
-  ส ำเนำ  - 

ปฏิทินกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 1) 
โครงกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำตำมข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) 

มหำวิทยำลัยบูรพำ  ปีกำรศึกษำ  2563 

หมำยเหตุ 1. ปฏิทินการสมัครคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2. ผู้สมัครต้องก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนที่ลงนามความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยบูรพา
3. องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา

1. ผลการเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6   (5 ภาคเรียน)
2. ผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6  (5 ภาคเรียน)

4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  500  บาท
5. สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมที่ 038-102643 และ 038-102721

รำยกำร สถำนที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี     เวลำ 

ดาวนโ์หลดระเบียบการสมัคร http://regservice.buu.ac.th 2 – 16 ธ.ค. 2562 - 

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

2 – 16 ธ.ค. 2562 - 

วิธีการช าระเงนิค่าสมัคร 
ธนาคารกรุงไทย และที่ท าการไปรษณีย์
ทุกสาขาทั่วประเทศ 

2 – 17 ธ.ค. 2562 
ตามเวลาเปิดท าการ
ของธนาคารและ

ไปรษณีย ์
ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและ 
ข้อมูลการช าระเงินคา่สมัคร 

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

หลังจากช าระเงิน 3 วัน
ท าการ 

- 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

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

9 ม.ค. 2563 16.00 น. 

สอบสัมภาษณ์และตรวจรา่งกาย มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัดชลบรุี 18 ม.ค. 2563 09.00 น. 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

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

23 ม.ค. 2563 16.00 น. 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ์
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

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

30 ม.ค. 2563 10.00  น. 

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

สละสทิธิ์ผา่นระบบ Clearing 
House 

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

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

3 ก.พ. 2563 16.00 น. 

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

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


-  ส าเนา  - 
 

 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  1419  /2562 

เรื่อง  กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  (TCAS รอบท่ี 1) 
โครงกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำตำมข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 

มหำวิทยำลัยบูรพำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563 
-------------------------------------- 

  

ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
มหาวิทยาลัยบูรพาจะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบท่ี 1)    
โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา  2563 
โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร 
1.1  ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ในโรงเรียนที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 

กับมหาวิทยาลัยบูรพา  จ านวน  115  โรงเรียน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร 
2 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร 
3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร 
4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ กรุงเทพมหานคร 
5 โรงเรียนสีตบุตรบ ารุง กรุงเทพมหานคร 
6 โรงเรียนทวีธาภิเศก  กรุงเทพมหานคร 
7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
8 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง  กรุงเทพมหานคร  
9 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม จันทบุรี 
10 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ จันทบุรี 
11 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร จันทบุรี 
12 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร จันทบุรี 
13 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม จันทบุรี 
14 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จันทบุรี 
15 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา จันทบุรี 
16 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา จันทบุรี 
17 โรงเรียนสอยดาววิทยา จันทบุรี 
18 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี 
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ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
19 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม จันทบุรี 
20 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง จันทบุรี 
21 โรงเรียนโป่งน้ าร้อนวิทยาคม จันทบุรี 
22 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จันทบุรี 
23 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม จันทบุรี 
24 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จันทบุรี 
25 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จันทบุรี 
26 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์ จันทบุรี 
27 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" จันทบุรี 
28 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จันทบุรี 
29 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี 
30 โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา 
31 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 
32 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
33 โรงเรียนมารดานฤมล  ฉะเชิงเทรา 
34 โรงเรียนเกาะสีชัง ชลบุร ี
35 โรงเรียนศรีราชา ชลบุร ี
36 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุร ี
37 โรงเรียนชลกันยานุกูล ชลบุร ี
38 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ชลบุร ี
39 โรงเรียนชลบุรี (สุขบท) ชลบุร ี
40 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ชลบุร ี
41 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุร ี
42 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ชลบุร ี
43 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง ชลบุร ี
44 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ชลบุร ี
45 โรงเรียนบางละมุง ชลบุร ี
46 โรงเรียนหัวถนนวิทยา  ชลบุร ี
47 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์  ชลบุร ี
48 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  ชลบุร ี
49 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม  ชลบุร ี
50 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา  ชลบุร ี
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ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
51 โรงเรียนตันตรารักษ์ ชลบุร ี
52 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ชลบุร ี
53 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ ชลบุร ี
54 โรงเรียนสิงห์สมุทร   ชลบุร ี
55 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุร ี
56 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม   ชลบุร ี
57 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร   ชลบุร ี
58 โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน ชลบุรี  
59 โรงเรียนมารีวิทย์   ชลบุรี  
60 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
61 โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม ตราด 
62 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ ตราด 
63 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม ตราด 
64 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม ตราด 
65 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ตราด 
66 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร ตราด 
67 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ตราด 
68 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม ตราด 
69 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์) ตราด 
70 โรงเรียนประณีตวิทยาคม ตราด 
71 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม ตราด 
72 โรงเรียนตราษตระการคุณ ตราด 
73 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก  
74 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี 
75 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี 
76 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์   นนทบุรี 
77 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี 
78 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี  
79 โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี 
80 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี 
81 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี 
82 โรงเรียนศรีมหาโพธิ  ปราจีนบุรี 
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ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 

83 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม  ปราจีนบุรี  
84 โรงเรียนบางปะอิน(ราชานุเคราะห์ 1) พระนครศรีอยุธยา 
85 โรงเรียนท่าเรือ(นิตยานุกูล) พระนครศรีอยุธยา 
86 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 
87 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ระยอง 
88 โรงเรียนซ าฆ้อพิทยาคม ระยอง 
89 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ระยอง 
90 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ระยอง 
91 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ระยอง 
92 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ระยอง 
93 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง 
94 โรงเรียนแกลง (วิทยสถาวร) ระยอง 
95 โรงเรียนบ้านค่าย ระยอง 
96 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ระยอง 
97 โรงเรียนสองภาษาระยอง  ระยอง 
98 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ ลพบุรี 
99 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา   ลพบุรี 
100 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี สมุทรปราการ 
101 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ 
102 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ 
103 โรงเรียนสาธิตบางนา สมุทรปราการ 
104 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูม ิ สมุทรปราการ 
105 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์   สมุทรปราการ  
106 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา สระแก้ว 
107 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สระแก้ว 
108 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สระแก้ว 
109 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก สระแก้ว 
110 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สระแก้ว 
111 โรงเรียนอรัญประเทศ สระแก้ว 
112 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สระแก้ว 
113 โรงเรียนวังน้ าเย็นวิทยาคม สระแก้ว 
114 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา  สระแก้ว 
115 โรงเรียนสิงห์บุรี สิงห์บุรี 
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1.2  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 1.3  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชาก าหนด 
 

2.  คุณสมบัติเฉพำะสำขำ  ค ำแนะน ำก่อนกำรตัดสินใจสมัคร 
(คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพาะ  แสดงว่าไม่มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะเพ่ิมเติม) 

2.1  คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ต่ ากว่า  10  หน่วยกิต  
- เลือกเรียนตามกลุ่มวิชาในชั้นปีที่ 2 ได้แก่  กลุ่มภูมิศาสตร์  และกลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิชาการภูมิสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

รวมทั้งการออกพ้ืนที่เพ่ือส ารวจข้อมูลในภาคสนาม ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ต้องมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรค 
ต่อการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 1. มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 2. โรคติดต่อที่มีผลต่อนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือโรคที่ส่งผลให้เกิด
การพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

