
-ส ำเนำ- 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  (TCAS รอบที่ 1) 
โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ”   

มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา  2563 

หมายเหตุ -  ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 
-  องค์ประกอบในกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ 

1. ผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6   (5 ภำคเรียน)
2. ผลกำรเรียนเฉลี่ยตำมกลุ่มสำระ  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 - 6  (5 ภำคเรียน)

-  ค่ำธรรมเนียมกำร 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี     เวลา 

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

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

2 – 16 ธ.ค. 2562 - 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 
ธนำคำรกรุงไทย และที่ท ำกำรไปรษณีย์
ทุกสำขำทั่วประเทศ 

2 – 17 ธ.ค. 2562 
ตำมเวลำเปิดท ำกำร
ของธนำคำรและ

ไปรษณีย ์
ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ 
ข้อมูลกำรช ำระเงินคำ่สมัคร 

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

หลังจำกช ำระเงิน 3 วัน
ท ำกำร 

- 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
สัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย 

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

9 ม.ค. 2563 16.00 น. 

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

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบ
สัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย 

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

23 ม.ค. 2563 16.00 น. 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ ์
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

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

30 ม.ค. 2563 10.00  น. 

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

สละสทิธิ์ผำ่นระบบ Clearing 
House 

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

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

3 ก.พ. 2563 16.00 น. 

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

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


-ส ำเนำ- 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่   1418  /2562 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  (TCAS รอบท่ี 1) 
โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ”   

มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีการศึกษา  2563 
-------------------------------------- 

  

ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559 เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 
มหำวิทยำลัยบูรพำจะด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 1)   
โครงกำรโควตำพิเศษโรงเรียนสำธิต “พิบูลบ ำเพ็ญ” ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
1.1  เป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ในโรงเรียนสำธิต “พิบูลบ ำเพ็ญ” 

มหำวิทยำลัยบูรพำ 
1.2  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
1.3  มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำก ำหนด 

 

2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมัคร 
(คณะ/สำขำวิชำที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพำะ  แสดงว่ำไม่มีกำรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะเพ่ิมเติม) 

2.1 คณะพยาบาลศาสตร์ 
     2.1.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

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

  3.  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 
        3.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
        3.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 

  4.  ผู้สมัครเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์จะต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็น
โรคติดต่อร้ำยแรงไม่มีควำมพิกำรทำงด้ำนร่ำงกำย  จิตใจ  ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบ
วิชำชีพ  เพ่ือประโยชน์ในกำรเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์  ซึ่งมีกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ 
ที่ต้องฝึกให้กำรพยำบำลแก่ผู้รับบริกำร  ดังต่อไปนี้ 
           4.1  มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

    4.2  มีปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรง  ได้แก่ โรคจิต (Psychosis)  โรคประสำทรุนแรง  
(Severe  Neurosis)  หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน  โดยเฉพำะ Antisocial Personality  หรือ   
Borderline  Personality  รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอ่ืน ๆ  อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบ
อำชีพกำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 

   4.3  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย  ที่จะมีผลต่อผู้รับบริกำรหรือส่งผลให้เกิดควำม 
พิกำรอย่ำงถำวร  อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
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       4.4  โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำดังต่อไปนี้ 
      4.4.1  โรคลมชักท่ียังไม่สำมำรถควบคุมได้  ทั้งนี้โรคลมชักท่ีไม่มีอำกำรชักมำแล้ว
อย่ำงน้อย  3  ปี  โดยมีกำรรับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ  ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้ 

   4.4.2  โรคหัวใจระดับรุนแรง  และมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพ 
ต่ออวัยวะอย่ำงถำวร 

   4.4.3  โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรง  และมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิด 
พยำธิสภำพต่ออวัยวะอย่ำงถำวร 
   4.4.4  ภำวะไตวำยเรื้อรัง    

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

   4.6.2  สำยตำข้ำงใดข้ำงหนึ่งต่ ำกว่ำ 6/24   
      4.6.3  ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิติ 

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

ทั้งนี้ผลกำรพิจำรณำกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมกำร 
สอบสัมภำษณ์  โดยคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้ 

เงื่อนไข  นักเรียนที่เข้ำโครงกำรจะต้องมีบุคลิกภำพท่ีเหมำะสม  ในกำรประกอบวิชำชีพพยำบำล 
โดยต้องไม่ขัดกับกำรเป็นผู้น ำหรือแบบอย่ำงที่ดีด้ำนสุขภำพ 
 

2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     2.2.1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น   

  - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 
  - ผู้สมัครจะต้องเรียนวิชำภำษำญี่ปุ่นในชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  หรือหำกไม่ได้เรียน 

วิชำภำษำญี่ปุ่นจะต้องมีใบประกำศกำรสอบผ่ำนวัดระดับภำษำญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป 
     2.2.2 สาขาวิชาภาษาไทย   

  - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 
  - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทย  ไม่ต่ ำกว่ำ  5  หน่วยกิต 

     2.2.3 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
  -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 
  -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 

     2.2.4  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75   
  -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 
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2.3  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต  
- เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีที่ 2 ได้แก่  กลุ่มภูมิศำสตร์  และกลุ่มภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
เพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำวิชำกำรภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ซึ่งมีกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ 

รวมทั้งกำรออกพ้ืนที่เพ่ือส ำรวจข้อมูลในภำคสนำม ผู้สมัครเข้ำศึกษำในคณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ต้องมี
สุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง สมบูรณ์ และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือมีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรค 
ต่อกำรศึกษำดังต่อไปนี้ 
 1. มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 2. โรคติดต่อที่มีผลต่อนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรในมหำวิทยำลัยบูรพำ หรือโรคที่ส่งผลให้เกิด
กำรพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

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

 
2.4  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
      2.4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการ  

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
    -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 10 หน่วยกิต 
    -  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ กระตือรือร้น สนใจกำรบริหำรธุรกิจ  
   -  มีภำวะผู้น ำ กรอบคิดท่ีเป็นระบบ และสำมำรถวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล มีคุณธรรมและ 

จริยธรรมสูง มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
    -  มีควำมสนใจด้ำนเทคโนโลยี ดิจิทัล มีทักษะด้ำนกำรค ำนวณ  และกำรใช้ภำษำอังกฤษ  

และมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ ผู้ใฝ่หำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง และติดตำมข้อมูลข่ำวสำร กำรเปลี่ยนแปลง 
ของโลกธุรกิจอยู่เสมอ 

     2.4.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาด  
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 

    -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 10 หน่วยกิต 
-  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และ 

น ำเสนอผลงำนอย่ำงมืออำชีพ 
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     2.4.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 

    -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 10 หน่วยกิต 
     -  ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร และกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโลกอยู่เสมอ 
     -  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี มีควำมสนใจเรียนรู้  และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

ไทยและวัฒนธรรมต่ำงชำติ 
     2.4.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน  

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
    -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 10 หน่วยกิต 

              -  มีทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษได้ในระดับดีมีทักษะกำรคิดเชิงวิเครำะห์ข้อมูลที่ดี  
และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลำ 
              -  พร้อมเข้ำร่วมรำยวิชำสหกิจศึกษำ (กำรปฎิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับสำยอำชีพใน 
สถำนประกอบกำร) 

