อง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 18 หน่วยกิต
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค ดังต่อไปนี้
* ตำบอดสี
* โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ
* โรคเรื้อน
* โรคติดยำเสพติดให้โทษ
* โรคพิษสุรำเรื้อรัง
* โรคจิตต่ำง ๆ และโรคออทิสติก
* กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง (ระยะที่ 2)
เมื่อสำเร็จกำรศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรส่งเสริม ป้องกัน ตรวจควำมปลอดภัย
ในสถำนประกอบกำร เพื่อสืบค้นปัญหำและอันตรำยตลอดจนประเมิน แก้ไขควบคุมปัญหำที่เกิดจำกกำร
ทำงำน

-83.6.3 สำขำวิชำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิชำกำร หรือกีฬำ หรือดนตรี-ขับร้อง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 18 หน่วยกิต
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค ดังต่อไปนี้
* โรคเรื้อน
* โรคติดยำเสพติดให้โทษ
* โรคพิษสุรำเรื้อรัง
* โรคจิตต่ำง ๆ และโรคออทิสติก
* โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ
* กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง (ระยะที่ 2)
สำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ปัญหำสุขภำพ พฤติกรรมสุขภำพ กระบวนกำร
ปลูกฝัง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรวำงแผนและดำเนินกำรสุขศึกษำ กำรประเมินผลงำน กำรวิจัย
พัฒนำงำนด้ำนสุขศึกษำ และสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้อง
3.6.4 สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิชำกำร หรือกีฬำ หรือดนตรี-ขับร้อง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 18 หน่วยกิต
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค ดังต่อไปนี้
* ตำบอดสี
* โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ
* โรคเรื้อน
* โรคติดยำเสพติดให้โทษ
* โรคพิษสุรำเรื้อรัง
* โรคจิตต่ำง ๆ และโรคออทิสติก
* กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง (ระยะที่ 2)
- สำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ วำงแผน นิเทศ ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำอนำมัย
สิ่งแวดล้อม ทั้งในสถำนประกอบกำรและชุมชน กำรประเมินผลงำน กำรวิจัย และพัฒนำงำนทำงด้ำน
อนำมัยสิ่งแวดล้อม และด้ำนสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้อง
3.7 คณะศิลปกรรมศาสตร์
- กำลังศึกษำ หรือสำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่ำ 2.00
- มีผลงำนทำงศิลปกรรม โดยพิจำรณำจำกรำงวัลในทำงศิลปะ หรือพิจำรณำจำกผลงำน
ควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนศิลปะในสำขำวิชำที่สมัคร
- ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในวิชำชีพทำงศิลปกรรมศำสตร์ ดังต่อไปนี้
1. ตำบอดสีชนิดรุนแรง
2. โรคเรื้อน
3. โรคจิตต่ำง ๆ
4. วัณโรคในระยะอันตรำย
5. กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง (ระยะที่ 2)
6. โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ
7. โรคหรือคนพิกำรประเภทอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำย
เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ทั้งนี้ คณะศิลปกรรมศำสตร์อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำย
เพิ่มเติมได้

-93.8 คณะดนตรีและการแสดง
3.8.1 สำขำวิชำดนตรี และสำขำวิชำศิลปะกำรแสดง
- กำลังศึกษำ หรือสำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์ ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
และต้องมีผลงำนทำงดนตรีและกำรแสดง ที่ได้รับรำงวัลหรือยกย่องจำกสถำบันหรือหน่วยงำนที่น่ำเชื่อถือ
- ผู้สมัครต้องส่งคลิปวิดีโอความสามารถพิเศษด้านดนตรีหรือศิลปะการแสดง
โดยทาเป็น CD แนบมาพร้อมกับแฟ้มสะสมผลงาน
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง และโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชำชีพ ดังต่อไปนี้
* โรคจิตต่ำง ๆ
* โรคเรื้อน
* วัณโรคในระยะอันตรำย
* โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ
* กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง (ระยะที่ 2)
โรคหรือคนพิกำรประเภทอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรค
ต่อกำรศึกษำ ทั้งนี้ คณะดนตรีและกำรแสดงอำจแต่งตัง้ ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้
โดยผู้สมัครจะต้องเลือกเรียนใน 4 วิชำเอก ดังนี้
1. วิชาเอกดนตรีไทย ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชำเครื่องสำยไทย
- กลุ่มวิชำปี่พำทย์
- กลุ่มขับร้องเพลงไทยเดิม
(ผู้สมัครจะต้องมีพื้นฐำนกำรใช้เครื่องดนตรีอย่ำงน้อย 1 ประเภท ดังต่อไปนี้ ระนำดเอก,
ระนำดทุ้ม,ฆ้องวงใหญ่, ฆ้องวงเล็ก, ปี่ใน, จะเข้, ซออู้, ซอด้วง และขับร้องเพลงไทยเดิม)
2. วิชาเอกดนตรีสากล ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชำปฏิบัติดนตรีตะวันตก - กลุ่มวิชำกำรประพันธ์เพลง - กลุ่มวิชำดนตรีแจ๊ส
- กลุ่มวิชำดนตรีสมัยนิยม
- กลุ่มวิชำกำรขับร้องลูกทุ่ง - กลุ่มวิชำเทคโนโลยีทำงดนตรี
(ผู้สมัครจะต้องมีพื้นฐำนกำรใช้เครื่องดนตรีอย่ำงน้อย 1 ประเภท ดังต่อไปนี้ Voice, Woodwind,
Brass, Percussion, String, Piano Classic, Piano Jazz, Classic Guitar, Drum set, Electric
Guitar, และ Bass Guitar
3. วิชาเอกนาฏศิลป์และการกากับลีลา ประกอบด้วย
- กลุ่มนำฏศิลป์ไทย
- กลุ่มนำฏศิลป์ร่วมสมัย (โดยมุ่งเน้นพัฒนำงำนสร้ำงสรรค์ และกำรฝึกปฏิบัติ ผู้เรียนใน
กลุ่มนำฏศิลป์ร่วมสมัยต้องมีควำมสำมำรถทำงนำฏศิลป์สำกล หรือนำฏศิลป์รูปแบบต่ำง ๆที่แสดงศักยภำพ
ในกำรพัฒนำไปสู่นำฏศิลป์ร่วมสมัยได้ (เช่น นำฏศิลป์สำกลประเภทบัลเล่ต์ในระดับสูง)
4. วิชาเอกศิลปะการละคร ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชำทักษะกำรแสดง
- กลุ่มวิชำกำรกำกับและกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดง
- กลุ่มวิชำละครเพื่อกำรเรียนรู้
- กลุ่มวิชำกำรเขียนบท
- กลุ่มวิชำศิลปะกำรละครศึกษำ
- กลุ่มวิชำกำรออกแบบเครื่องแต่งกำย
- กลุ่มวิชำกำรออกแบบฉำกและแสง
(โดยเรียนในรำยวิชำบังคับเอกร่วมกัน และเลือกเรียนในกลุ่มวิชำดังกล่ำวฯ ตำมควำมถนัด
ในระดับชั้นปีที่ 2)