3. โรคไม่ติดต่อที่ส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อการศึกษา 
  3.1 โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในภาคปฏิบัติ 
  3.2 โรคความดันโลหิตรุนแรงจนส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อร่างกายจนไม่สามารถด าเนิน
การศึกษาได้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
  3.3 โรคติดสารเสพติดให้โทษ 
  3.4  ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 
  3.5 ภาวะไตวายเรื้อรัง 
  3.6 โรคลมชักท่ีไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการ
รับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 
 4. มีปัญหาด้านจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน รวมถึง
ปัญหาจิตเวชอ่ืน ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 5. หูหนวกหรือหูตึง จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน 
 

2.2  คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว 
   2.2.1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรจัดกำร  
   -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
   -  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 10 หน่วยกิต 
   -  มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น สนใจการบริหารธุรกิจ  
   -  มีภาวะผู้น า กรอบคิดที่เป็นระบบ และสามารถวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีคุณธรรมและ 

จริยธรรมสูง มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
   -  มีความสนใจด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล มีทักษะด้านการค านวณ  และการใช้ภาษาอังกฤษ  

และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผู้ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง และติดตามข้อมูลข่าวสาร การ
เปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอยู่เสมอ 
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    2.2.2 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรตลำด  
   -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
   -  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 10 หน่วยกิต 
   -  มีความคิดสร้างสรรค์  มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ 

น าเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ 
    2.2.3 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ 
    -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
    -  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 10 หน่วยกิต 
    -  ติดตามข้อมูลข่าวสาร และกระแสการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโลกอยู่เสมอ 
    -  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีความสนใจเรียนรู้  และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย 

และวัฒนธรรมต่างชาติ 
             2.2.4 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรเงิน  

   -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
   -  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 10 หน่วยกิต 

             -  มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี  และมีความคิด 
สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา 
             -  พร้อมเข้าร่วมรายวิชาสหกิจศึกษา (การปฎิบัติงานที่เก่ียวข้องกับสายอาชีพในสถานประกอบการ) 
             2.2.5 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

   -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
   -  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 10 หน่วยกิต 
   -  มีความสนใจ  กระตือรือร้นในการเป็นผู้ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง  
   -  มีความสามารถในการสื่อสาร  การเข้าใจคน  มนุษยสัมพันธ์ดี 
   -  ติดตามข้อมูลข่าวสาร  และการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
   -  มีทัศนคติที่ดีในการเรียน  และการประกอบอาชีพทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
   2.2.6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
   -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
   -  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 10 หน่วยกิต 
   -  มีความซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียร  อดทนและความรับผิดชอบสูง 
   -  มีความละเอียดรอบคอบ  และชอบท างานเกี่ยวกับการค านวณตัวเลข มีกรอบคิดที่เป็นระบบ   

และสามารถวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
   -  ต้องยอมรับเงื่อนไขการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในส านักงานตรวจสอบบัญชี 

    2.2.7 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรจัดกำรกำรโรงแรมและกลุ่มวิชำกำรจัดกำร 
กำรท่องเที่ยว 

   -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
              -  รักงานบริการ  บุคลิกภาพดี  มั่นใจ อดทน และกล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ  
มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
              -  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้            
              -  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความประพฤติที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

หมำยเหตุ  ผู้เข้าศึกษาคณะการจดัการและการท่องเที่ยว ทุกหลักสตูรต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจ 
ศึกษา (การปฏิบัติงานจริงท่ีเกี่ยวขอ้งกับวิชาชีพในสถานประกอบการ ระยะเวลา 16 สัปดาห์) หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 ในช้ันปีท่ี 3 และ/หรือช้ันปีท่ี 4 
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 2.3  คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
2.3.1 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป สำขำวิชำกำรบริหำรท้องถิ่น  

และหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
- มีความสนใจด้านการบริหารจัดการ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและการปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
- ไม่เป็นโรคร้ายแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2.3.2 หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต 
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
- มีความสนใจด้านกฎหมาย 
- ไม่เป็นโรคร้ายแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 

2.4  คณะวิทยำศำสตร์ 
    2.4.1 สำขำวิชำคณิตศำสตร์  สำขำวิชำสถิติ  สำขำวิชำชีวเคมี   

สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ สำขำวิชำฟิสิกส์  สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์  และสำขำวิชำวำริชศำสตร์   
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  18  หน่วยกิต 

   - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ต่ ากว่า  10  หน่วยกิต 
    - ไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะพิการทางร่างกาย/จิตใจอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.4.2  สำขำวิชำเคมี  สำขำวิชำจุลชีววิทยำ สำขำวิชำชีววิทยำ  
และสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร 

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  18  หน่วยกิต 

  - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ต่ ากว่า  10  หน่วยกิต 
- ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี 

  - ไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะพิการทางร่างกาย/จิตใจอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 

2.5  คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 
2.5.1 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 

   - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ต่ ากว่า  10  หน่วยกิต 
     - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ ากว่า  7  หน่วยกิต 

- ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็น 
ผู้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การวางโครงสร้างสถาปัตยกรรมองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกับ
สังคมธุรกิจองค์กร  หรืออุตสาหกรรม 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 

สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ  นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ  นักจัดการฐานข้อมูลขององค์กร นักสถาปัตยกรรมโครงสร้าง
ระบบสารสนเทศขององค์กรนักพัฒนาและดูแลเว็บไซต์  ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย ที่ปรึกษาทาง
ไอที ผู้จัดการโครงการระบบสารสนเทศ  นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 
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2.5.2 สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 

   - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ต่ ากว่า  10  หน่วยกิต 
     - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ ากว่า  7  หน่วยกิต 

- ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
จะเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการค านวณส าหรับคอมพิวเตอร์  ทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ   
ทั้งด้านซอฟต์แวร์  ฮาร์ดแวร์และเครือข่าย  ซึ่งประกอบด้วยหลายหัวข้อที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  เช่น 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขั้นตอนวิธี  ทฤษฎีภาษาโปรแกรม  ทฤษฎีการพัฒนาซอฟต์แวร์  ทฤษฎีทางระบบ 
คอมพิวเตอร์  และทฤษฎีเครือข่าย  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อสร้างซอฟต์แวร์  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนวิธี
ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น  แต่จะเน้นทางด้านซอฟต์แวร์เป็นหลัก  ไม่เน้นทางด้านฮาร์ดแวร์ 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 
 สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  และวิทยาศาสตร์เชิงค านวณ  
นักวิขาการคอมพิวเตอร์  โปรแกรมเมอร์  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ  ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
และระบบเครือข่าย ผู้ดูและระบบฐานข้อมูล 

2.5.3 สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  18  หน่วยกิต 

   - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ต่ ากว่า  10  หน่วยกิต 
     - ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ ากว่า  7  หน่วยกิต 
     - มีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 
กระตือรือร้น  ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในการวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นล าดับขั้นตอน  
และต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง 
เป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน) 

    - ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ซอฟต์แวร์  เครื่องมือในการพัฒนา  วิธีการการบริหารจัดการ  กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ กิจกรรมต่าง ๆ  และสิ่งต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 
 สามารถประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์  (Software  Engineer)  หรือนักเขียนโปรแกรม  
(Programmer/Developer)  วิศวกรความต้องการ  (Requirement  Engineer) นักประกันคุณภาพ
ซอฟต์แวร์  (Software  Quality  Assurance)  วิศวกรปรบัปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์  (Software  
Process  Improvement  Engineer)  นักทดสอบระบบ  (Software  Tester)  นักบูรณาการระบบ  
(System  Integrator)  นักวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ  (System  Analyst / Designer)   
ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์  (Software  Project  Manager) 
 