     2.4.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 

    -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 10 หน่วยกิต 
    -  มีควำมสนใจ  กระตือรือร้นในกำรเป็นผู้ใฝ่หำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง  
    -  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  กำรเข้ำใจคน  มนุษยสัมพันธ์ดี 
   -  ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร  และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
    -  มีทัศนคติที่ดีในกำรเรียน  และกำรประกอบอำชีพทำงด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
     2.4.6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
    -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำ 10 หน่วยกิต 
    -  มีควำมซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียร  อดทนและควำมรับผิดชอบสูง 
    -  มีควำมละเอียดรอบคอบ  และชอบท ำงำนเกี่ยวกับกำรค ำนวณตัวเลข มีกรอบคิด 

ที่เป็นระบบ  และสำมำรถวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล 
    -  ต้องยอมรับเงื่อนไขกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในส ำนักงำนตรวจสอบบัญชี 
     2.4.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม และกลุ่มวิชาการจัดการ

การท่องเที่ยว 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 

               -  รักงำนบริกำร  บุคลิกภำพดี  มั่นใจ อดทน และกล้ำแสดงออก มีควำมรับผิดชอบ  
มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลำ 
               -  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้            
               -  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง หรือมีควำมประพฤติที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียน 
หมายเหตุ  ผู้เข้ำศึกษำคณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว ทุกหลักสูตรต้องมีควำมพร้อมที่จะเข้ำร่วม 

โครงกำรสหกิจศึกษำ (กำรปฏิบัติงำนจริงที่เก่ียวข้องกับวิชำชีพในสถำนประกอบกำร ระยะเวลำ 16 สัปดำห์)   
หรือกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ในชั้นปีที่ 3 และ/หรือชั้นปีที่ 4 
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2.5  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
2.5.1 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป และสาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น  

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

2.5.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
  - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
  - มีควำมสนใจด้ำนกฎหมำย 
  - ไมเ่ป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 

2.6  คณะวิทยาศาสตร์ 
      2.6.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาสถิติ  สาขาวิชาชีวเคมี  สาขาวิชาวาริชศาสตร์   

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

- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
- ไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะพิกำรทำงร่ำงกำย/จิตใจอันจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

      2.6.2  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร 
  - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 

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

 
2.7  คณะวิทยาการสารสนเทศ 
      2.7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

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

     - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 
- ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ จะเป็น 

ผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  กำรวำงโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมองค์กรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดกับ
สังคมธุรกิจองค์กร  หรืออุตสำหกรรม 
 แนวทางการประกอบอาชีพ 

สำมำรถประกอบอำชีพเป็นนักวิชำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  นักวิเครำะห์และพัฒนำระบบ 
นักวิเครำะห์และออกแบบระบบงำนสำรสนเทศ  นักจัดกำรฐำนข้อมูลขององค์กร นักสถำปัตยกรรมโครงสร้ำง
ระบบสำรสนเทศขององค์กรนักพัฒนำและดูแลเว็บไซต์  ผู้ดูแลระบบเครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย ที่ปรึกษำทำง
ไอที ผู้จัดกำรโครงกำรระบบสำรสนเทศ  นักออกแบบกรำฟิกและสื่อผสม 



-6- 
 

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

   - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
     - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 

- ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  
จะเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับทฤษฎีกำรค ำนวณส ำหรับคอมพิวเตอร์  ทฤษฎีกำรประมวลผลสำรสนเทศ   
ทั้งด้ำนซอฟต์แวร์  ฮำร์ดแวร์และเครือข่ำย  ซึ่งประกอบด้วยหลำยหัวข้อที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  เช่น  
กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ขั้นตอนวิธี  ทฤษฎีภำษำโปรแกรม  ทฤษฎีกำรพัฒนำซอฟต์แวร์  ทฤษฎีทำงระบบ 
คอมพิวเตอร์  และทฤษฎีเครือข่ำย  กำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อสร้ำงซอฟต์แวร์  เพ่ือปรับปรุงพัฒนำขั้นตอนวิธี
ให้มีประสิทธิภำพดีขึ้น  แต่จะเน้นทำงด้ำนซอฟต์แวร์เป็นหลัก  ไม่เน้นทำงด้ำนฮำร์ดแวร์ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ 
 สำมำรถประกอบอำชีพเป็นนักวิจัยด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  และวิทยำศำสตร์เชิงค ำนวณ  
นักวิขำกำรคอมพิวเตอร์  โปรแกรมเมอร์  นักวิเครำะห์และออกแบบระบบ  ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
และระบบเครือข่ำย ผู้ดูและระบบฐำนข้อมูล 

      2.7.3 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 

   - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
     - ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  7  หน่วยกิต 
     - มีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 
กระตือรือร้น  ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำอย่ำงเป็นล ำดับขั้นตอน  
และต้องมีควำมพร้อมที่จะเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (กำรปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรจริง 
เป็นระยะเวลำประมำณ 4 เดือน) 

    - ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำในสำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำ
ซอฟต์แวร์  เครื่องมือในกำรพัฒนำ  วิธีกำรกำรบริหำรจัดกำร  กระบวนกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและมี
มำตรฐำนในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ กิจกรรมต่ำง ๆ  และสิ่งต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ 
 สำมำรถประกอบอำชีพทำงด้ำนวิศวกรรมซอฟต์แวร์  (Software  Engineer)  หรือนักเขียนโปรแกรม  
(Programmer/Developer)  วิศวกรควำมต้องกำร  (Requirement  Engineer) นักประกันคุณภำพ
ซอฟต์แวร์  (Software  Quality  Assurance)  วิศวกรปรบัปรุงกระบวนกำรซอฟต์แวร์  (Software  
Process  Improvement  Engineer)  นักทดสอบระบบ  (Software  Tester)  นักบูรณำกำรระบบ  
(System  Integrator)  นักวิเครำะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ  (System  Analyst / Designer)   
ผู้จัดกำรโครงกำรซอฟต์แวร์  (Software  Project  Manager) 

 
2.8  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

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

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

8.  สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
-  ไม่เป็นผู้มีจิตฟัน่เฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สำมำรถศึกษำได้  และไม่ปรำกฏอำกำร 

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

 
2.9  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
      2.9.1 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

  -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค  ดังต่อไปนี้ 

      *  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
      *  โรคเรื้อน        *  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 

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

เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ  เช่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เทศบำล  
โรงพยำบำล  สถำนีอนำมัย  หรือปฏิบัติงำนในมูลนิธิ/องค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์และภำรกิจในด้ำน 
กำรจัดกำรสุขภำพและสิ่งแวดล้อมชุมชน  โดยอำจรับผิดชอบหน้ำที่ดังนี้  คือ  ที่ปรึกษำในหน่วยงำนต่ำง ๆ  
ทำงด้ำนสุขภำพ  ผู้ประเมินสภำวะสุขภำพชุมชน  นักวิจัยทำงด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อม  และเจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 
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2.10  คณะศึกษาศาสตร์   
หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี 
       2.10.1  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต  
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 

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

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี  
       2.10.4  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
           - เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำในสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำสำมำรถประกอบอำชีพเป็น
นักวิชำกำรศึกษำ นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ นักฝึกอบรมในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสำหกิจ ประกอบอำชีพอิสระ
ด้ำนออกแบบสื่อดิจิทัลเพ่ือกำรสื่อสำรและกำรเรียนรู้ 

 
 2.11 คณะโลจิสติกส์ 

       2.11.1 สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ และการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 

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

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

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

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

 