-103.8.2 สำขำวิชำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์
- กำลังศึกษำ หรือสำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์ ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
และต้องมีผลงำนทำงดนตรีและกำรแสดง ที่ได้รับรำงวัลหรือยกย่องจำกสถำบันหรือหน่วยงำนที่น่ำเชื่อถือ
- ผู้สมัครต้องส่งคลิปวิดีโอความสามารถพิเศษด้านดนตรีหรือศิลปะการแสดง
โดยทาเป็น CD แนบมาพร้อมกับแฟ้มสะสมผลงาน
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง และโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชำชีพ ดังต่อไปนี้
* โรคจิตต่ำง ๆ
* โรคเรื้อน
* วัณโรคในระยะอันตรำย
* โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ
* กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง (ระยะที่ 2)
โรคหรือคนพิกำรประเภทอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรค
ต่อกำรศึกษำ ทั้งนี้ คณะดนตรีและกำรแสดงอำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นบูรณำกำรควำมรู้จำกหลำยศำสตร์ทั้งกำรจัดกำร กำรบริหำร ดนตรี
ศิลปะกำรแสดง กำรสื่อสำรและกำรผลิตในสื่อบันเทิงและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีควำมรู้รอบ
เพื่อนำองค์ควำมรู้ที่หลำกหลำยไปใช้ในกำรทำงำนด้ำนกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ เพื่อผลิต
นักจัดกำรผลิตกำรแสดงและดนตรี ผู้อำนวยกำรผลิตกำรแสดง ดนตรีและสื่อบันเทิง ผู้จัดกำรศิลปิน ผู้จัดกำร
กองถ่ำย และนักผลิตผลงำนบันเทิงจำกวัฒนธรรม
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเน้นกำรปฏิบัติงำนจำกโครงกำรให้นิสิตได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง โดยกำรศึกษำ
ในชั้นปีที่ 1 และ 2 เน้นกำรปูพื้นฐำนควำมรู้ในรำยวิชำเฉพำะที่เน้นทักษะกำรคิด กำรเขียน และองค์ควำมรู้
พื้นฐำนสำหรับหลักสูตร ในชั้นปีที่ 2 เทอมปลำย และชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเปิดโอกำสให้นิสิตเลือกเรียนรำยวิชำเลือก
ที่เน้นควำมสนใจเฉพำะในด้ำนกำรจัดกำรผลิตกำรแสดงสดและอีเวนต์ กำรจัดกำรผลิตผลงำนดนตรีหรือกำรจัดกำร
ผลิตสื่อบันเทิง โดยนิสิตจะต้องจัดทำโครงกำรกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ในชั้นปีที่ 4
สำหรับหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์จะมีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในชั้นเรียนเพียง 3 ปีครึ่ง โดยในภำคสุดท้ำยของชั้นปีที่ 4 ก่อนจบกำรศึกษำ ผู้เรียนจะต้องออกไป
ปฏิบัติงำนในองค์กรหรือบริษัทผ่ำนรำยวิชำสหกิจศึกษำ
ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกสำขำวิชำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ จะต้องเข้ำทดสอบควำมรู้
ควำมสำมำรถผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติ ในวันที่มำสอบสัมภำษณ์ คือกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์
ผลงำนด้ำนกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์จำกโจทย์ที่กรรมกำรสอบกำหนดให้
3.9 คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 5 ปี
3.9.1 สำขำวิชำภำษำจีน
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะ ด้ำนดนตรี-ขับร้อง ด้ำนนำฏศิลป์ และด้ำนวิชำกำร
ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง และต้องมีผลงำนหรือรำงวัลในระดับชำติขึ้นไปเท่ำนั้น
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ผู้ที่ประสงค์เลือกสมัครในสำขำวิชำภำษำจีน จะต้องเรียนแผนภำษำจีนในระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำยเท่ำนั้น และจะต้องศึกษำที่ประเทศไทยในปีที่ 1 - 2 โดยปีที่ 3 - 4 จะต้องเดินทำง
ไปศึกษำ ณ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ด้วยทุนของตนเอง และในปีที่ 5 จะต้องเดินทำงกลับ
ประเทศไทยเพื่อฝึกปฏิบัติกำรสอน

-11- ผู้ที่ประสงค์เลือกสมัครในสำขำวิชำภำษำจีน นิสิตจะต้องเลือกมหำวิทยำลัยที่จะไปศึกษำ
เป็นเวลำ 2 ปี (ชั้นปีที่ 3 - 4) ณ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน คือ Beijing Union University
เมืองปักกิ่ง โดยมีค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งหมด 2 ปี เป็นเงินประมำณ 600,000 บำท และ Yunnan Minzu
University เป็นเงินประมำณ 400,000 บำท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนและกำรใช้จ่ำยของนิสิต
แต่ละคน)
- กำรได้รับปริญญำทั้งสองมหำวิทยำลัยนั้น (เฉพำะสำขำวิชำภำษำจีน) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของมหำวิทยำลัยนั้น ๆ กำหนด
หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
3.9.2 สำขำวิชำคณิตศำสตร์ สำขำวิชำเคมี สำขำวิชำชีววิทยำ และสำขำวิชำฟิสิกส์
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิชำกำร และต้องมีผลงำนหรือรำงวัลในระดับชำติขึ้นไปเท่ำนั้น
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 18 หน่วยกิต
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
3.9.3 สำขำวิชำพลศึกษำ
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ และต้องมีผลงำนหรือรำงวัลในระดับชำติขึ้นไปเท่ำนั้น
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
3.9.4 สำขำวิชำศิลปศึกษำ
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะ และต้องมีผลงำนหรือรำงวัลในระดับชำติขึ้นไปเท่ำนั้น
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
3.9.5 สำขำวิชำดนตรีศึกษำ
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนดนตรี-ขับร้อง ด้ำนนำฏศิลป์ และด้ำนวิชำกำร
ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง และต้องมีผลงำนหรือรำงวัลในระดับชำติขึ้นไปเท่ำนั้น
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
3.9.6 สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ ด้ำนศิลปะ ด้ำนดนตรี-ขับร้อง ด้ำนนำฏศิลป์
และด้ำนวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง และต้องมีผลงำนหรือรำงวัลในระดับชำติขึ้นไปเท่ำนั้น
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
3.9.6 สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ ด้ำนศิลปะ ด้ำนดนตรี-ขับร้อง ด้ำนนำฏศิลป์
และด้ำนวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง และต้องมีผลงำนหรือรำงวัลในระดับชำติขึ้นไปเท่ำนั้น
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
3.10 คณะโลจิสติกส์
3.10.1 สำขำวิชำกำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำรจัดกำรโลจิสติกส์ สำขำวิชำกำรจัดกำร
โลจิสติกส์ และสำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมพำณิชยนำวี
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือวิชำกำร
ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับประเทศขึ้นไป

-12- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
และมีผลกำรเรียนคณิตศำสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.75
3.10.2 สำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ (หลักสูตร 5 ปี) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือวิชำกำร
ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ในระดับประเทศขึ้นไป
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.75
- ผู้สมัครต้องเป็นเพศชำย สูงไม่ต่ำกว่ำ 160 เซนติเมตร
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 18 หน่วยกิต
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- ผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำยจำกโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนสุขภำพ
ทุกรำยกำร ดังนี้ (มีค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสุขภำพประมำณ 3,000 บำท)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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)