2.6  คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  3.00 
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  18  หน่วยกิต 
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ต่ ากว่า  10  หน่วยกิต 
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-  ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาได้ใน 8 สาขาวิชา ดังนี้   
1. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

  2. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
  3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต้องไม่ตาบอดสีขั้นรุนแรง) 
  5. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  6. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
  7.  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 

8.  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
-  ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สามารถศึกษาได้  และไม่ปรากฏอาการ 

ของโรค  ดังต่อไปนี้  
*  โรคเรื้อน       
*  วัณโรคในระยะอันตราย 
*  โรคติดยาเสพติดให้โทษ   
*  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
*  โรคจิตต่าง ๆ  
*  กามโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตามผิวหนัง  (ระยะที่  2) 
*  โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ 

 

2.7  คณะศึกษำศำสตร์  หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี  
2.7.1  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

    - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
แนวทำงประกอบอำชีพ 
สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักฝึกอบรมในบริษัทเอกชน

หรือรัฐวิสาหกิจ ประกอบอาชีพอิสระด้านออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 
 

 2.8 คณะโลจิสติกส์ 
2.8.1 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์  

   -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.75 
  -  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  10  หน่วยกิต 

2.8.2 สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมพำณิชยนำวี 
   -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.75 
  -  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  10  หน่วยกิต 

2.8.3 สำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ (หลักสูตร 5 ปี)  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  1. ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย  สูงไม่ต่ ากว่า  160  เซนติเมตร   

     2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.75 
3. ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  18  หน่วยกิต 

     4. ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  10  หน่วยกิต 
  5. ผ่านการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  ตามเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ 
ทุกรายการ  ดังนี้ (มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประมาณ 3,000 บาท) 
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ที ่ รำยกำรที่ท ำกำรตรวจ เกณฑ์มำตรฐำน 
1 ลมบ้าหมู  (Epilepsy  of  Attacks) ไม่มีประวัติเจ็บป่วยเฉียบพลัน 
2 โรคไต  (Kidney  Disease) มีการติดเชื้อหรือไม่เคยเปลี่ยนไต 
3 กามโรค(Venereal) ไม่มี 
4 โรคชัก(Seizures) ไม่มี 
5 ยาเสพติด (Narcotics  History) ไม่มี 
6 วัณโรค  (Tuberculosis) รายงานผลจากรังสีวินิจฉัยไม่พบ 
7 HTV  (not  compulsory) ไม่มี 
8 ความดันโลหิตสูง  (Hypertension) ความดันปกติ 
9 โรคติดเชื้อในกระเพาะอาหารและล าไส้ 

(Gastro-Intestinal  infection  disease) 
ผลปกติจากรายงานการตรวจทางพยาธิวิทยา 

10 โรคอ้วน  (Obesity) น้ าหนักและส่วนสูงอัตราเฉลี่ยต่ ากว่า  30 
11 โรคหัวใจ  (Heart) ไม่มีประวัติเจ็บปวดหน้าอกเฉียบพลัน 
12 เบาหวาน  (Diabetes) ไม่ใช้อินซูลินบ าบัดรักษา 
13 โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเรื้อรัง  (Chronic 

Respiratory  Disorder) 
ไม่มีไซนัส/หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 

14 กระดูก-กล้ามเนื้อ  (Muscular - skeletal) ไม่มีการอักเสบของข้อ  หรือปวดหลังอย่างรุนแรง 
15 มะเร็ง  (Cancer) ตรวจวินิจฉัยไม่พบ 
16 ติดเชื้อที่ผิวหนัง  (Skin  disease) ปกติ 
17 โรคฟันชนิดเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาต่อการเคี้ยว

และการย่อยอาหาร  (Chronic  dental  
and digestive  System  problems) 

ปกติ 

18 การตรวจสายตา ระดับของการมองเห็น 
-  ไม่สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์  ไม่ต่ ากว่า  0.1  
(20/200) 
-  สวมแว่น  ไม่ต่ ากว่า  0.5  (20/40) 

19 การตรวจตาบอดสี ต้องมองเห็นชัดเจนครบทั้ง  4  สี  คือ  สีแดง/ 
สีเหลือง/สีเขียว/สีน้ าเงิน 

20 การได้ยินของหูทั้ง  2  ข้าง ไม่เกิน  40  เดซิเบล 
 

  6.  ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามท่ีคณะคณะโลจิสติกส์ก าหนด  ดังนี้ 
(ให้เตรียมชุดว่ายน้ า  และชุดกีฬามาด้วย) 
          6.1  ว่ายน้ าระยะทาง  100  เมตร  (ไม่จับเวลำ  แต่ถ้ำไม่ผ่ำน  ถือว่ำตกสัมภำษณ์) 
         6.2  วิ่งระยะทางประมาณ  1,000  เมตร   
         6.3  ดันพ้ืน    6.4  ดึงข้อราวเดี่ยว   
         6.5  ซิทอัพ      6.6  กระโดดหลบสิ่งกีดขวาง 
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หมำยเหตุ  
- ที่ระบุว่ารบัเฉพาะเพศชายนัน้เนื่องจากในหลักสูตรฯ ก าหนดให้ต้องผ่านการฝึกภาคปฏิบัตทิางทะเล 

กับเรือสินค้าเดินทะเลระหวา่งประเทศของบริษัทเอกชนเป็นเวลา  1  ปี  ซึ่งในปัจจุบนัยังไม่มีบริษัทเจ้าของเรือรายใด
รับผู้หญิงขึ้นไปท างานบนเรือ  ดังนั้น  หากนิสิตไม่สามารถหาเรือฝึกได้ก็จะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
 -  ในกรณีที่จ ากัดส่วนสูงไม่ต่ ากว่า  160  เซนติเมตรนั้น  เพราะบนสะพานเดินเรือมีเครื่องมือบางชนิดที่
ติดตั้งในต าแหนง่ที่สงู  ดังนัน้ผูท้ี่จะขึ้นไปท างานบนสะพานเดินเรือจึงจ าเป็นต้องมีความสงูในระดับพอที่จะใช้เครื่องมือ
เหล่านั้นได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ผูท้ี่จะขึน้ไปท างานบนสะพานเดนิเรือจะต้องมีความสูงเพียง
พอที่จะมองผ่านกระจกออกไปด้านนอกเพื่อให้มีทัศนวิสัยที่มองเห็นได้กว้างไกล  หากมีความสงูไม่เพียงพอก็จะเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
 -  หลักสูตรที่ศึกษาเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มีรายวิชาเรียนที่ต้องอาศัยการค านวณทางคณิตศาสตร์  
การวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ และความรู้ทางเคมีอยู่มาก  ผู้ที่จะเข้าศึกษาจึงจ าเปน็ต้องมีพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์มาก่อนจึงจะสามารถเข้าศึกษาได้ 
 -  เกณฑ์การพิจารณาการตรวจร่างกายขึ้นอยู่กับความเห็นของแพทย์ผู้ตรวจเป็นเด็ดขาด ถ้าแพทย์ผู้ตรวจ
พิจารณาแล้วเห็นวา่ไมส่ามารถปฏิบัติงานบนเรือสินค้าเดนิทะเลระหว่างประเทศได้ตามปกติ  ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์  
ทั้งนี้  แพทยผ์ู้ตรวจจะใช้ข้อมูลจากการเอ็กซเรย์  ข้อมูลจากการตรวจคลื่นไฟฟา้หัวใจ  (EKG)  ข้อมูลจากการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ  [Routine urinalysis, Creatinine, HBsAg, HBsAb, VDR/RPR, Urine Amphetamine, Anti-
HIV, Total  protein, Albumin, Total bilirubin, Direct bilirubin, AST (SGOT), ALT (SGPT), Alkaline 
phosphatase]  หรือข้อมูลจากการตรวจอ่ืน ๆ  ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  ประกอบการพิจารณาเท่านัน้ 
จะไม่รับพิจารณาผลการตรวจจากที่อ่ืนโดยเด็ดขาด  ทั้งนี้ ผู้ตรวจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการตรวจร่างกาย
ทั้งหมด  ไม่ว่าจะผา่นเกณฑ์หรือไม่ก็ตาม 
 -  เกณฑ์คะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเป็นไปตามประกาศคณะโลจิสติกส์  เร่ือง   
แนวปฏิบัติการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ 
 