ที ่ รายการที่ท าการตรวจ เกณฑ์มาตรฐาน 
1 ลมบ้ำหมู  (Epilepsy  of  Attacks) ไม่มีประวัติเจ็บป่วยเฉียบพลัน 
2 โรคไต  (Kidney  Disease) มีกำรติดเชื้อหรือไม่เคยเปลี่ยนไต 
3 กำมโรค(Venereal) ไม่มี 
4 โรคชัก(Seizures) ไม่มี 
5 ยำเสพติด (Narcotics  History) ไม่มี 
6 วัณโรค  (Tuberculosis) รำยงำนผลจำกรังสีวินิจฉัยไม่พบ 
7 HTV  (not  compulsory) ไม่มี 
8 ควำมดันโลหิตสูง  (Hypertension) ควำมดันปกติ 
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ที ่ รายการที่ท าการตรวจ เกณฑ์มาตรฐาน 
9 โรคติดเชื้อในกระเพำะอำหำรและล ำไส้ 

(Gastro-Intestinal  infection  disease) 
ผลปกติจำกรำยงำนกำรตรวจทำงพยำธิวิทยำ 

10 โรคอ้วน  (Obesity) น้ ำหนักและส่วนสูงอัตรำเฉลี่ยต่ ำกว่ำ  30 
11 โรคหัวใจ  (Heart) ไม่มีประวัติเจ็บปวดหน้ำอกเฉียบพลัน 
12 เบำหวำน  (Diabetes) ไม่ใช้อินซูลินบ ำบัดรักษำ 
13 โรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจเรื้อรัง  (Chronic 

respiratory  Disorder) 
ไม่มีไซนัส/หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 

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

และกำรย่อยอำหำร  (Chronic  dental  
and digestive  System  problems) 

ปกติ 

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

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

20 กำรได้ยินของหูทั้ง  2  ข้ำง ไม่เกิน  40  เดซิเบล 
 

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

หมายเหตุ  
- ที่ระบุว่ำรับเฉพำะเพศชำยนั้นเนื่องจำกในหลักสูตรฯ ก ำหนดให้ต้องผ่ำนกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงทะเล 

กับเรือสินค้ำเดินทะเลระหว่ำงประเทศของบริษัทเอกชนเป็นเวลำ  1  ปี  ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีบริษัทเจ้ำของเรือ
รำยใดรับผู้หญิงขึ้นไปท ำงำนบนเรือ  ดังนั้น  หำกนิสิตไม่สำมำรถหำเรือฝึกได้ก็จะไม่สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ 
 -  ในกรณีที่จ ำกัดส่วนสูงไม่ต่ ำกว่ำ  160  เซนติเมตรนั้น  เพรำะบนสะพำนเดินเรือมีเครื่องมือบำงชนิด
ที่ติดตั้งในต ำแหน่งที่สูง  ดังนั้นผู้ที่จะขึ้นไปท ำงำนบนสะพำนเดินเรือจึงจ ำเป็นต้องมีควำมสูงในระดับพอที่จะใช้
เครื่องมือเหล่ำนั้นได้อย่ำงสะดวกและมีประสิทธิภำพ  นอกจำกนี้ผู้ที่จะขึ้นไปท ำงำนบนสะพำนเดินเรือจะต้องมี
ควำมสูงเพียงพอที่จะมองผ่ำนกระจกออกไปด้ำนนอกเพ่ือให้มีทัศนวิสัยที่มองเห็นได้กว้ำงไกล  หำกมีควำมสูง
ไม่เพียงพอก็จะเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน 
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 -  หลักสูตรที่ศึกษำเป็นหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  มีรำยวิชำเรียนที่ต้องอำศัยกำรค ำนวณทำง
คณิตศำสตร์  กำรวิเครำะห์ทำงฟิสิกส์  และควำมรู้ทำงเคมี อยู่มำก  ผู้ที่จะเข้ำศึกษำจึงจ ำเป็นต้องมีพ้ืนฐำน
ทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์มำก่อนจึงจะสำมำรถเข้ำศึกษำได้ 
 -  เกณฑ์กำรพิจำรณำกำรตรวจร่ำงกำยขึ้นอยู่กับควำมเห็นของแพทย์ผู้ตรวจเป็นเด็ดขำด  ถ้ำแพทย์
ผู้ตรวจพิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่สำมำรถปฏิบัติงำนบนเรือสินค้ำเดินทะเลระหว่ำงประเทศได้ตำมปกติ  ถือว่ำไม่
ผ่ำนเกณฑ์  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]  หรือข้อมูลจำกกำรตรวจอ่ืน ๆ  ของโรงพยำบำล
มหำวิทยำลัยบูรพำ  ประกอบกำรพิจำรณำเท่ำนั้น จะไม่รับพิจำรณำผลกำรตรวจจำกท่ีอ่ืนโดยเด็ดขำด  ทั้งนี้ 
ผู้ตรวจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจร่ำงกำยทั้งหมด  ไม่ว่ำจะผ่ำนเกณฑ์หรือไม่ก็ตำม 
 -  เกณฑ์คะแนนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยเป็นไปตำมประกำศคณะโลจิสติกส์  เรื่อง   
แนวปฏิบัติกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำต่อสำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ 

 
2.12 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
       2.12.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  มีเจตคติท่ีดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
-  มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกก ำลังกำย 

อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
-  สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกก ำลังกำยโดยใช้หลักทำงวิทยำศำสตร์ 
-  ไม่เปน็ผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

กำรกีฬำ 
       2.12.2 สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 

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

อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
-  สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกก ำลังกำยโดยใช้หลักทำงวิทยำศำสตร์ 
-  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

       2.12.3 สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  มีเจตคติท่ีดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
-  เป็นผู้มีบุคลิกที่เหมำะสมกับอำชีพผู้สื่อข่ำวกีฬำในสื่อแขนงต่ำงๆ 
-  เป็นผู้มีควำมสนใจข่ำวสำรในวงกำรกีฬำจำกสื่อมวลชนทำงกำรกีฬำ 
-  ไม่เปน็ผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
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2.13  วิทยาลัยนานาชาติ  (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร)   
        2.13.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชาการตลาด  กลุ่มวิชาการจัดการ

ธุรกิจระหว่างประเทศ  กลุ่มวิชาการเงิน  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  และสาขาวิชาการจัดการ 
การบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ  

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

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

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

เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
       2.13.3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)  สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ   

หลักสูตรนานาชาติ  
              -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
              -  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
              -  มีพ้ืนควำมรู้ด้ำนศิลปะ และมีแนวคิดด้ำนกำรออกแบบ กำรคิดสร้ำงสรรค์ 
หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจ ำนวน 850,000  บำท โดยแบ่งจ่ำย 

เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
 

2.14  คณะสหเวชศาสตร์ 
        2.14.1 สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์   

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง  ปรำศจำกโรค  ควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

และไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 
-  มีควำมประพฤติเรียบร้อย  มีใจรักในกำรท ำวิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

มีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ี มีควำมรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน 
        2.14.2 สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์ แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือมีควำมพิกำร  

อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด ดังต่อไปนี้  
1. มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด  
2. โรคติดสำรเสพติดให้โทษ  
3. มีปัญหำด้ำนจิตเวชขั้นรุนแรง  
4. ตำบอดสีมำกกว่ำ 2 สี ทั้งสองข้ำง 



-12- 
 

5. เป็นโรคระยะติดต่อหรือปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจของสังคม  
หมายเหตุ ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียนภำคต้น  