เกณฑ์มาตรฐาน
ไม่มีประวัติเจ็บป่วยเฉียบพลัน
มีกำรติดเชื้อหรือไม่เคยเปลี่ยนไต
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
รำยงำนผลจำกรังสีวินิจฉัยไม่พบ
ไม่มี
ควำมดันปกติ
ผลปกติจำกรำยงำนกำรตรวจทำงพยำธิวิทยำ
น้ำหนักและส่วนสูงอัตรำเฉลี่ยต่ำกว่ำ 30
ไม่มีประวัติเจ็บปวดหน้ำอกเฉียบพลัน
ไม่ใช้อินซูลินบำบัดรักษำ
ไม่มีไซนัส/หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
ไม่มีกำรอักเสบของข้อ หรือปวดหลังอย่ำงรุนแรง
ตรวจวินิจฉัยไม่พบ
ปกติ
ปกติ

-13ที่
18

รายการที่ทาการตรวจ
กำรตรวจสำยตำ

19

กำรตรวจตำบอดสี

20

กำรได้ยินของหูทั้ง 2 ข้ำง

เกณฑ์มาตรฐาน
ระดับของกำรมองเห็น
- ไม่สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์ ไม่ต่ำกว่ำ 0.1
(20/200)
- สวมแว่น ไม่ต่ำกว่ำ 0.5 (20/40)
ต้องมองเห็นชัดเจนครบทั้ง 4 สี คือ สีแดง/สีเหลือง
/สีเขียว/สีน้ำเงิน
ไม่เกิน 40 เดซิเบล

- ต้องผ่ำนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยตำมที่คณะคณะโลจิสติกส์กำหนด ดังนี้
(ให้เตรียมชุดว่ำยน้ำ และชุดกีฬำมำด้วย)
1) ว่ำยน้ำระยะทำง 100 เมตร (ไม่จับเวลา แต่ถ้าไม่ผ่าน ถือว่าตกสัมภาษณ์)
2) วิ่งระยะทำงประมำณ 1,000 เมตร
3) ดันพื้น
4) ดึงข้อรำวเดี่ยว
5) ซิทอัพ
6) กระโดดหลบสิ่งกีดขวำง
หมายเหตุ
- ที่ระบุว่ำรับเฉพำะเพศชำยนั้นเนื่องจำกในหลักสูตรฯ กำหนดให้ต้องผ่ำนกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงทะเล
กับเรือสินค้ำเดินทะเลระหว่ำงประเทศของบริษัทเอกชนเป็นเวลำ 1 ปี ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีบริษัทเจ้ำของเรือ
รำยใดรับผู้หญิงขึ้นไปทำงำนบนเรือ ดังนั้น หำกนิสิตไม่สำมำรถหำเรือฝึกได้ก็จะไม่สำมำรถสำเร็จกำรศึกษำได้
- ในกรณีที่จำกัดส่วนสูงไม่ต่ำกว่ำ 160 เซนติเมตรนั้น เพรำะบนสะพำนเดินเรือมีเครื่องมือบำงชนิด
ที่ติดตั้งในตำแหน่งที่สูง ดังนั้นผู้ที่จะขึ้นไปทำงำนบนสะพำนเดินเรือจึงจำเป็นต้องมีควำมสูงในระดับพอที่จะใช้
เครื่องมือเหล่ำนั้นได้อย่ำงสะดวกและมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ผู้ที่จะขึ้นไปทำงำนบนสะพำนเดินเรือจะต้องมี
ควำมสูงเพียงพอที่จะมองผ่ำนกระจกออกไปด้ำนนอกเพื่อให้มีทัศนวิสัยที่มองเห็นได้กว้ำงไกล หำกมีควำมสูง
ไม่เพียงพอก็จะเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน
- หลักสูตรที่ศึกษำเป็นหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต มีรำยวิชำเรียนที่ต้องอำศัยกำรคำนวณทำง
คณิตศำสตร์ กำรวิเครำะห์ทำงฟิสิกส์ และควำมรู้ทำงเคมี อยู่มำก ผู้ที่จะเข้ำศึกษำจึงจำเป็นต้องมีพื้นฐำน
ทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์มำก่อนจึงจะสำมำรถเข้ำศึกษำได้
- เกณฑ์กำรพิจำรณำกำรตรวจร่ำงกำยขึ้นอยู่กับควำมเห็นของแพทย์ผู้ตรวจเป็นเด็ดขำด ถ้ำแพทย์
ผู้ตรวจพิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่สำมำรถปฏิบัติงำนบนเรือสินค้ำเดินทะเลระหว่ำงประเทศได้ตำมปกติ ถือว่ำ
ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ทั้งนี้ แพทย์ผู้ตรวจจะใช้ข้อมูลจำกกำรเอ็กซเรย์ ข้อมูลจำกกำรตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ (EKG)
ข้อมูลจำกกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร [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 ของโรงพยำบำล
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประกอบกำรพิจำรณำเท่ำนั้น จะไม่รับพิจำรณำผลกำรตรวจจำกที่อื่นโดยเด็ดขำด
ทั้งนี้ ผู้ตรวจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจร่ำงกำยทั้งหมด ไม่ว่ำจะผ่ำนเกณฑ์หรือไม่ก็ตำม
- เกณฑ์คะแนนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยเป็นไปตำมประกำศคณะโลจิสติกส์ เรื่อง
แนวปฏิบัติกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำต่อสำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ

-143.11 วิทยาลัยนานาชาติ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
3.11.1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มวิชำกำรตลำด กลุ่มวิชำกำรจัดกำร
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ กลุ่มวิชำกำรเงิน สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ และสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำร
และกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ หลักสูตรนำนำชำติ
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ ด้ำนศิลปะ ด้ำนดนตรี-ขับร้อง ด้ำนนำฏศิลป์
และด้ำนวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจำนวน 490,000 บำท โดยแบ่งจ่ำย
เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
3.11..2 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สำขำวิชำกำรติดต่อสื่อสำร กลุ่มวิชำทักษะ
กำรติดต่อสื่อสำรเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และกลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ หลักสูตรนำนำชำติ
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ ด้ำนศิลปะ ด้ำนดนตรี-ขับร้อง ด้ำนนำฏศิลป์
และด้ำนวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจำนวน 490,000 บำท โดยแบ่งจ่ำย
เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
3.11.3 หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สำขำวิชำนิเทศศิลป์และกำรออกแบบ
หลักสูตรนำนำชำติ
- มีผลงำนกำรแข่งขันด้ำนศิลปะ
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
- มีพื้นควำมรู้ด้ำนศิลปะ และมีแนวคิดด้ำนกำรออกแบบ กำรคิดสร้ำงสรรค์
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจำนวน 850,000 บำท โดยแบ่งจ่ำย
เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
3.12 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
3.12.1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
- มีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์
หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีที่ 2 ได้แก่ กลุ่มวิชำกำรตลำด และกลุ่มวิชำกำรเงิน
- ศึกษำสำระสำคัญด้ำนบริหำรธุรกิจ เสริมสร้ำงควำมเชี่ยวชำญในศำสตร์เฉพำะด้ำน
(กำรตลำด และกำรเงิน) เพื่อเป็นที่ยอมรับในสำยอำชีพ สำมำรถก้ำวสู่กำรเป็นนักบริหำรที่มีควำมสำมำรถที่
หลำกหลำยควบคู่กับกำรมีคุณธรรม ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสำมำรถนำเทคโนโลยี
ดังกล่ำวมำประยุกต์สำหรับกำรทำงำนในองค์กรและกำรประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่ำงเหมำะสมเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดขององค์กรและสังคม