2.9 คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
   2.9.1 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
   -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
   -  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  18  หน่วยกิต 
   -  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ต่ ากว่า  10  หน่วยกิต 
   -  มีเจตคติท่ีดีในด้านการออกก าลังกายและกีฬา 
   -  มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจในการฝึกทักษะกีฬาและการออกก าลังกาย 

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
    -  สนใจในการพัฒนากีฬาและการออกก าลังกายโดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ 
    -  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

   2.9.2 สำขำวิชำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ 
   -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
   -  มีเจตคติท่ีดีในด้านการออกก าลังกายและกีฬา 
   -  มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจในการฝึกทักษะกีฬาและการออกก าลังกาย 

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
   -  สนใจในการพัฒนากีฬาและการออกก าลังกายโดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ 

    -  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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   2.9.3 สำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ 
   -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
   -  มีเจตคติท่ีดีในด้านการออกก าลังกายและกีฬา 
   -  เป็นผู้มีบุคลิกที่เหมาะสมกับอาชีพผู้สื่อข่าวกีฬาในสื่อแขนงต่างๆ 
   -  เป็นผู้มีความสนใจข่าวสารในวงการกีฬาจากสื่อมวลชนทางการกีฬา 

    -  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

2.10  วิทยำลัยนำนำชำติ  (จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษตลอดหลักสูตร)   
   2.10.1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชำกำรตลำด  กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ 

ระหว่ำงประเทศ  กลุ่มวิชำกำรเงิน  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์  และสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำร 
และกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ หลักสูตรนำนำชำติ  

      -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
      -  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง   
หมำยเหตุ  ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ านวน 490,000  บาท  โดยแบ่งจ่าย 

เป็นรายภาคการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   2.10.2  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  สำขำวิชำกำรติดต่อสื่อสำร กลุ่มวิชำทักษะ 

กำรติดต่อสื่อสำรเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และกลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ หลักสูตรนำนำชำติ  
      -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
      -  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง   
หมำยเหตุ  ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ านวน 490,000  บาท  โดยแบ่งจ่าย 

เป็นรายภาคการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   2.10.3 หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต (ศป.บ.)  สำขำวิชำนิเทศศิลป์และกำรออกแบบ   

หลักสูตรนำนำชำติ  
      -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
      -  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง   
      -  มีพ้ืนความรู้ด้านศิลปะ และมีแนวคิดด้านการออกแบบ การคิดสร้างสรรค์ 
หมำยเหตุ  ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ านวน 850,000  บาท โดยแบ่งจ่าย 

เป็นรายภาคการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

2.11  คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  วิทยำเขตจันทบุรี 
     2.11.1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต 
      -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
      -  เลือกเรียนตามกลุ่มวิชาในชั้นปีที่  2  ได้แก่  กลุ่มวิชาการตลาด และกลุ่มวิชาการเงิน 
      -  ศึกษาสาระส าคัญด้านบริหารธุรกิจ เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะด้าน (การตลาด 

และการเงิน) เพ่ือเป็นที่ยอมรับในสายอาชีพ สามารถก้าวสู่การเป็นนักบริหารที่มีความสามารถท่ีหลากหลาย
ควบคู่กับการมีคุณธรรม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถน าเทคโนโลยีดังกล่าวมา
ประยุกต์ส าหรับการท างานในองค์กรและการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ขององค์กรและสังคม   
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แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 

  กลุ่มวิชาการตลาด  ประกอบอาชีพด้านการตลาดต่าง ๆ เช่น  งานขาย  วางแผนการตลาด  
โฆษณา  ประชาสัมพันธ์  วิจัยตลาด  บริหารผลิตภัณฑ์  บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า  ประกอบธุรกิจส่วนตัว  
เป็นต้น 

  กลุ่มวิชาการเงิน  ประกอบอาชีพด้านการเงินต่าง ๆ เช่น  สินเชื่อ  การลงทุน  วิเคราะห์
หลักทรัพย์  วางแผนและจัดการการเงิน  ประกันภัย  การเงินระหว่างประเทศ  วาณิชธนกิจ  บริหารความ
เสี่ยง  วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน  ประกอบธุรกิจส่วนตัว  เป็นต้น    

นิสิตหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฎิบัติงำนในสถำน
ประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะฯ  และผ่ำน 
กำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 

     2.11.2  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
      -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
      -  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ต่ ากว่า  5  หน่วยกิต 
      -  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

เป็นนักสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การที่มีความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติในด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความสามารถในการประยุกต์การท างานด้านโปรแกรม  การสื่อสารข้อมูล   
และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนเป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารและท างานร่วมกัน 
กับผู้อ่ืนได้  เพ่ือตอบสนองความต้องการในการพัฒนาองค์การและประเทศ 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  นักวิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  นักพัฒนาระบบ  ผู้ดูแลเครือข่าย  นักพัฒนาเว็บไซต์  และนักวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานประกอบการ 

นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฎิบัติงำนในสถำน
ประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะฯ  และผ่ำน 
กำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 

      2.11.3  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช) 
      -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
      -  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ต่ ากว่า  10  หน่วยกิต 
      -  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช)  คณะวิทยาศาสตร์ 

และศิลปศาสตร์  เป็นผู้มีความรู้ด้านวิชาการ  มีความสามารถด้านปฏิบัติและการวิจัย  สามารถพัฒนา
ประยุกต์ใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืชอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือพัฒนาการเกษตรอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  รับราชการในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตร  นักวิจัยและ
เจ้าหน้าที่ในองค์กรภาครัฐและเอกชน  ประกอบธุรกิจทางด้านการเกษตร  หรือท างานในบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจการเกษตร  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  และเอก  สาขาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช) มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฎิบัติงำน 
ในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะฯ   
และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 
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      2.11.4  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน   
      -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
      -  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ต่ ากว่า  10  หน่วยกิต 
      -  ศึกษาเก่ียวกับการจัดการโลจิสติกส์และการค้ากับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านของไทย   

รวมทั้งกลุ่มประเทศอาเซียน  และเอเชียตะวันออก  เป็นหลักสูตรที่จัดท าขึ้นภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาโลจิสติกส์ 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ   

 ด้านการจัดการโลจิสติกส์  เช่น  หน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการผลิต  การควบคุมวัตถุดิบ   
การจัดซื้อ  การจัดการคลังสินค้า  การขนส่ง  การกระจายสินค้าระหว่างประเทศ   

 ด้านการจัดการการค้าชายแดนหรือการค้าระหว่างประเทศ  เช่น  หน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
กับการส่งออก  การน าเข้า  การจัดซื้อหรือจัดหาต่างประเทศ  การขายต่างประเทศ  การตลาดต่างประเทศ   
การประสานงานต่างประเทศ  ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน  และการประกอบธุรกิจส่วนตัว 

นิสิตสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ 
(ปฎิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไข 
ของคณะฯ  และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 

     2.11.5  สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  
      -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.75 

          -  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ไม่ต่ ากว่า  7  หน่วยกิต 
      -  ศึกษาเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจ รวมถึงการเข้าใจ 