และภำคปลำย ภำคเรียนละ 35,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ฝึกภำคปฏิบัติงำนทำงกำยภำพบ ำบัด) 20,000 บำท 
       2.14.3 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์   

-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์  แข็งแรง มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีวินัย จิตอำสำ  

และคุณธรรมจริยธรรมอันดีงำม 
-  ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

หมายเหตุ  ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียนภำคต้น 
และภำคปลำย  ภำคเรียนละ  30,000  บำท 

   2.14.4 สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์  แข็งแรง   
-  ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี  หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

หมายเหตุ  ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียนภำคต้น 
และภำคปลำย  ภำคเรียนละ  35,000  บำท 

   2.14.5 สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร   
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง  ปรำศจำกโรค  ควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

และไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 
-  มีควำมประพฤติเรียบร้อย  มีใจรักในกำรรักษำและให้กำรดูแลผู้ป่วย  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   

มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ 
หมายเหตุ  ค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียนภำคต้น 

และภำคปลำย  ภำคเรียนละ  35,000  บำท 
 

2.15  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 
   2.15.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  
      -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
      -  เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีที่  2  ได้แก่  กลุ่มวิชำกำรตลำด และกลุ่มวิชำกำรเงิน 
      -  ศึกษำสำระส ำคัญด้ำนบริหำรธุรกิจ เสริมสร้ำงควำมเชี่ยวชำญในศำสตร์เฉพำะด้ำน (กำรตลำด  

และกำรเงิน) เพ่ือเป็นที่ยอมรับในสำยอำชีพ สำมำรถก้ำวสู่กำรเป็นนักบริหำรที่มีควำมสำมำรถท่ีหลำกหลำย 
ควบคู่กับกำรมีคุณธรรม ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสำมำรถน ำเทคโนโลยีดังกล่ำวมำ 
ประยุกตส์ ำหรับกำรท ำงำนในองค์กรและกำรประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่ำงเหมำะสมเพ่ือประโยชน์สูงสุด 
ขององค์กรและสังคม   
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แนวทางการประกอบอาชีพ 
  กลุ่มวิชำกำรตลำด  ประกอบอำชีพด้ำนกำรตลำดตำ่ง ๆ เช่น  งำนขำย  วำงแผนกำรตลำด  โฆษณำ   
ประชำสัมพนัธ์  วิจัยตลำด  บริหำรผลิตภัณฑ์  บริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ  ประกอบธุรกิจส่วนตัว  เป็นต้น 

  กลุ่มวิชำกำรเงิน  ประกอบอำชีพดำ้นกำรเงินต่ำง ๆ เช่น  สินเชื่อ  กำรลงทนุ  วิเครำะห์หลักทรัพย์   
วำงแผนและจัดกำรกำรเงิน  ประกันภัย  กำรเงินระหว่ำงประเทศ  วำณิชธนกิจ  บริหำรควำมเสีย่ง  วิเครำะห์ 
ควำมเป็นไปได้ของโครงกำรลงทุน  ประกอบธุรกิจส่วนตัว  เปน็ต้น    

นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฎิบัติงานใน 
สถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ   
และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

   2.15.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  5  หน่วยกิต 
   -  บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ 

เป็นนักสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กำรที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติในด้ำน 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์กำรท ำงำนด้ำนโปรแกรม  กำรสื่อสำรข้อมูล   
และกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ตลอดจนเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและท ำงำนร่วมกัน 
กับผู้อ่ืนได้  เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำองค์กำรและประเทศ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ  นักวิเครำะห์และออกแบบเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ  นักพัฒนำระบบ  ผู้ดูแลเครือข่ำย  นักพัฒนำเว็บไซต์  และนักวิชำชีพเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ในสถำนประกอบกำร 

นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฎิบัติงานใน 
สถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ   
และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

   2.15.3  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช) 
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
   -  บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช)  คณะวิทยำศำสตร์ 

และศิลปศำสตร์  เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนวิชำกำร  มีควำมสำมำรถด้ำนปฏิบัติและกำรวิจัย  สำมำรถพัฒนำ 
ประยุกต์ใช้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนพืชอย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพ่ือพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  รับรำชกำรในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนกำรเกษตร  นักวิจัยและ 
เจ้ำหน้ำที่ในองค์กรภำครัฐและเอกชน  ประกอบธุรกิจทำงด้ำนกำรเกษตร  หรือท ำงำนในบริษัทที่ประกอบ 
ธุรกิจกำรเกษตร  เป็นต้น  นอกจำกนี้ยังสำมำรถศึกษำต่อในระดับปริญญำโท  และเอก  สำขำวิทยำศำสตร์ 
ประยุกต์ในสถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ 

นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช) มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฎิบัติงาน 
ในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ   
และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
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   2.15.4  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน   
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
   -  ศึกษำเก่ียวกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้ำนของไทย  รวมทั้ง 

กลุ่มประเทศอำเซียน  และเอเชียตะวันออก  เป็นหลักสูตรที่จัดท ำข้ึนภำยใต้กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ สำขำโลจิสติกส์ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ   

 ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์  เช่น  หน้ำที่ที่เก่ียวข้องกับกำรผลิต  กำรควบคุมวัตถุดิบ   
กำรจัดซื้อ  กำรจัดกำรคลังสินค้ำ  กำรขนส่ง  กำรกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ   

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

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

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

ที่หลำกหลำย  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงสรรค์งำนอำชีพ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพที่ในหน่วยงำนที่ต้องใช้ภำษำอังกฤษ 
ในงำนธุรกิจต่ำงๆ  งำนแปล  งำนในองค์กรระหว่ำงประเทศ 
 หมายเหตุ  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ   
เก็บค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน  ภำคต้นและภำคปลำย   
ภำคเรียนละ  18,000  บำท 

นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา   
(ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ)  เป็นเวลา  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4  ถ้านิสิตผ่านการคัดเลือก 
ให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

 
 2.16  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 

   2.16.1 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
   -  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 
   -  ต้องมีแฟ้มผลงำนพ้ืนฐำนกำรออกแบบหรือศิลปะ (Portfolio) 
   -  สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนศิลปกรรมศำสตร์  โดยเน้นทำงด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับด้วยมือ 

และคอมพิวเตอร์แบบ 2D และ 3D กำรออกแบบเครื่องประดับเชิงอุตสำหกรรมและเชิงศิลปะ กำรออกแบบ 
เครื่องประดับจำกแรงบันดำลใจ กำรออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น Costume jewelry กำรออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์ (Packaging design) กำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดแฟชั่นโชว์เครื่องประดับ กระบวนกำรผลิต 
เครื่องประดับ อัญมณีศำสตร์เบื้องต้น  และกำรตลำดอัญมณีและเครื่องประดับเบื้องต้น 
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แนวทางในการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  
ในต ำแหน่ง  นักออกแบบเครื่องประดับอุตสำหกรรม  นักออกแบบเครื่องประดับเชิงศิลปะ  นักออกแบบ 
เครื่องประดับแฟชั่น  นักออกแบบเครื่องประดับประณีตศิลป์  ผู้ผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 3 มิติ  เจ้ำของธุรกิจด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับ  เป็นต้น 

หมายเหตุ นิสิตสำขำกำรออกแบบเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำน 
ในสถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำน 
กำรคัดเลือกจำกสถำนประกอบกำร 

   2.16.2 สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
   -  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 
   -  สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนกำรบริหำรธุรกิจและกำรตลำด โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ   