-15แนวทางการประกอบอาชีพ
 กลุ่มวิชำกำรตลำด ประกอบอำชีพด้ำนกำรตลำดต่ำง ๆ เช่น งำนขำย วำงแผนกำรตลำด โฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ วิจัยตลำด บริหำรผลิตภัณฑ์ บริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น
 กลุ่มวิชำกำรเงิน ประกอบอำชีพด้ำนกำรเงินต่ำง ๆ เช่น สินเชื่อ กำรลงทุน วิเครำะห์หลักทรัพย์
วำงแผนและจัดกำรกำรเงิน ประกันภัย กำรเงินระหว่ำงประเทศ วำณิชธนกิจ บริหำรควำมเสี่ยง วิเครำะห์
ควำมเป็นไปได้ของโครงกำรลงทุน ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น
นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฎิบัติงานในสถาน
ประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ และผ่าน
การคัดเลือกให้ปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการ

3.12.2 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- มีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์
หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 5 หน่วยกิต
- บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นนักสนับสนุนกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กำรที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์กำรทำงำนด้ำนโปรแกรม กำรสื่อสำรข้อมูล และกำรบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ตลอดจนเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและทำงำนร่วมกันกับผู้อื่นได้ เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำองค์กำรและประเทศ
แนวทางการประกอบอาชีพ นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ นักวิเครำะห์และออกแบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ นักพัฒนำระบบ ผู้ดูแลเครือข่ำย นักพัฒนำเว็บไซต์ และนักวิชำชีพเทคโนโลยีสำรสนเทศใน
สถำนประกอบกำร
นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฎิบัติงานในสถาน
ประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ และผ่านการ
คัดเลือกให้ปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการ

3.12.3 สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช)
- มีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์
หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช) คณะวิทยำศำสตร์
และศิลปศำสตร์ เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนวิชำกำร มีควำมสำมำรถด้ำนปฏิบัติและกำรวิจัย สำมำรถพัฒนำ
ประยุกต์ใช้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนพืชอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน
แนวทางการประกอบอาชีพ รับรำชกำรในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนกำรเกษตร นักวิจัยและ
เจ้ำหน้ำที่ในองค์กรภำครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจทำงด้ำนกำรเกษตร หรือทำงำนในบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจกำรเกษตร เป็นต้น นอกจำกนี้ยังสำมำรถศึกษำต่อในระดับปริญญำโท และเอก สำขำวิทยำศำสตร์
ประยุกต์ในสถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ
นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช) มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฎิบตั ิงาน
ในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ
และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัตงิ านจากสถานประกอบการ

-163.12.4 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน
- มีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์
หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- ศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ำนของไทย
รวมทั้งกลุ่มประเทศอำเซียน และเอเชียตะวันออก เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นภำยใต้กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ สำขำโลจิสติกส์
แนวทางการประกอบอาชีพ
 ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์ เช่น หน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต กำรควบคุมวัตถุดิบ
กำรจัดซื้อ กำรจัดกำรคลังสินค้ำ กำรขนส่ง กำรกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ
 ด้ำนกำรจัดกำรกำรค้ำชำยแดนหรือกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เช่น หน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรส่งออก กำรนำเข้ำ กำรจัดซื้อหรือจัดหำต่ำงประเทศ กำรขำยต่ำงประเทศ กำรตลำดต่ำงประเทศ
กำรประสำนงำนต่ำงประเทศ ในองค์กำรทั้งภำครัฐและเอกชน และกำรประกอบธุรกิจส่วนตัว
นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
(ปฎิบัติงานในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข
ของคณะฯ และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
3.12.5 สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ
- มีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์
หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ไม่ต่ำกว่ำ 7 หน่วยกิต
ศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสิทธิภำพทำงด้ำนธุรกิจ รวมถึงกำรเข้ำใจวัฒนธรรม
ที่หลำกหลำย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงสรรค์งำนอำชีพ
แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพที่ในหน่วยงำนที่ต้องใช้ภำษำอังกฤษในงำน
ธุรกิจต่ำงๆ งำนแปล งำนในองค์กรระหว่ำงประเทศ
หมายเหตุ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ
เก็บค่ำบำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน ภำคต้นและภำคปลำย
ภำคเรียนละ 18,000 บำท
นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
(ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตผ่านการคัดเลือก
ให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

-173.13 คณะเทคโนโลยีทางทะเล
- กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์
หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชำ ดังนี้
1) กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นกลุ่มวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกับ
กำรจัดกำร และกำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกรทำงทะเล เน้นศึกษำกำรเปลี่ยนแปลง และกำรฟื้นฟูคุณภำพแหล่งน้ำ
ตะกอนดิน และระบบนิเวศในทะเลที่สำคัญ เช่น แนวปะกำรัง แหล่งหญ้ำทะเล ป่ำชำยเลน กำรใช้เทคโนโลยีภูมิ
สำรสนเทศสำหรับกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล และกำรศึกษำปัญหำเร่งด่วนของประเทศ เช่น
กำรกัดเซำะชำยฝั่ง กำรจัดกำรทรัพยำกรประมง มลภำวะทำงทะเล และขยะทะเล ฯลฯ และกำรฝึกทักษะกำร
ปฏิบัติกำรใต้น้ำ (SCUBA)
2) กลุ่มเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เป็นกลุ่มวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต
สิ่งมีชีวิตในทะเล กำรจัดกำรฟำร์มทะเล เทคโนโลยีกำรเพำะขยำยพันธุ์สัตว์และพืชทะเล เทคโนโลยีกำรตรวจและ
วินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ กำรจัดกำรสุขภำพสัตว์น้ำ และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภำพสำหรับพัฒนำกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ำให้มีประสิทธิภำพและยั่งยืน
แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนรำชกำร สถำนประกอบกำรเอกชน
และองค์กรพัฒนำเอกชน ในตำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ นักวิจัย หรือนักวิชำกำร ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล
กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงทะเล กำรจัดกำรประมง กำรจัดกำรฟำร์มสัตว์น้ำ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
กำรส่งเสริมวิชำกำรผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ กำรตรวจวิเครำะห์
คุณภำพวัตถุดิบอำหำร และผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล และกำรประกอบอำชีพที่เกี่ยวข้องกับกำรดำน้ำ
3.14 คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
3.14.1 สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะ โดยต้องมีผลงำนด้ำนศิลปะ
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- ต้องมีแฟ้มผลงำนพื้นฐำนกำรออกแบบหรือศิลปะ (Portfolio)
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ โดยเน้นทำงด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับ
ด้วยมือและคอมพิวเตอร์แบบ 2D และ 3D กำรออกแบบเครื่องประดับเชิงอุตสำหกรรมและเชิงศิลปะ
กำรออกแบบเครื่องประดับจำกแรงบันดำลใจ กำรออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น Costume jewelry กำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (Packaging design) กำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดแฟชัน่ โชว์เครื่องประดับ กระบวนกำรผลิตเครื่องประดับ
อัญมณีศำสตร์เบื้องต้น และกำรตลำดอัญมณีและเครื่องประดับเบื้องต้น
แนวทางในการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ในตำแหน่ง
นักออกแบบเครื่องประดับอุตสำหกรรม นักออกแบบเครื่องประดับเชิงศิลปะ นักออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น
นักออกแบบเครื่องประดับประณีตศิลป์ ผูผ้ ลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เจ้ำของธุรกิจ
ด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น
หมายเหตุ นิสิตสำขำกำรออกแบบเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำน
ในสถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำรคัดเลือก
จำกสถำนประกอบกำร