วัฒนธรรมที่หลากหลาย  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์ 
งานอาชีพ 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพที่ในหน่วยงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในงาน
ธุรกิจต่างๆ  งานแปล  งานในองค์กรระหว่างประเทศ 
 หมำยเหตุ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ   
เก็บค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียน  ภาคต้นและภาคปลาย   
ภาคเรียนละ  18,000  บาท 

นิสิตสำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ  
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำ  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4  ถ้ำนิสิตผ่ำนกำรคัดเลือก 
ให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 

 

2.12  คณะเทคโนโลยีทำงทะเล  วิทยำเขตจันทบุรี 
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
-  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ต่ ากว่า  10  หน่วยกิต 
-  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
   1) กลุ่มเทคโนโลยีกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล เป็นกลุ่มวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ 

การจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เน้นศึกษาการเปลี่ยนแปลง และการฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ า 
ตะกอนดิน และระบบนิเวศในทะเลที่ส าคัญ เช่น แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน การใช้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศส าหรับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการศึกษาปัญหาเร่งด่วนของประเทศ 
เช่น การกัดเซาะชายฝั่ง การจัดการทรัพยากรประมง มลภาวะทางทะเล และขยะทะเล ฯลฯ และการฝึก
ทักษะการปฏิบัติการใต้น้ า (SCUBA) 



-15- 
 

   2) กลุ่มเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ เป็นกลุ่มวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตสิ่งมีชีวิตในทะเล การจัดการฟาร์มทะเล เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์และพืชทะเล เทคโนโลยีการ
ตรวจและวินิจฉัยโรคสัตว์น้ า การจัดการสุขภาพสัตว์น้ า และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ สถานประกอบการเอกชน 
และองค์กรพัฒนาเอกชน ในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือนักวิชาการ ด้านการจัดการทรัพยากรทาง

ทะเล  การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล การจัดการประมง  การจัดการฟาร์มสัตว์น้ า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
การส่งเสริมวิชาการผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และการประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับการด าน้ า 
 
 2.13  คณะอัญมณี  วิทยำเขตจันทบุรี 

   2.13.1 สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ 
   -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
   -  ต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสี 
   -  ต้องมีแฟ้มผลงานพ้ืนฐานการออกแบบหรือศิลปะ (Portfolio) 
   -  สาขาวิชานี้ศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์  โดยเน้นทางด้านการออกแบบเครื่องประดับด้วยมือ 

และคอมพิวเตอร์แบบ 2D และ 3D การออกแบบเครื่องประดับเชิงอุตสาหกรรมและเชิงศิลปะ การออกแบบ
เครื่องประดับจากแรงบันดาลใจ การออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น Costume jewelry การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (Packaging design) การจัดนิทรรศการ การจัดแฟชั่นโชว์เครื่องประดับ กระบวนการผลิต
เครื่องประดับ อัญมณีศาสตร์เบื้องต้น  และการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับเบื้องต้น 

แนวทำงในกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
ในต าแหน่ง  นักออกแบบเครื่องประดับอุตสาหกรรม  นักออกแบบเครื่องประดับเชิงศิลปะ  นักออกแบบ
เครื่องประดับแฟชั่น  นักออกแบบเครื่องประดับประณีตศิลป์  ผู้ผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 3 มิติ  เจ้าของธุรกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับ  เป็นต้น 

หมำยเหตุ นิสิตสาขาการออกแบบเครื่องประดับมีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฏิบัติงาน 
ในสถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน) ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะ และผ่านการ
คัดเลือกจากสถานประกอบการ 

   2.13.2 สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
   -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
   -  ต้องไม่เปน็ผู้ตาบอดสี 
   -  สาขาวิชานี้ศึกษาด้านการบริหารธุรกิจและการตลาด โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  

พ้ืนฐานเศรษฐศาสตร์ การท าแผนธุรกิจ ความรู้พ้ืนฐานด้านอัญมณีศาสตร์ การตรวจวิเคราะห์อัญมณี การ
ประเมินคุณภาพราคาเพชร การประเมินราคาอัญมณีและเครื่องประดับ การเป็นผู้ประกอบการ การตลาด
ออนไลน์ การสร้างแบรนด์ การออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ทั้ง 2D และ 3D  และการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 
 แนวทำงในกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต าแหน่ง 
ผู้ประกอบการอัญมณี  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย  เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อัญมณี  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น 
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หมำยเหตุ นิสิตสาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน) ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะ และผ่านการ
คัดเลือกจากสถานประกอบการ 

   2.13.3 สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ   
   -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
   -  ต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสี 
   -  สาขาวิชานี้ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเน้นความรู้ด้านอัญมณีศาสตร์  

การตรวจวิเคราะห์อัญมณีและเครื่องประดับด้วยเครื่องมือพ้ืนฐานและขั้นสูง การประเมินคุณภาพอัญมณี  
การประเมินคุณภาพเพชร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเครื่องประดับด้วยเครื่องมือประเภทเดียวกับสถาน
ประกอบการ  การออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ  2D  และ  3D เบื้องต้น  
การออกแบบเหลี่ยมเจียระไน และพ้ืนฐานด้านการตลาดในอุตสาหกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 

แนวทำงในกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต าแหน่ง  
นักอัญมณีศาสตร์(วิเคราะห์อัญมณี)  นักประเมินราคาอัญมณี  นักเครื่องประดับ (ผลิตเครื่องประดับ) นักวิจัย
โลหะวิทยาด้านโลหะมีค่า  เจ้าหน้าที่ฝ่ายกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิต  เจ้าของกิจการผลิต
และจ าหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ  เป็นต้น 

หมำยเหตุ นิสิตสาขาอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน) ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะ และผ่านการ
คัดเลือกจากสถานประกอบการ 
 

2.14  คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์  วิทยำเขตสระแก้ว 
   2.14.1 สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
   -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
   แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และ

องค์การ เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  นักวิชาการบริหารบุคคล  
พนักงานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ  อาจารย์   
อาชีพอิสระทางบริหาร  ผู้ประกอบการ  และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว  เป็นต้น 

   2.14.2 สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
   -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
   แนวทำงกำรประกอบอำชีพ สามารถประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ทัง้ในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน  เช่น  ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพลังงาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือในบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพ 
ในองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม  พัฒนาแนวทางด าเนินงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในธุรกิจส่วนตัว  
ตลอดจนศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้ 
    2.14.3 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน   

   -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
   แนวทำงกำรประกอบอำชีพ สามารถประกอบอาชีพที่เก่ียวกับการน าเข้า-ส่งออกสินค้า   

การจัดซื้อ จัดหา การขนส่งและการกระจายสินค้า การจัดการคลังสินค้า การให้บริการด้านโลจิสติกส์หรือ
ประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นต้น 
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   2.14.4 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป 
   -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
   แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  รวมทั้ง

ประกอบอาชีพส่วนตัว  เช่น  อาชีพรับราชการในหน่วยงานราชการ  อาทิต าแหน่ง  ปลัดอ าเภอ ปลัดเทศบาล  
ปลัด อบต. อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ  อาชีพพนักงานองค์การมหาชน  อาชีพนักบริหาร อาชีพพนักงานบริษัท 
อาทิ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารรัฐกิจ เป็นต้น 

   2.14.5 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ 
   -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
   -  มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   -  เลือกเรียนตามกลุ่มวิชาในชั้นปีที่  2  ดังนี้ 

1) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์   
2) กลุ่มนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการดิจิทัล

แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 
- กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศประยุกต์  (Applied  Information  Technology)  ประกอบ 

อาชีพเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ต าแหน่งงาน ได้แก่ นักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักพัฒนา 
เว็บแอพพลิเคชั่น นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ นักพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย นักพัฒนาไอโอที ผู้ดูแล 
ระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย เป็นต้น 

- กลุ่มนวัตกรรมส ำหรับผู้ประกอบกำรดิจิทัล  (Innovation  for  Digital  Entrepreneur)  
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับผู้ประกอบการดิจิทัล  ต าแหน่งงาน  ได้แก่  นักการตลาดออนไลน์  นักเศรษฐศาสตร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนอทางธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัล  

2.15  คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  วิทยำเขตสระแก้ว 
   2.15.1 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์  สำขำวิชำเกษตรศำสตร์มี 2 กลุ่มวิชำ ประกอบด้วย 

1) กลุ่มวิชำพืชศำสตร์
   -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
   -  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ต่ ากว่า  10  หน่วยกิต 
   -  กลุ่มนี้ศึกษาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตพืช ประกอบด้วย เทคโนโลยีชีวภาพพืช 

สรีรวิทยาของพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช หลักการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตพืชเสริม
ความงาม เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีการ
ปลูกพืชไร้ดินพืชพลังงานและเทคโนโลยี ด้านพลังงานชีวมวล การผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร การจัดการ
ดินและปุ๋ยเทคโนโลยีการจัดการวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืช และอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับการผลิตพืช เป็นต้น 
รวมถึงการประยุกต์ใช้และการวิจัยทางด้านพืชศาสตร์ น าไปสู่การสร้างเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการผลิตพืชและ
ศึกษาในด้านการประเมินคุณภาพผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยว ดัชนีการเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพ คุณค่าของ
โภชนาการ ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการในโรงคัดบรรจุ กาออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเก็บ
รักษา การขนส่ง และการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้เพื่อลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว การ
เพ่ิมมูลค่าของผลิตผลเกษตร รวมทั้งการจัดการผลิตผลสดเพื่อส่งออก  และความปลอดภัยของอาหารและ
กฎระเบียบมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร  และกฎระเบียบมาตรฐานของประเทศผู้น าเข้า-ส่งออก
สินคา้เกษตร 
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 2) กลุ่มวิชำสัตวศำสตร์   
   -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
   -  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ต่ ากว่า  10  หน่วยกิต 
-  กลุ่มนี้ศึกษาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

การเลี้ยงและการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ โภชนศาสตร์
สัตว์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์  เทคโนโลยีน้ านม การฟักไข่
และการจัดการโรงฟัก เทคโนโลยีการจัดการของเสียในฟาร์ม การรักษาเบื้องต้นและการป้องกันโรคในสัตว์ 
ธุรกิจปศุสัตว์และมาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ และการ
วิจัยทางสัตวศาสตร์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการผลิตสัตว์ 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพของสำขำวิชำเกษตรศำสตร์ ศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอก ในสาขา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตามสถาบันหรือมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  รับ
ราชการในส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการเกษตร อาจารย์หรือนักวิจัย ตามสถาบันมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและ
เอกชน ประกอบธุรกิจทางด้านเกษตร เช่น ฟาร์ม สวน ไร่ โรงงาน ฯลฯ  หรือท างานในภาคเอกชนที่เก่ียวกับ
ธุรกิจการเกษตร 

   2.15.2 สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร 
   -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
   -  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ต่ ากว่า  10  หน่วยกิต 

    สาขาวิชานี้ศึกษาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  ประกอบด้วย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองต้น  หลักเศรษฐศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร  การวิจัยตลาดใน
อุตสาหกรรมเกษตร  การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม
เกษตร  การประกันคุณภาพและกฎหมายในอุตสาหกรรมเกษตร  สถิติและการวางแผนการทดลอง  นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเกษตร  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร  หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร  การ
เสริมทักษะและจรรยาบรรณส าหรับวิชาชีพวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  รวมถึงการศึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร  เช่น  จุลชีววิทยาอาหาร  เคมีอาหาร  หัวข้อคัดสรรอุตสาหกรรมเกษตร  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง  เทคโนโลยีผักและผลไม้  เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 
และสัตว์ปีก  เทคโนโลยีการหมัก  เทคโนโลยีแป้งและน้ าตาล  และในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ
ความงาม  เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ  เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  สารสกัดสมุนไพรและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ  
หัวข้อคัดสรรทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม  เครื่องส าอางเวช
ส าอาง  และพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ในสาขาทางด้านการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  ตามสถาบันหรือมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  สามารถท างานได้ท้ังใน
หน่วยงานราชการ  หน่วยงานเอกชน  โดยท างานในต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ี
เกี่ยวกับอาหาร  กึ่งอาหาร  และไม่ใช่อาหาร  ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม  นอกจากนี้
ยังสามารถท างานในต าแหน่งอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ฝ่ายการผลิต  ฝ่ายการควบคุมและประกันคุณภาพ  
การตลาด  เป็นต้น และประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร 
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2.16  โครงกำรจัดตั้ง  “คณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจ”  วิทยำเขตสระแก้ว 
   -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
   -  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ต่ ากว่า  10  หน่วยกิต 
   -  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ จะเป็นผู้ที่มีความรู้ 

ความเข้าใจในสาระส าคัญทางด้านบริหารธุรกิจที่จ าเป็น ทั้งด้านการจัดการธุรกิจทั่วไป การตลาด และธุรกิจ 
ระหว่างประเทศ ทันยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบอย่างเท่าทัน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
เป็นนักคิด  นักวางแผน แก้ปัญหาเชิงธุรกิจ สามารถบูรณาการความรู้ และประสบการณ์ เพื่อให้เกิดแนวทาง 
ในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ มีความเป็นผู้น า สามารถสร้างแนวคิดเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม และจริยธรรม 
ที่พึงประสงค์ 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ สามารถท างานได้ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน โดยต าแหน่งงานที่ 
เกี่ยวข้อง เช่น นักบริหารฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร  นักจัดระบบการปฏิบัติงานขององค์กร  นักควบคุมคุณภาพ 
ภายในองค์กร  นักวางแผนเชิงธุรกิจการตลาด  การค้า  การลงทุน  เป็นนักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์   
นักวิจัยด้านการตลาด  นักบริหารผลิตภัณฑ์  นักบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเพ่ือการพัฒนาให้กับองค์กร  
เป็นต้น สามารถบริหารจัดการด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ พร้อมรับมือสามารถวางแผนและ 
แก้ปัญหาด้านการพาณิชย์และบริหารธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ  เพื่อปฏิบัติงานภายในองค์กรทั้งในประเทศ   
และต่างประเทศ  และเป็นผู้ประกอบธุรกิจ  หรือเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต  เป็นต้น 
 

3. กำรสมัครคัดเลือก 
 3.1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนท าการสมัคร 

3.2 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่างวันที่ 2 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

3.3  การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใด 
เป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 
 3.4 หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป 
มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ 
หมำยเหตุ  1. ในกรณีท่ีมีการช าระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการช าระเงิน 

       ครั้งสุดท้ายเป็นส าคัญ 
    2. ผู้สมัครที่มิใช่สัญชำติไทย หำกผ่ำนคัดเลือกเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ จะมีค่ำบ ำรุง

มหำวิทยำลัย เพิ่มเติม ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 20,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ถ้ำมี)  
ภำคเรียนละ 10,000 บำท 

 

4.  เกณฑก์ำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ 
4.1  ผลการเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6   (5 ภาคเรียน) 
4.2  ผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระ  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6  (5 ภาคเรียน) 