พ้ืนฐำนเศรษฐศำสตร์ กำรท ำแผนธุรกิจ ควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนอัญมณีศำสตร์ กำรตรวจวิเครำะห์อัญมณี  
กำรประเมินคุณภำพรำคำเพชร กำรประเมินรำคำอัญมณีและเครื่องประดับ กำรเป็นผู้ประกอบกำร กำรตลำด 
ออนไลน์ กำรสร้ำงแบรนด์ กำรออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ทั้ง 2D และ 3D  และกำรใช้ 
ภำษำต่ำงประเทศเพ่ือธุรกิจ 
 แนวทางในการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในต ำแหน่ง  
ผู้ประกอบกำรอัญมณี  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำดและฝ่ำยขำย  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยโฆษณำและประชำสัมพันธ์   
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล  เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์อัญมณี  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซื้อ เป็นต้น 

หมายเหตุ นิสิตสำขำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำน 
ในสถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำน 
กำรคัดเลือกจำกสถำนประกอบกำร 

   2.16.3 สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ   
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
   -  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 
   -  สำขำวิชำนี้ศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  โดยเน้นควำมรู้ด้ำนอัญมณีศำสตร์  

กำรตรวจวิเครำะห์อัญมณีและเครื่องประดับด้วยเครื่องมือพ้ืนฐำนและขั้นสูง กำรประเมินคุณภำพอัญมณี  
กำรประเมินคุณภำพเพชร เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิตเครื่องประดับด้วยเครื่องมือประเภทเดียวกับ 
สถำนประกอบกำร  กำรออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ  2D  และ  3D เบื้องต้น  
กำรออกแบบเหลี่ยมเจียระไน และพ้ืนฐำนด้ำนกำรตลำดในอุตสำหกรรมด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับ 

แนวทางในการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในต ำแหน่ง   
นักอัญมณีศำสตร์(วิเครำะห์อัญมณี)  นักประเมินรำคำอัญมณี  นักเครื่องประดับ (ผลิตเครื่องประดับ) นักวิจัย 
โลหะวิทยำด้ำนโลหะมีค่ำ  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกระบวนกำรผลิตและควบคุมคุณภำพกำรผลิต  เจ้ำของกิจกำรผลิต 
และจ ำหน่ำยอัญมณีและเครื่องประดับ  เป็นต้น 

หมายเหตุ นิสิตสำขำอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำน 
ในสถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำน 
กำรคัดเลือกจำกสถำนประกอบกำร 
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2.17  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 
   2.17.1 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
   แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพเป็นผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ 

และองค์กำร เจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  นักวิชำกำรบริหำรบุคคล   
พนักงำนฝ่ำยพัฒนำและฝึกอบรม  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ที่ปรึกษำองค์กรธุรกิจ  อำจำรย์   
อำชีพอิสระทำงบริหำร  ผู้ประกอบกำร  และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว  เป็นต้น 

   2.17.2 สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
   แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพที่เก่ียวข้องกับทรัพยำกรธรรมชำติและ 

สิ่งแวดล้อม ทั้งในองค์กรภำครัฐหรือภำคเอกชน  เช่น  ในกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
กระทรวงอุตสำหกรรมกระทรวงพลังงำน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือในบริษัทที่ปรึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อมโรงงำนอุตสำหกรรม  เป็นต้น  นอกจำกนี้ยังสำมำรถประกอบอำชีพ 
ในองค์กรอิสระด้ำนสิ่งแวดล้อม  พัฒนำแนวทำงด ำเนินงำนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในธุรกิจส่วนตัว   
ตลอดจนศึกษำต่อในระดับสูงต่อไปได้ 
    2.17.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน   

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

กำรจัดซื้อ จัดหำ กำรขนส่งและกำรกระจำยสินค้ำ กำรจัดกำรคลังสินค้ำ กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ 
หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นต้น 

   2.17.4 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
   แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  รวมทั้ง 

ประกอบอำชีพส่วนตัว  เช่น  อำชีพรับรำชกำรในหน่วยงำนรำชกำร  อำทิต ำแหน่ง  ปลัดอ ำเภอ ปลัดเทศบำล   
ปลัด อบต. อำชีพพนักงำนรัฐวิสำหกิจ  อำชีพพนักงำนองค์กำรมหำชน  อำชีพนักบริหำร อำชีพพนักงำนบริษัท  
อำทิ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรรัฐกิจ เป็นต้น 

   2.17.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 

       -  มีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
   -  เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีที่  2  ดังนี้ 

1) กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศประยุกต์   
2) กลุ่มนวัตกรรมส ำหรับผู้ประกอบกำรดิจิทัล   

แนวทางการประกอบอาชีพ  
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์  (Applied  Information  Technology)  ประกอบ 

อำชีพเกี่ยวกับกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ต ำแหน่งงำน ได้แก่ นักพัฒนำซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักพัฒนำ 
เว็บแอพพลิเคชั่น นักพัฒนำและออกแบบเว็บไซต์ นักพัฒนำสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย นักพัฒนำไอโอที ผู้ดูแล 
ระบบเครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย เป็นต้น 
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 - กลุ่มนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการดิจิทัล  (Innovation  for  Digital  Entrepreneur)   
ประกอบอำชีพเกี่ยวกับผู้ประกอบกำรดิจิทัล  ต ำแหน่งงำน  ได้แก่  นักกำรตลำดออนไลน์  นักเศรษฐศำสตร์ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ผู้ออกแบบและพัฒนำสื่อมัลติมีเดียเพ่ือกำรน ำเสนอทำงธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัล  
 

2.18  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 
   2.18.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์มี 2 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย 
      1)  กลุ่มวิชาพืชศาสตร์   
       -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
       -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
       -  กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตพืช ประกอบด้วย เทคโนโลยีชีวภำพ 

พืช สรีรวิทยำของพืช กำรปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช หลักกำรผลิตพืช เทคโนโลยีกำรผลิตพืช 
เสริมควำมงำม เทคโนโลยีกำรผลิตไม้ผล เทคโนโลยีกำรขยำยพันธุ์พืช เช่น กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยี 
กำรปลูกพืชไร้ดินพืชพลังงำนและเทคโนโลยี ด้ำนพลังงำนชีวมวล กำรผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร  
กำรจัดกำรดินและปุ๋ยเทคโนโลยีกำรจัดกำรวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืช และอุตสำหกรรมที่เก่ียวกับกำรผลิต 
พืช เป็นต้น  รวมถึงกำรประยุกต์ใช้และกำรวิจัยทำงด้ำนพืชศำสตร์ น ำไปสู่กำรสร้ำงเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำ 
กำรผลิตพืชและศึกษำในด้ำนกำรประเมินคุณภำพผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยว ดัชนีกำรเก็บเกี่ยว กำรรักษำคุณภำพ  
คุณค่ำของโภชนำกำร ระบบกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเก่ียว กำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ กำออกแบบบรรจุภัณฑ์  
กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง และกำรน ำเทคโนโลยีที่เหมำะสมและทันสมัยมำใช้เพื่อลดกำรสูญเสียหลังกำร 
เก็บเก่ียว กำรเพ่ิมมูลค่ำของผลิตผลเกษตร รวมทั้งกำรจัดกำรผลิตผลสดเพ่ือส่งออก  และควำมปลอดภัยของ 
อำหำรและกฎระเบียบมำตรฐำนและควำมปลอดภัยของอำหำร  และกฎระเบียบมำตรฐำนของประเทศ 
ผู้น ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร 
       2)  กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์   