-183.14.2 สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
- มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์
หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนกำรบริหำรธุรกิจและกำรตลำด โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ พื้นฐำนเศรษฐศำสตร์ กำรทำแผนธุรกิจ ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนอัญมณีศำสตร์ กำรตรวจ
วิเครำะห์อัญมณี กำรประเมินคุณภำพรำคำเพชร กำรประเมินรำคำอัญมณีและเครื่องประดับ กำรเป็น
ผู้ประกอบกำร กำรตลำดออนไลน์ กำรสร้ำงแบรนด์ กำรออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ทั้ง
2D และ 3D และกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศเพื่อธุรกิจ
แนวทางในการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในตำแหน่ง
ผู้ประกอบกำรอัญมณี เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำดและฝ่ำยขำย เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยโฆษณำและประชำสัมพันธ์
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์อัญมณี เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซื้อ เป็นต้น
หมายเหตุ นิสิตสำขำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำน
ในสถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำร
คัดเลือกจำกสถำนประกอบกำร
3.14.3 สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ
- มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์
หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำวิชำนี้ศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นควำมรู้ด้ำนอัญมณีศำสตร์
กำรตรวจวิเครำะห์อัญมณีและเครื่องประดับด้วยเครื่องมือพื้นฐำนและขั้นสูง กำรประเมินคุณภำพอัญมณี
กำรประเมินคุณภำพเพชร เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิตเครื่องประดับด้วยเครื่องมือประเภทเดียวกับสถำน
ประกอบกำร กำรออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ 2D และ 3D เบื้องต้น
กำรออกแบบเหลี่ยมเจียระไน และพื้นฐำนด้ำนกำรตลำดในอุตสำหกรรมด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับ
แนวทางในการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในตำแหน่ง
นักอัญมณีศำสตร์(วิเครำะห์อัญมณี) นักประเมินรำคำอัญมณี นักเครื่องประดับ (ผลิตเครื่องประดับ) นักวิจัย
โลหะวิทยำด้ำนโลหะมีค่ำ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกระบวนกำรผลิตและควบคุมคุณภำพกำรผลิต เจ้ำของกิจกำรผลิต
และจำหน่ำยอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น
หมายเหตุ นิสิตสำขำอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำนใน
สถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำร
คัดเลือกจำกสถำนประกอบกำร
3.15 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
3.15.1 สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
- มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์
หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00

-19แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพเป็นผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์และ
องค์กำร เจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป นักวิชำกำรบริหำรบุคคล
พนักงำนฝ่ำยพัฒนำและฝึกอบรม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ที่ปรึกษำองค์กรธุรกิจ อำจำรย์
อำชีพอิสระทำงบริหำร ผู้ประกอบกำร และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น
3.15.2 สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
- มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์
หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งในองค์กรภำครัฐหรือภำคเอกชน เช่น ในกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงอุตสำหกรรมกระทรวงพลังงำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือในบริษัทที่ปรึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อมโรงงำนอุตสำหกรรม เป็นต้น นอกจำกนี้ยังสำมำรถประกอบอำชีพ
ในองค์กรอิสระด้ำนสิ่งแวดล้อม พัฒนำแนวทำงดำเนินงำนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในธุรกิจส่วนตัว
ตลอดจนศึกษำต่อในระดับสูงต่อไปได้
3.15.3 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน
- มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์
หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพที่เกี่ยวกับกำรนำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำ
กำรจัดซื้อ จัดหำ กำรขนส่งและกำรกระจำยสินค้ำ กำรจัดกำรคลังสินค้ำ กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์หรือ
ประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นต้น
3.15.4 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป
- มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์
หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ประกอบอำชีพส่วนตัว เช่น อำชีพรับรำชกำรในหน่วยงำนรำชกำร อำทิตำแหน่ง ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบำล
ปลัด อบต. อำชีพพนักงำนรัฐวิสำหกิจ อำชีพพนักงำนองค์กำรมหำชน อำชีพนักบริหำร อำชีพพนักงำนบริษัท
อำทิ ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรรัฐกิจ เป็นต้น
3.15.5 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ
- มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์
หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- มีควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีที่ 2 ดังนี้
1) กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศประยุกต์
2) กลุ่มนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบกำรดิจิทัล
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- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ (Applied Information Technology) ประกอบ
อำชีพเกี่ยวกับกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ตำแหน่งงำน ได้แก่ นักพัฒนำซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักพัฒนำ
เว็บแอพพลิเคชั่น นักพัฒนำและออกแบบเว็บไซต์ นักพัฒนำสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย นักพัฒนำไอโอที ผู้ดูแล
ระบบเครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย เป็นต้น
- กลุ่มนวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการดิจิทัล (Innovation for Digital Entrepreneur)
ประกอบอำชีพเกี่ยวกับผู้ประกอบกำรดิจิทัล ตำแหน่งงำน ได้แก่ นักกำรตลำดออนไลน์ นักเศรษฐศำสตร์
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ผู้ออกแบบและพัฒนำสื่อมัลติมีเดียเพื่อกำรนำเสนอทำงธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัล
3.16 คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
3.16.1 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ สำขำวิชำเกษตรศำสตร์มี 2 กลุ่มวิชำ ประกอบด้วย
1) กลุ่มวิชาพืชศาสตร์
- มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์
หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตพืช ประกอบด้วยเทคโนโลยีชีวภำพ
พืช สรีรวิทยำของพืช กำรปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช หลักกำรผลิตพืช เทคโนโลยีกำรผลิตพืช
เสริมควำมงำม เทคโนโลยีกำรผลิตไม้ผล เทคโนโลยีกำรขยำยพันธุ์พืช เช่น กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยี
กำรปลูกพืชไร้ดินพืชพลังงำนและเทคโนโลยี ด้ำนพลังงำนชีวมวล กำรผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร กำร
จัดกำรดินและปุ๋ยเทคโนโลยีกำรจัดกำรวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืช และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวกับกำรผลิตพืช
เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้และกำรวิจัยทำงด้ำนพืชศำสตร์ นำไปสู่กำรสร้ำงเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำกำรผลิต
พืชและศึกษำในด้ำนกำรประเมินคุณภำพผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยว ดัชนีกำรเก็บเกี่ยว กำรรักษำคุณภำพ คุณค่ำ
ของโภชนำกำร ระบบกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ กำออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำรเก็บ
รักษำ กำรขนส่ง และกำรนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมและทันสมัยมำใช้เพื่อลดกำรสูญเสียหลังกำรเก็บเกี่ยว กำร
เพิ่มมูลค่ำของผลิตผลเกษตร รวมทั้งกำรจัดกำรผลิตผลสดเพื่อส่งออก และควำมปลอดภัยของอำหำรและ
กฎระเบียบมำตรฐำนและควำมปลอดภัยของอำหำร และกฎระเบียบมำตรฐำนของประเทศผู้นำเข้ำ-ส่งออก
สินค้ำเกษตร
2) กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์
- มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์
หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- กลุ่มนีศ้ ึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ
ประกอบด้วย กำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์
โภชนศำสตร์สัตว์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์ พืชอำหำรสัตว์ กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสัตว์ เทคโนโลยี
น้ำนม กำรฟักไข่และกำรจัดกำรโรงฟัก เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม กำรรักษำเบื้องต้นและกำร
ป้องกันโรคในสัตว์ ธุรกิจปศุสัตว์และมำตรฐำนฟำร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีต่ำง ๆ และกำรวิจัยทำงสัตวศำสตร์เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์

-21แนวทางการประกอบอาชีพของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ศึกษำต่อปริญญำโท ปริญญำเอก ในสำขำ
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ รับ
รำชกำรในส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร อำจำรย์หรือนักวิจัย ตำมสถำบันมหำวิทยำลัยทั้งภำครัฐและ
เอกชน ประกอบธุรกิจทำงด้ำนเกษตร เช่น ฟำร์ม สวน ไร่ โรงงำน ฯลฯ หรือทำงำนในภำคเอกชนที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจกำรเกษตร
3.16.2 สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร
- มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์
หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร
ประกอบด้วยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตรเบื้องต้น หลักเศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเกษตร
กำรวิจัยตลำดในอุตสำหกรรมเกษตร กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรควบคุม
คุณภำพในอุตสำหกรรมเกษตร กำรประกันคุณภำพและกฎหมำยในอุตสำหกรรมเกษตร สถิติและกำรวำง
แผนกำรทดลอง นวัตกรรมในอุตสำหกรรมเกษตร กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร
หลักวิศวกรรมแปรรูปอำหำร กำรเสริมทักษะและจรรยำบรรณสำหรับวิชำชีพวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์
รวมถึงกำรศึกษำด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร เช่น จุลชีววิทยำอำหำร เคมีอำหำร หัวข้อคัดสรร
อุตสำหกรรมเกษตร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ประมง เทคโนโลยีผักและผลไม้ เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก เทคโนโลยีกำรหมัก เทคโนโลยีแป้งและ
น้ำตำล และในด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพและควำมงำม เช่น อำหำรเพื่อสุขภำพ เคมีผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติ สำรสกัดสมุนไพรและกำรทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพ หัวข้อคัดสรรทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภำพ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภำพและควำมงำม เครื่องสำอำงเวชสำอำง และพิษวิทยำของผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติ
แนวทางการประกอบอาชีพ ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ สำมำรถทำงำนได้
ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนเอกชน โดยทำงำนในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับอำหำร กึ่งอำหำร และไม่ใช่อำหำร ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพและควำมงำม
นอกจำกนี้ยังสำมำรถทำงำนในตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ำยกำรผลิต ฝ่ำยกำรควบคุมและประกัน
คุณภำพ กำรตลำด เป็นต้น และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมเกษตร
3.17 โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” วิทยาเขตสระแก้ว
3.17.1 สำขำวิชำกำรจัดกำร
- มีควำมสำมำรถพิเศษ ด้ำนกีฬำ หรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนำฏศิลป์
หรือวิชำกำร ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต

-22บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำร จะเป็นผู้ที่มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำระสำคัญทำงด้ำนบริหำรธุรกิจที่จำเป็น ทั้งด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป กำรตลำด และ
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ ทันยุคสมัยของกำรเปลี่ยนแปลง และผลกระทบอย่ำงเท่ำทัน มีควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์
เป็นนักคิด นักวำงแผน แก้ปัญหำเชิงธุรกิจ สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ และประสบกำรณ์เพื่อให้เกิดแนวทำงใน
กำรบริหำรธุรกิจใหม่ ๆ มีควำมเป็นผู้นำ สำมำรถสร้ำงแนวคิดเป็นผู้ประกอบกำรที่มีคุณธรรม และจริยธรรมที่
พึงประสงค์
แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถทำงำนได้ทั้งในหน่วยงำนรัฐและเอกชน โดยตำแหน่งงำนที่
เกี่ยวข้อง เช่น นักบริหำรฝ่ำยต่ำง ๆ ขององค์กร นักจัดระบบกำรปฏิบัติงำนขององค์กร นักควบคุมคุณภำพ
ภำยในองค์กร นักวำงแผนเชิงธุรกิจกำรตลำด กำรค้ำ กำรลงทุน เป็นนักโฆษณำ นักประชำสัมพันธ์
นักวิจัยด้ำนกำรตลำด นักบริหำรผลิตภัณฑ์ นักบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำเพื่อกำรพัฒนำให้กับองค์กร
เป็นต้น สำมำรถบริหำรจัดกำรด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุนระหว่ำงประเทศ พร้อมรับมือสำมำรถวำงแผนและ
แก้ปัญหำด้ำนกำรพำณิชย์และบริหำรธุรกิจได้อย่ำงเป็นระบบ เพื่อปฏิบัติงำนภำยในองค์กรทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ และเป็นผู้ประกอบธุรกิจ หรือเป็นเจ้ำของธุรกิจในอนำคต เป็นต้น

4. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
4.1 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตต้องดาเนินการทุกขั้นตอน ดังนี้
4.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนทำกำรสมัคร
4.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 2 – 16 ธันวำคม พ.ศ. 2562
4.3 กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง
หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
4.4 หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบ
ถัดไป มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
2. ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบารุง
มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี)
ภาคเรียนละ 10,000 บาท
4.2 การส่งใบสมัครและแฟ้มผลงาน
- ส่งทำงไปรษณีย์ จ่ำหน้ำซองมำยัง กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ
เลขที่ 169 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 วงเล็บมุมซองขวำด้ำนล่ำง “โครงกำรนักเรียนที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษทั่วประเทศ” ส่งใบสมัครตัง้ แต่วันที่ 2-17 ธันวำคม พ.ศ. 2562 มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือวันประทับตรำ
ไปรษณีย์วันที่ 17 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เป็นวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร (เอกสำรสำคัญควรส่งแบบลงทะเบียน
หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ)
- ส่งด้วยตนเอง ณ งำนรับเข้ำศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ
อำคำรศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 1 มหำวิทยำลัยบูรพำ วันที่ 2-17 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 08.30-16.30 น.