หมำยเหตุ     1.  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ 
เฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชาก าหนด 

       2.  มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีผลคะแนนครบทุกวิชา 
ที่ก าหนดเท่านั้น  ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตามท่ีกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาก าหนด  จะไม่สามารถสมัครคัดเลือกได้   
หากท าการสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่พิจารณา 
คัดเลือกให้ 
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    3.  มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  โดยวิธีการดังนี้ 
              3.1  ประมวลผลคะแนนจาก GPAX และ GPA กลุ่มสาระให้เป็นคะแนนรวม  100% 

   3.2  เรียงล าดับผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา  จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ าสุด 
  3.3  คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โดยพิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 

เป็นล าดับแรก  จนถึงผู้ที่ได้คะแนนในล าดับสุดท้ายของจ านวนรับแต่ละสาขาวิชา 
      4.  ในวันสอบสัมภาษณ์  มหาวิทยาลยัจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติของ 

ผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยจะตัดสทิธ์ในการรับเข้า 
เป็นนิสติ 

ในการประกาศรายชื่อผู้ผา่นการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และการประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้าศึกษา   
มหาวิทยาลยับูรพาขอสงวนสทิธิ์ไม่จ าเปน็ที่จะรับผูส้มัครเข้าศึกษาตามจ านวนรับที่ไดป้ระกาศไว้  หากผลการสอบ 
คัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะ/วิทยาลัยได้ก าหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ  ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

5. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร และวิธีกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 
 5.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท 
  5.2 ผู้สมัครน าใบสมัครไปช าระเงิน ธนาคารกรุงไทย และท่ีท าการไปรษณีย์ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
ในเวลาท าการของธนาคารและที่ท าการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 2 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
หมำยเหตุ   - ในกรณีท่ีมีการช าระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการช าระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ายเป็นส าคัญ 

    -  มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

6. กำรตรวจสอบข้อมูลกำรสมัคร ข้อมูลกำรช ำระเงินและกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร 
 6.1 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการช าระเงินทางเว็บไซต์ 
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจากช าระเงิน 3 วันท าการ 
 6.2 หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th 
แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 ระหว่างวันที่ 2-17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หากพ้นก าหนดจะไม่
แก้ไขข้อมูลการสมัครให้ 
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7.  คณะ สำขำวิชำ รหัสสำขำวิชำ และจ ำนวนรับเข้ำศึกษำ 
 

รหัสสำขำ คณะ/สำขำวิชำ 
ชื่อ

ปริญญำ 
GPAX 

 

GPA กลุม่สำระ  
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1. คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร ์

10190106220201A0G2 
สาขาวชิาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
ภาคปกต ิ

วท.บ. 20 10 30 10 20 10 2 

10190106220201B0G2 
สาขาวชิาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
ภาคพิเศษ 

วท.บ. 20 10 30 10 20 10 2 

2. คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว 

10190107610801AAG2 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
กลุ่มวิชาการจัดการ ภาคปกต ิ

บช.บ. 20 15 20 10 10 25 2 

10190107610801ABG2 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
กลุ่มวิชาการตลาด ภาคปกต ิ

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 2 

10190107610801ACG2 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกต ิ

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 2 

10190107610801ADG2 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
กลุ่มวิชาการเงนิ ภาคปกต ิ

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 2 

10190107610801AEG2 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
ภาคปกต ิ

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 2 

10190107620101AAG2 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม  
ภาคปกต ิ

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 2 

10190107620101ABG2 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  
ภาคปกต ิ

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 2 

10190107610501A0G2 หลักสูตรบัญชบีัณฑิต ภาคปกต ิ บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 2 
3. คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
10190108903101A0G2 สาขาวชิาการบริหารท้องถิ่น ภาคปกติ  รป.บ. 20 30 10 - 30 10 1 
10190108903101B0G2 สาขาวชิาการบริหารท้องถิ่น ภาคพิเศษ รป.บ. 20 30 10 - 30 10 1 
10190108903102A0G2 สาขาวชิาการบริหารทั่วไป ภาคปกต ิ รป.บ. 20 30 10 - 30 10 1 
10190108903102B0G2 สาขาวชิาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ รป.บ. 20 30 10 - 30 10 1 
10190108901001A0G2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ  น.บ. 20 30 10 - 30 10 8 
10190108901001B0G2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ น.บ. 20 30 10 - 30 10 2 
10190108903201A0G2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ ภาคปกติ  ร.บ. 20 20 10 - 20 30 2 
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7.  คณะ สำขำวิชำ รหัสสำขำวิชำ และจ ำนวนรับเข้ำศึกษำ 
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4. คณะวิทยำศำสตร์ 
10190109210301A0G2 สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ภาคปกต ิ วท.บ. 20 - 50 20 - 10 5 
10190109210401A0G2 สาขาวชิาเคมี ภาคปกต ิ วท.บ. 10 - 30 30 - 10 5 
10190109210501A0G2 สาขาวชิาจลุชีววทิยา ภาคปกต ิ วท.บ. 10 10 30 30 10 10 5 
10190109210601A0G2 สาขาวชิาชีวเคมี  ภาคปกต ิ วท.บ. 20 10 20 40 - 10 5 
10190109210701A0G2 สาขาวชิาชีววิทยา  ภาคปกต ิ วท.บ. 10 10 20 40 - 20 5 
10190109211201A0G2 สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ วท.บ. 20 - 20 60 - - 5 
10190109212701A0G2 สาขาวชิาฟสิิกส์  ภาคปกต ิ วท.บ. 10 5 30 45 - 10 5 
10190109212702A0G2 สาขาวชิาฟสิิกส์ประยุกต์  ภาคปกติ วท.บ. 10 5 30 45 - 10 5 
10190109212901A0G2 สาขาวชิาวาริชศาสตร์  ภาคปกติ วท.บ. 20 20 20 20 10 10 5 

10190109211001A0G2 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร ภาคปกต ิ

วท.บ. 10 10 30 40 - 10 5 

10190109213301A0G2 สาขาวชิาสถิติ  ภาคปกต ิ วท.บ. 20 - 50 20 - 10 5 
5. คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 

10190110220101A0G2 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภาคปกต ิ

วท.บ. 20 5 30 15 5 25 2 

10190110220201A0G2 
สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์   
ภาคปกต ิ

วท.บ. 20 5 30 20 5 20 2 

10190110220401A0G2 สาขาวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภาคปกต ิ วท.บ. 20 15 15 20 15 15 2 
6. คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
10190111300601A0G2 สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี ภาคปกติ  วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 6 

10190111300701A0G2 
สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ภาคปกติ  

วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 
4 

10190111301601A0G2 สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้  ภาคปกติ วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 4 
10190111302101A0G2 สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา  ภาคปกติ  วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 5 
10190111302501A0G2 สาขาวชิาวิศวกรรมวัสดุ  ภาคปกติ  วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 3 

10190111303501A0G2 
สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ  
ภาคปกติ  

วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 4 

10190111303401A0G2 
สาขาวชิาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว  
ภาคปกต ิ

วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 4 

10190111302801A0G2 
สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
ภาคปกต ิ

วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 1 
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7. คณะศึกษำศำสตร์ 
10190115901601A0G2 สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคปกต ิ กศ.บ. 20 15 15 15 20 15 5 
8. คณะโลจิสติกส์ 

10190116611002A0G2 
สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส์  
ภาคปกต ิ

วท.บ. 10 - 40 30 - 20 1 

10190116611003A0G2 
สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม
พาณิชยนาวี  ภาคปกต ิ