      -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
      -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
      -  กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่ส ำคัญ ประกอบด้วย 

กำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์ โภชนศำสตร์ 
สัตว์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์ พืชอำหำรสัตว์ กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสัตว์  เทคโนโลยีน้ ำนม กำรฟักไข่ 
และกำรจัดกำรโรงฟัก เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม กำรรักษำเบื้องต้นและกำรป้องกันโรคในสัตว์  
ธุรกิจปศุสัตว์และมำตรฐำนฟำร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ และ 
กำรวิจัยทำงสัตวศำสตร์เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์ 
 แนวทางการประกอบอาชีพของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ศึกษำต่อปริญญำโท ปริญญำเอก ในสำขำ 
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ   
รับรำชกำรในส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องกับกำรเกษตร อำจำรย์หรือนักวิจัย ตำมสถำบันมหำวิทยำลัยทั้งภำครัฐ 
และเอกชน ประกอบธุรกิจทำงด้ำนเกษตร เช่น ฟำร์ม สวน ไร่ โรงงำน ฯลฯ  หรือท ำงำนในภำคเอกชน 
ที่เก่ียวกับธุรกิจกำรเกษตร 

   2.18.2 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
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    สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  ประกอบด้วย 
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตรเบ้ืองต้น  หลักเศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเกษตร  กำรวิจัยตลำด 
ในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร  กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  กำรควบคุมคุณภำพใน 
อุตสำหกรรมเกษตร  กำรประกันคุณภำพและกฎหมำยในอุตสำหกรรมเกษตร  สถิติและกำรวำงแผนกำรทดลอง   
นวัตกรรมในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร  หลักวิศวกรรมแปรรูป 
อำหำร  กำรเสริมทักษะและจรรยำบรรณส ำหรับวิชำชีพวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์  รวมถึงกำรศึกษำด้ำนพัฒนำ 
ผลิตภัณฑ์อำหำร  เช่น  จุลชีววิทยำอำหำร  เคมีอำหำร  หัวข้อคัดสรรอุตสำหกรรมเกษตร  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์   
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง  เทคโนโลยีผักและผลไม้  เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 
และสัตว์ปีก  เทคโนโลยีกำรหมัก  เทคโนโลยีแป้งและน้ ำตำล  และในด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพและ 
ควำมงำม  เช่น อำหำรเพื่อสุขภำพ  เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ  สำรสกัดสมุนไพรและกำรทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพ   
หัวข้อคัดสรรทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภำพและควำมงำม  เครื่องส ำอำงเวช 
ส ำอำง  และพิษวิทยำของผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
อุตสำหกรรมเกษตร  ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยท้ังในและต่ำงประเทศ  สำมำรถท ำงำนได้ท้ังในหน่วยงำน 
รำชกำร  หน่วยงำนเอกชน  โดยท ำงำนในต ำแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับอำหำร   
กึ่งอำหำร  และไม่ใช่อำหำร  ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพและควำมงำม  นอกจำกนี้ยังสำมำรถท ำงำน 
ในต ำแหน่งอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ฝ่ำยกำรผลิต  ฝ่ำยกำรควบคุมและประกันคุณภำพ  กำรตลำด  เป็นต้น  
และประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมเกษตร 
 

2.19  โครงการจัดตั้ง  “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”  วิทยาเขตสระแก้ว 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
-  บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำร จะเป็นผู้ที่มี 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญทำงด้ำนบริหำรธุรกิจที่จ ำเป็น ทั้งด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป กำรตลำด  
และธุรกิจระหว่ำงประเทศ ทันยุคสมัยของกำรเปลี่ยนแปลง และผลกระทบอย่ำงเท่ำทัน มีควำมคิดริเริ่ม  
สร้ำงสรรค ์เป็นนักคิด  นักวำงแผน แก้ปัญหำเชิงธุรกิจ สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ และประสบกำรณ์ เพ่ือให้ 
เกิดแนวทำงในกำรบริหำรธุรกิจใหม่ ๆ มีควำมเป็นผู้น ำ สำมำรถสร้ำงแนวคิดเป็นผู้ประกอบกำรที่มีคุณธรรม  
และจริยธรรมที่พึงประสงค์ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถท ำงำนได้ทั้งในหน่วยงำนรัฐและเอกชน โดยต ำแหน่งงำนที่ 
เกี่ยวข้อง เช่น นักบริหำรฝ่ำยต่ำง ๆ ขององค์กร  นักจัดระบบกำรปฏิบัติงำนขององค์กร  นักควบคุมคุณภำพ 
ภำยในองค์กร  นักวำงแผนเชิงธุรกิจกำรตลำด  กำรค้ำ  กำรลงทุน  เป็นนักโฆษณำ นักประชำสัมพันธ์   
นักวิจัยด้ำนกำรตลำด  นักบริหำรผลิตภัณฑ์  นักบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำเพ่ือกำรพัฒนำให้กับองค์กร  
เป็นต้น สำมำรถบริหำรจัดกำรด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุนระหว่ำงประเทศ พร้อมรับมือสำมำรถวำงแผนและ 
แก้ปัญหำด้ำนกำรพำณิชย์และบริหำรธุรกิจได้อย่ำงเป็นระบบ  เพื่อปฏิบัติงำนภำยในองค์กรทั้งในประเทศ   
และต่ำงประเทศ  และเป็นผู้ประกอบธุรกิจ  หรือเป็นเจ้ำของธุรกิจในอนำคต  เป็นต้น 
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3. การสมัครคัดเลือก 
 3.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 

3.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 2 – 16 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

3.3  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใด 
เป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 3.4 หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบถัดไป 
มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ 
หมายเหตุ  1. ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 

       ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 
    2. ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบ ารุง

มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี)  
ภาคเรียนละ 10,000 บาท 

 

4.  เกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
4.1  ผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6   (5 ภำคเรียน) 
4.2  ผลกำรเรียนเฉลี่ยตำมกลุ่มสำระ  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 - 6  (5 ภำคเรียน) 

หมายเหตุ     1.  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ 
เฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำก ำหนด 

       2.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีผลคะแนนครบทุกวิชำ 
ที่ก ำหนดเท่ำนั้น  ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตำมท่ีกลุ่มวิชำหรือสำขำวิชำก ำหนด  จะไม่สำมำรถสมัครคัดเลือกได้   
หำกท ำกำรสมัคร  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำกำรสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหำวิทยำลัยบูรพำจะไม่พิจำรณำ 
คัดเลือกให้ 

    3.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  โดยวิธีกำรดังนี้ 
              3.1  ประมวลผลคะแนนจำก GPAX และ GPA กลุ่มสำระให้เป็นคะแนนรวม  100% 

   3.2  เรียงล ำดับผู้สมัครในแต่ละสำขำวิชำ  จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ ำสุด 
  3.3  คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย โดยพิจำรณำจำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 

เป็นล ำดับแรก  จนถึงผู้ที่ได้คะแนนในล ำดับสุดท้ำยของจ ำนวนรับแต่ละสำขำวิชำ 
      4.  ในวันสอบสัมภำษณ์  มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ 

ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ 
ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต 

ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำ
ศึกษำ  มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ได้ประกำศไว้   
หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมทีค่ณะ/วิทยำลัยได้ก ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ   
ถือเป็นอันสิ้นสุด 
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5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 5.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
  5.2 ผู้สมัครน ำใบสมัครไปช ำระเงิน ธนำคำรกรุงไทย และท่ีท ำกำรไปรษณีย์ทุกสำขำท่ัวประเทศ 
ในเวลำท ำกำรของธนำคำรและที่ท ำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ ระหว่ำงวันที่ 2 – 17 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ   - ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

6. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการช าระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
 6.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินทำงเว็บไซต์ 
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร 
 6.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th 
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่ 2-17 ธันวำคม พ.ศ. 2562 หำกพ้นก ำหนดจะไม่
แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้ 
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7. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา 
ชื่อ

ปริญญา 
GPAX 

GPA กลุม่สาระ 

จ า
นว

นร
ับ 

ภำ
ษำ

ไท
ย 

คณ
ิตศ

ำส
ตร

 ์

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร ์

สัง
คม

ศึก
ษำ

ฯ 

ภำ
ษำ

ต่ำ
งป

ระ
เท

ศ 

1. คณะพยาบาลศาสตร์

10190104111701A0G3 
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 
ภำคปกติ 

พย.บ. 20 10 20 30 - 20 3 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10190105901901A0G3 สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น  ภำคปกติ ศศ.บ. 20 20 - - 20 40 1 
10190105902001A0G3 สำขำวิชำภำษำไทย  ภำคปกติ ศศ.บ. 20 50 - - 15 15 3 

10190105902401A0G3 
สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศสเพื่อ 
กำรสื่อสำร  ภำคปกติ 

ศศ.บ. 20 20 20 20 - 20 
1 

10190105902501A0G3 สำขำวิชำภำษำอังกฤษ  ภำคปกติ ศศ.บ. 20 20 20 20 - 20 4 
10190105902501B0G3 สำขำวิชำภำษำอังกฤษ  ภำคพิเศษ ศศ.บ. 20 20 20 20 - 20 4 
3. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

10190106220201A0G3 
สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์  
ภำคปกติ 

วท.บ. 20 10 20 10 20 20 2 

10190106220201B0G3 
สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์  
ภำคพิเศษ 

วท.บ. 20 10 20 10 20 20 2 

4. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

10190107610801AAG3 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  
กลุ่มวิชำกำรจัดกำร  ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 2 

10190107610801ABG3 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  
กลุ่มวิชำกำรตลำด  ภำคปกต ิ บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 2 

10190107610801ACG3 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำ 
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ  ภำคปกติ บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 2 

10190107610801ADG3 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต 
กลุ่มวิชำกำรเงนิ  ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 2 

10190107610801AEG3 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำ 
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  ภำคปกต ิ บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 2 

10190107620101AAG3 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำ 
กำรจัดกำรกำรโรงแรม  ภำคปกติ บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 2 

10190107620101ABG3 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำ 
กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว ภำคปกติ 

บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 2 

10190107610501A0G3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภำคปกติ บช.บ. 20 15 20 10 10 25 2 
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5.  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
10190108903101A0G3 สำขำวชิำกำรบริหำรท้องถิ่น  ภำคปกติ รป.บ. 20 30 10 - 30 10 2 
10190108903101B0G3 สำขำวชิำกำรบริหำรท้องถิ่น  ภำคพิเศษ รป.บ. 20 30 10 - 30 10 2 
10190108903102A0G3 สำขำวชิำกำรบริหำรทั่วไป  ภำคปกติ รป.บ. 20 30 10 - 30 10 2 
10190108903102B0G3 สำขำวชิำกำรบริหำรทั่วไป  ภำคพิเศษ รป.บ. 20 30 10 - 30 10 2 
10190108901001A0G3 หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต  ภำคปกติ น.บ. 20 30 10 - 30 10 5 
10190108901001B0G3 หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต  ภำคพิเศษ น.บ. 20 30 10 - 30 10 2 
6. คณะวิทยาศาสตร์ 
10190109210301A0G3 สำขำวิชำคณิตศำสตร์  ภำคปกติ วท.บ. 20 - 50 20 - 10 2 
10190109210401A0G3 สำขำวิชำเคมี  ภำคปกติ วท.บ. 10 - 30 30 - 30 2 
10190109210501A0G3 สำขำวิชำจุลชีววิทยำ  ภำคปกติ วท.บ. 10 10 30 30 10 10 2 
10190109210601A0G3 สำขำวิชำชีวเคมี   ภำคปกติ วท.บ. 20 10 20 40 - 10 2 
10190109210701A0G3 สำขำวิชำชีววิทยำ  ภำคปกติ วท.บ. 10 10 20 40 - 20 2 

10190109211201A0G3 
สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ   
ภำคปกติ 

วท.บ. 
20 - 20 60 - - 2 

10190109212701A0G3 สำขำวิชำฟิสิกส์  ภำคปกติ วท.บ. 10 5 30 45 - 10 2 
10190109212702A0G3 สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์  ภำคปกติ วท.บ. 10 5 30 45 - 10 2 
10190109212901A0G3 สำขำวิชำวำริชศำสตร์  ภำคปกติ วท.บ. 20 20 20 20 10 10 2 

10190109211001A0G3 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
อำหำร ภำคปกติ 

วท.บ. 10 10 30 40 - 10 2 

10190109213301A0G3 สำขำวิชำสถิติ  ภำคปกติ วท.บ. 20 - 50 20 - 10 2 
7. คณะวิทยาการสารสนเทศ 

10190110220101A0G3 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ภำคปกติ 

วท.บ. 20 5 30 15 5 25 1 

10190110220201A0G3 
สำขำวชิำวทิยำกำรคอมพิวเตอร์   
ภำคปกต ิ วท.บ. 20 5 30 20 5 20 1 

10190110220401A0G3 
สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
ภำคปกติ 

วท.บ. 20 15 15 20 15 15 2 
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8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
10190111300601A0G3 สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  ภำคปกติ วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 2 

10190111300701A0G3 
สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล   
ภำคปกติ 

วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 2 

10190111301601A0G3 สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ  ภำคปกติ วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 2 
10190111302101A0G3 สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ  ภำคปกติ วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 5 
10190111302501A0G3 สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ  ภำคปกติ วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 3 

10190111303501A0G3 
สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร   
ภำคปกติ 

วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 2 

10190111303401A0G3 
สำขำวิชำวิศวกรรมระบบสมองกล 
ฝังตัว  ภำคปกติ 

วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 2 

10190111302801A0G3 
สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
ภำคปกติ 

วศ.บ. 10 - 30 30 - 30 2 

9. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
10190112112701A0G3 สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน ภำคปกติ  ส.บ. 20 10 20 30 - 20 2 
10. คณะศึกษาศาสตร์   

10190115700801A0G3 
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)  
ภำคปกติ 

กศ.บ. 20 10 20 20 10 20 1 

10190115701001A0G3 
สำขำวิชำเคมี (หลักสูตร 4 ปี)   
ภำคปกติ 

กศ.บ. 20 10 20 20 10 20 1 

10190115701301A0G3 
สำขำวิชำชีววิทยำ (หลักสูตร 4 ปี)   
ภำคปกติ 

กศ.บ. 20 10 20 20 10 20 1 

10190115701801A0G3 
สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตร 4 ปี)  
ภำคปกติ 

กศ.บ. 20 10 20 20 10 20 1 

10190115901601A0G3 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ  
(หลักสูตร 4 ปี)  ภำคปกติ 