-234.3 เอกสารภายในรูปเล่มแฟ้มผลงาน ให้เย็บรูปเล่มอยู่ในเล่มเดียวกัน ให้เรียงลาดับดังต่อไปนี้
ลาดับที่ 1 (หน้าปก) ใบสมัครที่พิมพ์ทำงอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว
ลาดับที่ 2
ใบแสดงผลกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 5 ภำคเรียน
ลาดับที่ 3
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
ลาดับที่ 4
ผลงำนทีเป็นฉบับสำเนำ เช่น เกียรติบัตร รูปถ่ำย เป็นต้น
จานวนไม่เกิน 10 หน้า

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ด้ำนกีฬำ ผู้สมัครต้องได้รับรำงวัลในระดับจังหวัด เขต ภำค ประเทศหรือนำนำชำติ
2. ด้ำนศิลปะ ผู้สมัครต้องได้รับรำงวัลในระดับโรงเรียน อำเภอ จังหวัด เขต ภำค ประเทศหรือนำนำชำติ
3. ด้ำนดนตรี-ขับร้อง ผู้สมัครต้องได้ร่วมแสดง ประกวดหรือได้รับรำงวัลในระดับเขต ภำค ประเทศหรือนำนำชำติ
4. ด้ำนนำฏศิลป์ ผู้สมัครต้องได้ร่วมแสดง ประกวดหรือได้รับรำงวัลในระดับเขต ภำค ประเทศหรือนำนำชำติ
5. ด้ำนวิชำกำร ผู้สมัครต้องได้รับรำงวัลในระดับประเทศ หรือนำนำชำติ
** โดยผู้สมัครจะต้องมีผลงำนตำมที่คณะ/สำขำวิชำกำหนด
หมายเหตุ
1. แฟ้มสะสมผลงานต้องจัดทาเป็นเล่มรายงาน (เข้าเล่มสันกาวหรือติดเทปแลคซีน)
ขนาด A4 เท่านั้น ไม่รับแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นแฟ้มพลาสติกและเข้าเล่มแบบกระดูกงู
2. หำกผู้สมัครส่งหลักหลักฐำนกำรสมัครไม่ครบถ้วน มหำวิทยำลัยจะไม่พิจำรณำคัดเลือก

“มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่คืนใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
หลักฐานสาคัญจึงควรใช้ฉบับสาเนาและลงชื่อกากับเท่านั้น”

5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
5.1 ผลกำรเรียนเฉลี่ย (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 (5 ภำคเรียน)
5.2 แฟ้มสะสมผลงำนด้ำนต่ำง ๆ ที่มีหลักฐำนแสดงชัดเจนและมีคุณสมบัติเฉพำะ
เป็นไปตำมที่คณะกำหนด
หมายเหตุ 1. มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ
เฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำกำหนด
2. มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย โดยคัดเลือก
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย โดยพิจำรณำจำก GPAX และผลงำนด้ำนต่ำง ๆ ที่มีหลักฐำนแสดง
ชัดเจนและมีคุณสมบัติเป็นไปตำมที่คณะกำหนด
3. ในวันสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์
ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต
ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจำนวนรับที่ได้ประกำศไว้
หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมทีค่ ณะ/วิทยำลัย ได้กำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ
ถือเป็นอันสิ้นสุด
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6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
6.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท
6.2 ผู้สมัครนำใบสมัครไปชำระเงิน ธนำคำรกรุงไทย และที่ทำกำรไปรษณีย์ทุกสำขำทั่วประเทศ
ในเวลำทำกำรของธนำคำรและที่ทำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ ระหว่ำงวันที่ 2 – 17 ธันวำคม พ.ศ. 2562
หมายเหตุ - ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
- มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

7. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชาระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
7.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรชำระเงินทำงเว็บไซต์
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกชำระเงิน 3 วันทำกำร
7.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่ 2-17 ธันวำคม พ.ศ. 2562 หำกพ้นกำหนดจะไม่
แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้
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8. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
รหัสสาขาวิชา
คณะ/สาขาวิชา
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10190105903601A0G0 สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม ภำคปกติ
10190105113101A0G0 สำขำวิชำจิตวิทยำ ภำคปกติ
10190105901401A0G0 สำขำวิชำประวัติศำสตร์ ภำคปกติ
10190105901701A0G0 สำขำวิชำภำษำเกำหลี ภำคปกติ
10190105901901A0G0 สำขำวิชำภำษำญีป่ ุ่น ภำคปกติ
10190105902001A0G0 สำขำวิชำภำษำไทย ภำคปกติ
10190105902401A0G0 สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรสื่อสำร ภำคปกติ
10190105902501A0G0 สำขำวิชำภำษำอังกฤษ ภำคปกติ
10190105902501B0G0 สำขำวิชำภำษำอังกฤษ ภำคพิเศษ
10190105901501A0G0 สำขำวิชำศำสนำและปรัชญำ ภำคปกติ
10190105611101A0G0 หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ
10190105901201A0G0 สำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ ภำคปกติ
2. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
10190106220201A0G0 สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ภำคปกติ
10190106220201B0G0 สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ภำคพิเศษ
3. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
10190108903101A0G0 สำขำวิชำกำรบริหำรท้องถิ่น ภำคปกติ
10190108903101B0G0 สำขำวิชำกำรบริหำรท้องถิ่น ภำคพิเศษ
10190108903102A0G0 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป ภำคปกติ
10190108903102B0G0 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป ภำคพิเศษ
10190108901001A0G0 หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ
10190108903201A0G0 หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ
4. คณะวิทยาศาสตร์
10190109210301A0G0 สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ภำคปกติ
10190109210401A0G0 สำขำวิชำเคมี ภำคปกติ
10190109210501A0G0 สำขำวิชำจุลชีววิทยำ ภำคปกติ
10190109210601A0G0 สำขำวิชำชีวเคมี ภำคปกติ
10190109210701A0G0 สำขำวิชำชีววิทยำ ภำคปกติ
10190109211201A0G0 สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ ภำคปกติ
10190109212701A0G0 สำขำวิชำฟิสิกส์ ภำคปกติ
10190109212702A0G0 สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์ ภำคปกติ
10190109212901A0G0 สำขำวิชำวำริชศำสตร์ ภำคปกติ
10190109211001A0G0 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร ภำคปกติ
10190109213301A0G0 สำขำวิชำสถิติ ภำคปกติ

ชื่อปริญญา จานวนรับ
ศศ.บ.
วท.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศ.บ.
ศศ.บ.

1
5
1
10
1
10
3
3
3
2
1
5

วท.บ.
วท.บ.

2
2

รป.บ.
รป.บ.
รป.บ.
รป.บ.
น.บ.
ร.บ.