วท.บ. 10 - 40 30 - 20 2 

10190116210201A0G2 สาขาวชิาวทิยาการเดินเรือ  ภาคปกติ วท.บ. 10 - 40 30 - 20 1 
9. คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

10190117900101A0G2 
สาขาวชิาการจัดการและการสอนกีฬา 
ภาคปกต ิ

ศศ.บ. 20 20 20 20 - 20 4 

10190117112001A0G2 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออก 
ก าลังกายและกีฬา  ภาคปกต ิ

วท.บ. 20 10 20 30 - 20 4 

10190117903801A0G2 
สาขาวชิาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
ภาคปกต ิ

ศศ.บ. 20 25 15 15 - 25 3 

10. วิทยำลัยนำนำชำติ (เรียนเป็นภำษำอังกฤษตลอดหลักสูตร) 

10190118620101E0G2 
สาขาวชิาการจัดการการบริการและ 
การท่องเที่ยวนานาชาติ  ภาคปกติ บธ.บ. 20 10 25 - 10 35 1 

10190118611001E0G2 
สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส์   
ภาคปกต ิ บธ.บ. 20 10 25 - 10 35 1 

10190118900101EAG2 
สาขาวชิาการติดต่อสื่อสาร กลุ่มวิชา 
การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ  ภาคปกติ 

ศศ.บ. 20 10 25 - 10 35 1 

10190118900101EBG2 
สาขาวชิาการติดต่อสื่อสาร กลุ่มวิชา 
ทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์  ภาคปกต ิ

ศศ.บ. 20 10 25 - 10 35 1 

10190118800101E0G2 
สาขาวชิานิเทศศิลป์และการออกแบบ  
ภาคปกต ิ ศป.บ. 20 10 25 - 10 35 1 

10190118610801EAG2 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
กลุ่มวิชาการเงนิ  ภาคปกต ิ บธ.บ. 20 10 25 - 10 35 1 

10190118610801EBG2 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง 
ประเทศ  ภาคปกต ิ

บธ.บ. 20 10 25 - 10 35 1 

10190118610801ECG2 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
กลุ่มวิชาการตลาด  ภาคปกต ิ บธ.บ. 20 10 25 - 10 35 1 
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7.  คณะ สำขำวิชำ รหัสสำขำวิชำ และจ ำนวนรับเข้ำศึกษำ 

รหัสสำขำ คณะ/สำขำวิชำ 
ชื่อ

ปริญญำ 
GPAX 

 

GPA กลุม่สำระ  
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11. คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  วิทยำเขตจันทบุรี 
10190220610801A0G2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคปกติ บธ.บ. 15 10 30 - 10 35 20 

10190220611001A0G2 
สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส์และ
การค้าชายแดน  ภาคปกต ิ

บธ.บ. 15 10 30 - 10 35 20 

10190220500401A0G2 
สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร  
(ด้านพชื) ภาคปกต ิ

วท.บ. 20 15 10 20 10 25 20 

10190220610901A0G2 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ภาคปกต ิ

วท.บ. 20 15 20 10 10 25 20 

10190220902501A0G2 
สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ทางธุรกิจ  ภาคปกต ิ

ศศ.บ. 10 30 - - 10 50 20 

12. คณะเทคโนโลยีทำงทะเล  วิทยำเขตจันทบุรี 
10190221213001A0G2 สาขาวชิาเทคโนโลยีทางทะเล ภาคปกต ิ วท.บ. 20 - 25 30 - 25 30 
13. คณะอัญมณี  วิทยำเขตจันทบุรี 

10190222800101A0G2 
สาขาวชิาการออกแบบเครื่องประดับ  
ภาคปกต ิ ศป.บ. 20 20 - - 40 20 30 

10190222610801A0G2 
สาขาวชิาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
ภาคปกต ิ บธ.บ. 20 20 20 - 20 20 30 

10190222213401A0G2 
สาขาวชิาอัญมณีและเครื่องประดับ  
ภาคปกต ิ

วท.บ. 20 - 20 40 - 20 30 

14. คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์  วิทยำเขตสระแก้ว 

10190323610401A0G2 
สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ภาคปกต ิ บธ.บ. 20 15 15 10 15 25 100 

10190323210101A0G2 
สาขาวชิาการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ภาคปกติ 

วท.บ. 10 18 18 18 18 18 100 

10190323611001A0G2 
สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส์ 
และการค้าชายแดน  ภาคปกต ิ บธ.บ. 20 16 16 16 16 16 100 

10190323903101A0G2 สาขาวชิาการบริหารทั่วไป  ภาคปกติ รป.บ. 20 10 10 10 40 10 100 

10190323610901A0G2 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนวัตกรรมทางธุรกิจ  ภาคปกติ วท.บ. 20 10 30 20 10 10 100 
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7.  คณะ สำขำวิชำ รหัสสำขำวิชำ และจ ำนวนรับเข้ำศึกษำ 

รหัสสำขำ คณะ/สำขำวิชำ 
ชื่อ

ปริญญำ 
GPAX 
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15. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  วิทยำเขตสระแก้ว 

10190324500201AAG2 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 
กลุ่มวิชาพชืศาสตร์  ภาคปกต ิ วท.บ. 20 20 20 20 10 10 15 

10190324500201ABG2 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  
กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์  ภาคปกต ิ

วท.บ. 20 20 20 20 10 10 15 

10190324501101A0G2 
สาขาวชิาพฒันาผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร  ภาคปกติ วท.บ. 20 20 20 20 10 10 2 

16. โครงกำรจัดตั้ง “คณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจ”  วิทยำเขตสระแก้ว 
10190325610201A0G2 สาขาวชิาการจัดการ  ภาคปกต ิ บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 10 

รวม 918 
 

8.  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  

ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
9.  กำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย 

มหาวิทยาลัยบูรพา  ก าหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  ในวันที่ 18 มกราคม 
พ.ศ. 2563  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ตามสถานที่ที่ปรากฏในท้ายประกาศ  พร้อมหลักฐาน ดังนี้ 

  (1) ใบสมัคร ปีการศึกษา  2563  ที่ติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาด า   
เป็นภาพสีหรือขาวด าและถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน  ขนาด  1  นิ้ว  

(2)  เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเอกสารดังต่อไปนี้ 
- ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6  (5 ภาคเรียน) 
-  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
-  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
-  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
-  ส าเนาหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่รับรองส าเนาถูกต้อง  (ถ้ามี) 
 

10. ประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย 
 มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในวันที่ 23 มกราคม 
พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรอื http://e-admission.buu.ac.th  
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
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11. ประกำศรำยชื่อผูม้ีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
 มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 30 มกราคม  
พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรอื http://e-admission.buu.ac.th 
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
 
12.  กำรยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

12.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาท าการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 
พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 12.2 หากยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สามารถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ 
หากประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ท าการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ  
หากได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ท าการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2563 ทางเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 

13.  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่  3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
14.  เงื่อนไขกำรเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ 

14.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในข้ันสุดท้ายถือว่าเป็น 
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามท่ีปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

14.2  ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ถือว่ำไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
15.  กำรรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ 
  ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา ในวันที่ 5-6 กุมภำพันธ์  
พ.ศ. 2563  ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ    
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 
 
   ประกาศ ณ วันที่  28  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
             (ลงชื่อ)              สมถวิล  จริตควร 
              (รองศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร) 
                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 

     ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
            ส าเนาถูกต้อง 
          พรจันทร์  โพธินาค 
    (นางสาวพรจันทร์  โพธินาค) 
    นักวิชาการศึกษาช านาญการ  