กศ.บ. 20 15 15 15 15 20 5 
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11. คณะโลจิสติกส์ 

10190116611001A0G3 
สำขำวิชำกำรค้ำระหว่ำงประเทศและ 
กำรจัดกำรโลจิสติกส์ ภำคปกติ 

บธ.บ. 10 - 40 30 - 20 1 

10190116611002A0G3 
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์  
ภำคปกติ 

วท.บ. 10 - 40 30 - 20 2 

10190116611003A0G3 
สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
พำณิชยนำวี  ภำคปกติ 

วท.บ. 10 - 40 30 - 20 2 

10190116210201A0G3 
สำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ  
(หลักสูตร 5 ปี) ภำคปกติ 

วท.บ. 10 - 30 30 - 30 1 

12. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

10190117900101A0G3 
สำขำวิชำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ  
ภำคปกติ 

ศศ.บ. 20 20 20 20 - 20 2 

10190117112001A0G3 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออก 
ก ำลังกำยและกำรกีฬำ  ภำคปกติ 

วท.บ. 20 10 20 30 - 20 1 

10190117903801A0G3 
สำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ  
ภำคปกติ 

ศศ.บ. 20 25 15 15 - 25 1 

13. วิทยาลัยนานาชาติ (เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร) 

10190118620101E0G3 
สำขำวชิำกำรจัดกำรกำรบริกำรและ 
กำรท่องเที่ยวนำนำชำติ  ภำคปกติ บธ.บ. 20 10 25 - 10 35 1 

10190118611001E0G3 
สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์  
ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 10 25 - 10 35 1 

10190118900101EAG3 
สำขำวชิำกำรติดต่อสื่อสำร กลุ่มวิชำ 
กำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ  ภำคปกติ ศศ.บ. 20 10 25 - 10 35 1 

10190118900101EBG3 
สำขำวชิำกำรติดต่อสื่อสำร กลุ่มวิชำ 
ทักษะกำรติดต่อสื่อสำรเพื่อพัฒนำ 
ทรัพยำกรมนุษย์  ภำคปกต ิ

ศศ.บ. 20 10 25 - 10 35 1 

10190118800101E0G3 
สำขำวชิำนิเทศศิลป์และกำรออกแบบ   
ภำคปกต ิ ศป.บ. 20 10 25 - 10 35 1 

10190118610801EAG3 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  
กลุ่มวิชำกำรเงนิ  ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 10 25 - 10 35 1 
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13. วิทยาลัยนานาชาติ (เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร) 

10190118610801EBG3 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำ 
กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ  
ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 10 25 - 10 35 1 

10190118610801ECG3 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำ 
กำรตลำด ภำคปกต ิ บธ.บ. 20 10 25 - 10 35 1 

14.  คณะสหเวชศาสตร์ 
10190119110101A0G3 สำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด ภำคปกติ วท.บ. 15 10 10 40 5 20 2 
10190119111201A0G3 สำขำวิชำชีวเวชศำสตร์  ภำคปกติ วท.บ. 20 10 10 30 10 20 5 
10190119111301A0G3 สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์  ภำคปกติ วท.บ. 20 10 10 30 10 20 5 

10190119112101A0G3 
สำขำวิชำพยำธิวิทยำกำยวิภำค  ภำค
ปกติ 

วท.บ. 20 10 10 30 10 20 5 

10190119111801A0G3 
สำขำวิชำโภชนบ ำบัดและกำรก ำหนด
อำหำร ภำคปกติ 

วท.บ. 20 10 10 30 10 20 5 

15.  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 

10190220610801A0G3 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  
ภำคปกติ 

บธ.บ. 15 10 30 - 10 35 20 

10190220611001A0G3 
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และ 
กำรค้ำชำยแดน  ภำคปกติ 

บธ.บ. 15 10 30 - 10 35 20 

10190220500401A0G3 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร   
(ด้ำนพืช) ภำคปกติ 

วท.บ. 20 5 10 30 5 30 20 

10190220610901A0G3 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
ภำคปกติ 

วท.บ. 20 15 20 10 10 25 20 

10190220902501A0G3 
สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
ทำงธุรกิจ  ภำคปกติ 

ศศ.บ. 10 30 - - 10 50 20 

16.  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 

10190222800101A0G3 
สำขำวชิำกำรออกแบบเครื่องประดับ  
ภำคปกต ิ ศป.บ. 20 20 - - 40 20 20 

10190222610801A0G3 
สำขำวชิำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
ภำคปกต ิ

บธ.บ. 20 20 20 - 20 20 20 

10190222213401A0G3 
สำขำวชิำอัญมณีและเครื่องประดับ 
ภำคปกต ิ วท.บ. 20 - 20 40 - 20 20 
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17.  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 

10190323610401A0G3 
สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  
ภำคปกติ 

บธ.บ. 20 15 15 10 15 25 20 

10190323210101A0G3 
สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ภำคปกติ 

วท.บ. 10 18 18 18 18 18 20 

10190323611001A0G3 
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
และกำรค้ำชำยแดน ภำคปกติ 

บธ.บ. 20 16 16 16 16 16 20 

10190323903101A0G3 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป  ภำคปกติ รป.บ. 20 10 10 10 40 10 20 

10190323610901A0G3 
สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และนวัตกรรมทำงธุรกิจ  ภำคปกติ บธ.บ. 20 10 30 20 10 10 20 

18. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 

10190324500201AAG3 
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ กลุ่มวิชำ 
พืชศำสตร์  ภำคปกติ 

วท.บ. 20 20 20 20 10 10 5 

10190324500201ABG3 
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ กลุ่มวิชำ 
สัตวศำสตร์  ภำคปกติ 

วท.บ. 20 20 20 20 10 10 5 

10190324501101A0G3 
สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
อุตสำหกรรมเกษตร  ภำคปกติ 

วท.บ. 20 20 20 20 10 10 2 

19.  โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” วิทยาเขตสระแก้ว 
10190325610201A0G3 สำขำวิชำกำรจัดกำร  ภำคปกติ บธ.บ. 20 15 20 10 10 25 10 

รวม 430 
 
8.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  

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

มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  ในวันที่ 18 มกรำคม 
พ.ศ. 2563  ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป  ตำมสถำนที่ที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ  พร้อมหลักฐำน ดังนี้ 

  (1) ใบสมัคร ปีกำรศึกษำ  2563  ที่ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตำด ำ   
เป็นภำพสีหรือขำวด ำและถ่ำยมำแล้วไม่เกิน  6  เดือน  ขนำด  1  นิ้ว  
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(2)  เอกสำรที่ต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยเอกสำรดังต่อไปนี้ 
-  ใบแสดงผลกำรเรียน 
-  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัครที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
-  ส ำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  (ถ้ำมี) 
 

10. ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
 มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยในวันที่ 23 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรอื http://e-admission.buu.ac.th  
เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
11. ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
 มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 30 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรอื http://e-admission.buu.ac.th 
เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป 
 
12.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

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

13.  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 
 
14.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

14.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในข้ันสุดท้ำยถือว่ำเป็น 
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

14.2  ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่ส ำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
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15.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา 
  ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2563  ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ    
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 
   ประกำศ ณ วันที่   28   พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
 
             (ลงชื่อ)              สมถวิล  จริตควร 
              (รองศำสตรำจำรย์สมถวิล  จริตควร) 
                     รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 

     ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 

            ส ำเนำถูกต้อง 
         พรจันทร์  โพธินำค 
    (นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
    นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  

 