5
5
1
1
16
1

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

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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8. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
รหัสสาขาวิชา
คณะ/สาขาวิชา
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์
10190111300601A0G0 สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี ภำคปกติ
10190111300701A0G0 สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล ภำคปกติ
10190111301601A0G0 สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ภำคปกติ
10190111302101A0G0 สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ ภำคปกติ
10190111302501A0G0 สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ ภำคปกติ
10190111303501A0G0 สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร ภำคปกติ
10190111303401A0G0 สำขำวิชำวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว ภำคปกติ
10190111302801A0G0 สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภำคปกติ
6. คณะสาธารณสุขศาสตร์
10190112112701A0G0 สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน ภำคปกติ
สำขำวิชำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย
ภำคปกติ
10190112112501A0G0 สำขำวิชำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ ภำคปกติ
10190112112703A0G0 สำขำวิชำอนำมัยสิง่ แวดล้อม ภำคปกติ
7. คณะศิลปกรรมศาสตร์
10190113800301A0G0 สำขำวิชำกรำฟิกอำร์ตและกรำฟิกมีเดีย ภำคปกติ
10190113800302A0G0 สำขำวิชำจิตรกรรม ภำคปกติ
10190113800101AAG0 สำขำวิชำนิเทศศิลป์ กลุ่มคอมพิวเตอร์กรำฟิก ภำคปกติ
สำขำวิชำนิเทศศิลป์ กลุ่มโทรทัศน์และดิจิทลั มีเดีย
10190113800101ABG0
ภำคปกติ
สำขำวิชำนิเทศศิลป์ กลุ่มออกแบบกรำฟิกและโฆษณำ
10190113800101ACG0
ภำคปกติ
10190113800102A0G0 สำขำวิชำออกแบบเซรำมิกส์ ภำคปกติ
สำขำวิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภำษำ)
10190113800103C0G0
ภำคปกติ

10190112112702A0G0

8. คณะดนตรีและการแสดง
10190114800201AAG0 สำขำวิชำดนตรี เอกดนตรีไทย ภำคปกติ
10190114800201ABG0 สำขำวิชำดนตรี เอกดนตรีสำกล ภำคปกติ
สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง เอกนำฏศิลป์และกำรกำกับลีลำ
ภำคปกติ
10190114800401ABG0 สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง เอกศิลปะกำรละคร ภำคปกติ
สำขำวิชำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์
10190114800301A0G0
ภำคปกติ

10190114800401AAG0

ชื่อปริญญา จานวนรับ
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.

4
6
2
7
3
4
2
3

ส.บ.

2

วท.บ.

2

วท.บ.
วท.บ.

2
2

ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.

5
5
5

ศป.บ.

5

ศป.บ.

5

ศป.บ.

5

ศป.บ.

5

ศป.บ.
ศป.บ.

6
30

ศป.บ.

5

ศป.บ.

5

ศศ.บ.

15
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8. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
รหัสสาขาวิชา
9. คณะศึกษาศาสตร์
10190115700601A0G0
10190115700801A0G0
10190115701001A0G0
10190115701301A0G0
10190115701801A0G0
10190115702501A0G0
10190115702502A0G0
10190115702801A0G0
10190115702001A0G0
10190115901601A0G0
10. คณะโลจิสติกส์

คณะ/สาขาวิชา
สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ
สำขำวิชำเคมี (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ
สำขำวิชำชีววิทยำ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ
สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ
สำขำวิชำดนตรีศึกษำ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ
สำขำวิชำศิลปศึกษำ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ
สำขำวิชำพลศึกษำ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ
สำขำวิชำภำษำจีน (หลักสูตร 5 ปี) ภำคปกติ
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ (หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ

สำขำวิชำกำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำรจัดกำรโลจิสติกส์
ภำคปกติ
10190116611002A0G0 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ภำคปกติ
10190116611003A0G0 สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมพำณิชยนำวี ภำคปกติ
10190116210201A0G0 สำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ ภำคปกติ
11. วิทยาลัยนานาชาติ (เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร)
สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว
10190118620101E0G0
นำนำชำติ ภำคปกติ
10190118611001E0G0 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ภำคปกติ
สำขำวิชำกำรติดต่อสื่อสำร กลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำร
10190118900101EAG0
เชิงธุรกิจ ภำคปกติ
สำขำวิชำกำรติดต่อสื่อสำร กลุ่มวิชำทักษะกำร
10190118900101EBG0
ติดต่อสื่อสำรเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ภำคปกติ
10190118800101E0G0 สำขำวิชำนิเทศศิลป์และกำรออกแบบ ภำคปกติ
10190118610801EAG0 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรเงิน ภำคปกติ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ
10190118610801EBG0
ระหว่ำงประเทศ ภำคปกติ
10190118610801ECG0 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรตลำด ภำคปกติ

10190116611001A0G0

12. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
10190220610801A0G0 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต ภำคปกติ
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน
ภำคปกติ
10190220500401A0G0 สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช) ภำคปกติ
10190220610901A0G0 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำคปกติ
10190220902501A0G0 สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ ภำคปกติ

10190220611001A0G0

ชื่อปริญญา จานวนรับ
กศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.

2
2
2
2
2
8
7
2
3
5

บธ.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

2
2
2
1

บธ.บ.

2

บธ.บ.

2

ศศ.บ.

2

ศศ.บ.

2

ศป.บ
บธ.บ.

2
2

บธ.บ.

2

บธ.บ.

2

บธ.บ.

20

บธ.บ.

20

วท.บ.
วท.บ.
ศศ.บ.

20
20
20

-28-

8. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
รหัสสาขาวิชา
คณะ/สาขาวิชา
13. คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
10190221213001A0G0 สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล ภำคปกติ
14. คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
10190222800101A0G0 สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ ภำคปกติ
10190222610801A0G0 สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ภำคปกติ
10190222213401A0G0 สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ ภำคปกติ
15. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
10190323610401A0G0 สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ภำคปกติ
สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ภำคปกติ
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน
10190323611001A0G0
ภำคปกติ
10190323903101A0G0 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป ภำคปกติ
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ
10190323610901A0G0
ภำคปกติ

10190323210101A0G0

16. คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
10190324500201AAG0 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ กลุ่มวิชำพืชศำสตร์ ภำคปกติ
10190324500201ABG0 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ กลุ่มวิชำสัตวศำสตร์ ภำคปกติ
10190324501101A0G0 สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ภำคปกติ
17. โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” วิทยาเขตสระแก้ว
10190325610201A0G0 สำขำวิชำกำรจัดกำร ภำคปกติ
รวม

ชื่อปริญญา จานวนรับ
วท.บ.

30

ศป.บ.
บธ.บ.
วท.บ.

60
60
60

บธ.บ.

50

วท.บ.

50

บธ.บ.

50

รป.บ.

50

วท.บ.

50

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

10
10
10

บธ.บ.

10
926

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
ในวันที่ 15 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 กำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ในวันที่ 18 มกรำคม
พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป ตำมสถำนที่ที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ พร้อมหลักฐำน ดังนี้
(1) ใบสมัคร ปีกำรศึกษำ 2563 ที่ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตำดำ
เป็นภำพสีหรือขำวดำและถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 1 นิ้ว

-29(2) เอกสำรที่ต้องนำมำในวันสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยเอกสำรดังต่อไปนี้
- ใบแสดงผลกำรเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 (5 ภำคเรียน)
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้สมัครที่รับรองสำเนำถูกต้อง
- สำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองสำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี)

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

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

13. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
13.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำทำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ 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 ต้องไม่ทำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ
หำกได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ทำกำรสละสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 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 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็น
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ
ตำมที่ปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ
15.2 ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
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16. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2563 ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)

สมถวิล จริตควร
(รองศำสตรำจำรย์สมถวิล จริตควร)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

สำเนำถูกต้อง
พรจันทร์ โพธินำค
(นำงสำวพรจันทร์ โพธินำค)
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร

