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ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดบัปริญญาตร ีTCAS  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา  2562  (โดย ทปอ. เป็นผูร้ับสมัคร) 

 
 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ป ี  เวลา 
ดำวนโ์หลดระเบียบกำร 
รับสมัคร 

- http://regservice.buu.ac.th 17 – 29 เมษำยน 2562 - 

สมัครทำงอินเตอร์เน็ต 
- http://regservice.buu.ac.th 
- https://student.mytcas.com 

17 – 29 เมษำยน 2562 - 

กำรช ำระเงิน 

ตำมช่องทำงที่ ทปอ. ก ำหนด 
- กำรสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมคัร 
  ได้ช ำระเงินค่ำสมัครเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว ภำยในวันที่
ก ำหนดเท่ำนัน้ 

17 – 29 เมษำยน 2562 - 

ประกำศผลผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำร
สอบสัมภำษณ์และตรวจรำ่งกำย 

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

9  พฤษภำคม 2562 16.00 น  เป็นต้นไป 

สอบสัมภำษณ์และตรวจรำ่งกำย  
พร้อมให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ ์
ท ำกำรยืนยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำ 
ในวันสัมภำษณ ์

มหำวิทยำลยับูรพำ จังหวัดชลบรุี 12  พฤษภำคม 2562 09.00 - 16.00  น. 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำน 
กำรสัมภำษณ์ และมีสิทธิ ์
เข้ำศึกษำ 

- http://regservice.buu.ac.th  17  พฤษภำคม 2562 16.00 น  เป็นต้นไป 

กำรรำยงำนตัวออนไลน ์
เพื่อเข้ำศึกษำ 

- http://smartreg.buu.ac.th 27 - 28 พฤษภำคม2562 - 

 
หมายเหตุ 1)  ปฏิทนิกำรคัดเลอืกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 
             2)  ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก จะต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตวัขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวทิยำลัยบูรพำ รหัสนสิิต 62 
   3)  สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่งำนรบัเข้ำศึกษำ หมำยเลข 038-102721 และ 038-102643 
    



-  ส ำเนำ  - 
 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  0320/2562 

เร่ือง  กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตร ีTCAS  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ 
มหำวิทยำลยับูรพำ  ปีกำรศึกษำ  2562  (โดย ทปอ. เป็นผู้รบัสมัคร) 

------------------------------------ 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เร่ือง นโยบำยกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระบบใหม่  
มหำวิทยำลยับูรพำ  จึงมีนโยบำยที่จะคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ  
มหำวิทยำลยับูรพำ  ปีกำรศึกษำ  2562 โดยที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้รับสมัครมีรำยละเอียด 
ดังต่อไปนี ้
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร   
1.  ต้องเป็นผูท้ี่ส ำเร็จกำรศึกษำ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ผ่ำนกำรเรียนในกลุ่มสำระตำ่ง ๆ ตำมที่สำขำวชิำก ำหนด 

ไม่รับผู้ที่มีวุฒิเทียบเท่า  ยกเว้น  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ   
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว) 

2.  ผู้สมัครจะต้องมผีลคะแนน  GAT  และ  PAT  ที่ยังไม่หมดอำยุ  (มีอำยุ 2 ปี) 
3.  มีควำมประพฤติเรียบร้อย 
4.  ไม่เปน็โรคติดต่อร้ำยแรงที่สงัคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
5.  มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวชิำก ำหนด  โดยให้เลือกสมัครได้ 6  สำขำวชิำ  แบบมีล ำดบั 
6.  ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษำ รหัสนสิิต  62  หรือได้ท ำกำรยืนยันสิทธ์ิเคลยีริ่งเฮำสไ์ปแลว้    

ในรอบที่ผ่ำนมำ  หำกประสงค์จะสมัครต้องสละสิทธ์ิที่มีอยู่ก่อน  ซึ่งกำรสละสิทธ์ิจะต้องท ำในระยะเวลำที่ก ำหนด  
มิฉะนั้นจะถือว่ำกำรสมคัรครั้งนี้เปน็โมฆะ  
 

2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมัคร  และการเตรียมตัวในการสอบ 
     (คณะ/สาขาวิชาทีไ่ม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพาะ  แสดงว่าไม่มกีารก าหนดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม) 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (พย.บ.)   
1.  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ  16  ปี   

 2.  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 
    2.1  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
    2.2  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) (พย.บ.)   
1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  3.00  และมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ  16  ปี   

 2.  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 
    2.1  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
    2.2  ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
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3.  มีคะแนนสอบภำษำอังกฤษที่เป็นมำตรฐำนเทียบเท่ำ TOEFL  ขั้นต่ ำ 450 (PBT)  หรือเทียบเท่ำ  
    (CBT)  173  หรือ  61 (IBT)  หรือ  TELTS เกรด 5 (ที่มีอำยุไม่เกิน 2 ปี)  หรือ 
4.  หำกไม่มีคะแนนสอบดังข้อ 3  จะต้องมีคะแนนสอบ  BUU  GET  มำยื่นในวนัสอบสัมภำษณ์ 

     โดยอยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ 
 ผู้สมัครเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์จะต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง 
ไม่มีควำมพิกำรทำงดำ้นร่ำงกำย  จิตใจ  ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ  เพื่อประโยชน ์
ในกำรเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์  ซึ่งมีกำรเรียนทัง้ภำคทฤษฎีและภำคปฏบิัติที่ต้องฝึกให้กำรพยำบำลแก่ 
ผู้รับบริกำร  ดังต่อไปนี ้
 1.  มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

    1.1  มีปัญหำทำงจิตเวชขัน้รุนแรง  ได้แก่ โรคจิต (Psychosis)  โรคประสำทรุนแรง (Severe  Neurosis)   
หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน  โดยเฉพำะ Antisocial Personality  หรือ  Borderline  Personality  รวมถึงปัญหำ 
ทำงจิตเวชอืน่ ๆ  อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพกำรพยำบำลและผดงุครรภ์ 

    1.2  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย  ที่จะมีผลต่อผู้รับบริกำรหรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร   
อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

    1.3  โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำดังต่อไปนี้ 
  1.3.1  โรคลมชักที่ยังไม่สำมำรถควบคุมได้  ทั้งนี้โรคลมชักที่ไมม่ีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย  3  ปี   
โดยมีกำรรับรองจำกแพทยผ์ู้เชีย่วชำญ  ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้ 

1.3.2  โรคหัวใจระดับรุนแรง  และมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะอย่ำงถำวร 
1.3.3  โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรง  และมีภำวะแทรกซ้อนจนท ำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะ 

อย่ำงถำวร 
  1.3.4  ภำวะไตวำยเร้ือรัง    

1.3.5  โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 
      1.4  ตำบอดสีชนดิรุนแรงทั้งสองข้ำง 
      1.5  ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ  โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
   1.5.1  สำยตำต่ ำกว่ำ  6/12  ทั้ง  2  ข้ำง 1.5.2  สำยตำข้ำงใดข้ำงหนึง่ต่ ำกว่ำ  6/24   
   1.5.3  ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิติ 

    1.3  หูหนวกหรือหูตึง  (Threshold  ของกำรได้ยินสูงกว่ำ  40  dB)  จำกควำมผิดปกติทำงประสำท 
และกำรได้ยนิ  (Sensorincural  Hearing  Loss)  ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีขึ้น 
     1.7  โรคหรือควำมพิกำรอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว ้

    ทั้งนี้ผลกำรพิจำรณำกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร 
สัมภำษณ์  โดยคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
 2.  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดงันี ้
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวชิำจิตวิทยำ  กลุ่มจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร   
จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระตำ่ง ๆ ดงันี้ 

1.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวทิยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
2.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกวำ่  12  หน่วยกิต 
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ (นศ.บ.)  (รบัวุฒิเทียบเท่า ปวช.  แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ  GAT)  
เมื่อขึ้นเรียนในชั้นปีที่  2  ภำคเรียนที่  2  จะต้องเลือกเรียน  3  วิชำเอก  ดังนี ้

1.  วิชำเอกกำรสื่อสำรตรำสินคำ้  2.  วิชำเอกวำรสำรศำสตร์คอนเวอร์เจนซ์  
3.  วิชำเอกกำรสื่อสำรองค์กร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สำขำวชิำภำษำจีน  ผูส้มัครจะต้องเรียนวิชำภำษำจนี 
ในชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สำขำวชิำภำษำญี่ปุน่  ผู้สมัครจะต้องเรียนวิชำภำษำญีปุ่่น 
ในชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  หรือหำกไม่ได้เรียนวิชำภำษำญี่ปุน่จะต้องมีใบประกำศกำรสอบผำ่นวัดระดบัภำษำญีปุ่่น 
ระดับ N4  ขึ้นไป 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศสเพื่อกำรสื่อสำร 

    1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกวำ่  2.75 
    2.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำตำ่งประเทศ  ไม่ต่ ำกว่ำ  9  หน่วยกิต 

 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  (ศ.บ.)   
1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 
2.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกวำ่  12  หน่วยกิต 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สำขำวชิำภำษำอังกฤษ 
1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.75 
2.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำตำ่งประเทศ  ไมต่่ ำกว่ำ  9  หน่วยกิต 

 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ(วท.บ.)  สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์   

1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
2.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกวำ่  12  หน่วยกิต 

 สำขำวชิำภูมิสำรสนเทศศำสตร์  ผู้สมัครต้องเลือกเรียนในกลุ่มวิชำ  เมื่อขึ้นชั้นปีที่  2  ดังต่อไปนี้ 
 1.  กลุ่มภูมิศำสตร์    2.  กลุ่มภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว   
1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
2.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกวำ่  10  หน่วยกิต 
3.  ผู้เข้ำศึกษำคณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว  ทุกหลักสูตรต้องมีควำมพร้อมที่จะเข้ำร่วมโครงกำร 

สหกิจศึกษำ  (กำรปฏิบัตงิำนจรงิที่เก่ียวข้องกับวิชำชีพในสถำนประกอบกำร  ระยะเวลำ  16  สัปดำห์)  หรือกำรฝึก 
ประสบกำรณ์วิชำชีพ  ในชัน้ปีที ่ 3  และ/หรือชั้นปีที่  4 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวชิำกำรจัดกำร  
-  มีควำมสนใจดำ้นธุรกิจ  และกำรบริหำรจัดกำร 
-  มีภำวะผูน้ ำ  มุ่งมัน่ใฝ่สัมฤทธิ์ 
-  มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ.)  กลุ่มวชิำกำรตลำด  
-  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
-  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และน ำเสนอผลงำนอย่ำงมืออำชีพ 
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หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ 
-  ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร  และกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกจิโลกอยู่เสมอ 
-  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี 
-  มีควำมสนใจเรียนรู้  และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและวฒันธรรมต่ำงชำติ 

 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชำกำรจัดกำรกำรโรงแรม 
 -  มีควำมอดทน  รักงำนบริกำร  บุคลิกภำพดี  มัน่ใจ  และกลำ้แสดงออก 
 -  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี 
 -  มีควำมรับผิดชอบ  และมีควำมประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลำ 
 -  สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมของสำขำฯ  คณะ  และมหำวทิยำลยัได้ 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชำกำรเงิน  
-  มีควำมซื่อสัตย์  ควำมพยำยำมและขยันหมั่นเพียร 
-  มีทักษะด้ำนกำรค ำนวณ  และกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
-  ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร  และพฒันำตนเองอยู่เสมอ 
-  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  และน ำเสนอผลงำน 

 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 
 -  มีควำมอดทน  รักงำนบริกำร  บุคลิกภำพดี  มัน่ใจ  และกลำ้แสดงออก 
 -  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี 
 -  มีควำมพร้อมในกำรออกทัศนศึกษำ  ตำมเส้นทำงบังคบัของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เพื่อยื่นขอรับ 
บัตรมัคคุเทศก์เมื่อจบกำรศึกษำ  (ค่ำใช้จ่ำยนอกเหนือจำกกำรเรียนในหลักสูตรโดยคณะฯ สมทบค่ำใช้จำ่ยส่วนหนึ่ง) 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์
-  มีควำมสนใจ  กระตือรือร้น  ในกำรเป็นผู้ใฝ่หำควำมรู้อย่ำงตอ่เนื่อง 
-  ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร  และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจบุัน 
-  มีทัศนคติที่ดีในกำรเรียน  และกำรประกอบอำชพีทำงด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
-  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  กำรเข้ำใจคน  มนุษยสัมพนัธด์ี 
หลักสูตรบญัชีบัณฑิต  (บช.บ.) 
-  มีควำมซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพยีร  อดทนและควำมรบัผิดชอบสูง 
-  มีควำมละเอียดรอบคอบ  และชอบท ำงำนเก่ียวกับกำรค ำนวณตัวเลข 
-  มีกรอบคิดที่เป็นระบบ  และสำมำรถวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล 
-  ต้องยอมรับเงื่อนไขกำรฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพในส ำนักงำนตรวจสอบบัญชี 

 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  (รป.บ.)  สำขำวชิำกำรบริหำรท้องถิ่น  สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป 
และ หลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต  (ร.บ.) 
 1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
 2.  มีควำมสนใจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  กำรเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมและกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.  ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.) 
 1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
 2.  มีควำมสนใจด้ำนกฎหมำย 
 3.  ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
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คณะวิทยาศาสตร์ 
 1.  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 

    1.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
    1.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
2.  ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำ  สำมำรถเลือกเรียนในสำขำวิชำ  ดังต่อไปนี้ 

   1.  สำขำวิชำคณิตศำสตร์   2.  สำขำวิชำชีวเคม ี
3.  สำขำวิชำเทคโนโลยชีีวภำพ  4.  สำขำวิชำฟิสิกส ์

   5.  สำขำวิชำฟิสิกสป์ระยุกต ์  6.  สำขำวิชำวำรชิศำสตร ์
   7.  สำขำวิชำสถิต ิ     

8.  สำขำวิชำเคมี  ผู้เลือกสำขำวิชำเคมี  จะต้องไม่เป็นผู้มีตำบอดสี 
9.  สำขำวิชำจุลชีววิทยำ  ผู้เลือกสำขำวิชำจุลชีววิทยำ  จะต้องไม่เป็นผู้มตีำบอดสี หรือมีลักษณะ 

พิกำรทำงร่ำงกำย/จิตใจอันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
   10.  สำขำวชิำชีววิทยำ  ผู้เลือกสำขำวชิำชีววิทยำ  จะต้องไม่เปน็ผู้มีตำบอดส ี
   11.  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร  ผู้เลือกสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ 
 เทคโนโลยีอำหำร  จะต้องไม่เปน็ผู้มีตำบอดสี 
 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 1.  ผู้สมัครเข้ำศึกษำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ไม่รับวฒุิ ปวช.)   
มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 
     1.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต   
     1.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงทำงภำษำต่ำงประเทศ  ไม่ต่ ำกวำ่  9  หน่วยกิต 
     1.3  มีควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี  ซื่อสตัย์  ขยัน  อดทน   
กระตือรือร้น  ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำ  อย่ำงเป็นล ำดับขั้นตอน 
     1.4  ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
จะต้องมีคะแนนขั้นต่ ำ  ดังต่อไปนี ้

    1.4.1  ค่ำคะแนนวิชำ  GAT  ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  60  คะแนน   
    1.4.2  ค่ำคะแนนวิชำ  PAT1  ต้องได้ไม่ต่ ำกวำ่  30  คะแนน   
    1.4.3  ค่ำคะแนนวิชำ  PAT2  ต้องได้ไม่ต่ ำกวำ่  30  คะแนน   

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  คณะวทิยำกำรสำรสนเทศ   
จะเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ อุปกรณ์ตำ่ง ๆ ทำงเทคโนโลย ี
สำรสนเทศ  กำรวำงโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมองค์กรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมปีระสิทธิภำพสูงสุดกับสงัคม   
ธุรกิจองค์กร  หรืออุตสำหกรรม 
 ตัวอย่างแนวทางการประกอบอาชีพ 
 -  นักวิชำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ    -  นักวิเครำะห์และพัฒนำระบบ 

-  นักวิเครำะห์และออกแบบระบบงำนสำรสนเทศ  -  นักจัดกำรฐำนข้อมูลขององค์กร 
 -  นักสถำปัตยกรรมโครงสร้ำงระบบสำรสนเทศขององค์กร -  นักพัฒนำและดูแลเว็บไซต ์
 -  ผู้ดูแลระบบเครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย   -  ที่ปรึกษำทำงไอท ี

-  ผู้จัดกำรโครงกำรระบบสำรสนเทศ    -  นักออกแบบกรำฟิกและสื่อผสม 
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สำขำวชิำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  
คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ  จะเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับทฤษฎีกำรค ำนวณส ำหรับคอมพิวเตอร์  ทฤษฎีกำรประมวลผล 
สำรสนเทศ  ทัง้ด้ำนซอฟต์แวร์  ฮำร์ดแวร์และเครือข่ำย  ซึ่งประกอบด้วยหลำยหัวข้อที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  เช่น 
กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ขั้นตอนวิธี  ทฤษฎีภำษำโปรแกรม  ทฤษฎีกำรพัฒนำซอฟต์แวร์  ทฤษฎีทำงระบบ 
คอมพิวเตอร์  และทฤษฎีเครือข่ำย  กำรประยุกต์ใชท้ฤษฎีเพื่อสร้ำงซอฟต์แวร์  เพื่อปรับปรุงพฒันำขัน้ตอนวิธีให้มี 
ประสิทธิภำพดีขึ้น  แต่จะเน้นทำงด้ำนซอฟต์แวร์เป็นหลัก  ไม่เน้นทำงดำ้นฮำร์ดแวร์ 
 ตัวอย่างแนวทางการประกอบอาชีพ 
 -  นักวิจัยด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  และวิทยำศำสตร์-เชิงค ำนวณ      -  นักวิขำกำรคอมพิวเตอร์ 
 -  โปรแกรมเมอร์               -  นักวิเครำะห์และออกแบบระบบ 
 -  ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์-และระบบเครือข่ำย           -  ผู้ดูและระบบฐำนข้อมูล 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  (ไม่รับวุฒิ ปวช.)  มผีลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม  
(GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี ้
 1.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
 2.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกวำ่  12  หน่วยกิต 
 3.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงภำษำตำ่งประเทศ  ไมต่่ ำกว่ำ  9  หน่วยกิต 
 4.  มีควำมรู้พื้นฐำนทำงคณติศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี  ซื่อสัตย์  ขยนั  อดทน  กระตือรือร้น   
ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำ  อย่ำงเป็นล ำดบัขั้นตอน  และต้องมีควำมพร้อม 
ที่จะเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ  (กำรปฏบิัติงำนในสถำนประกอบกำรจริงเป็นระยะเวลำประมำณ  4  เดือน) 
 ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สำขำวชิำวิศวกรรมซอฟต์แวร์   
คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ  จะเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำซอฟต์แวร์  เคร่ืองมือในกำรพัฒนำ  วิธีกำรกำรบริหำร 
จัดกำร  กระบวนกำรพฒันำอยำ่งเป็นระบบและมีมำตรฐำนในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์  กิจกรรมต่ำง ๆ  และสิ่งตำ่ง ๆ   
ที่เก่ียวข้องในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ 
 ตัวอย่างแนวทางการประกอบอาชีพ 
 -  วิศวกรรมซอฟต์แวร์  (Software  Engineer)  หรือนักเขียนโปรแกรม  (Programmer/Developer) 
 -  วิศวกรควำมต้องกำร  (Requirement  Engineer)  

-  นักประกันคุณภำพซอฟต์แวร์  (Software  Quality  Assurance) 
 -  วิศวกรปรับปรุงกระบวนกำรซอฟต์แวร์  (Software  Process  Improvement  Engineer) 
 -  นักทดสอบระบบ  (Software  Tester)   

-  นักบูรณำกำรระบบ  (System  Integrator) 
 -  นักวิเครำะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ  (System  Analyst / Designer) 
 -  ผู้จักกำรโครงกำรซอฟต์แวร์  (Software  Project  Manager) 
 
 
 
 
 
 
 



-7- 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 1.  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 
     1.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
     1.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)  ภาคปกต ิ
 ผู้สมัครต้องมีควำมรู้พื้นฐำนดำ้นคณิตศำสตร์  วทิยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี ไม่เป็นผู้มีจติฟั่นเฟือน 
และไมป่รำกฏอำกำรของโรคติดต่อร้ำยแรง โดยผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)   
สำมำรถเลือกเรียนในสำขำวิชำ  ดังต่อไปนี ้
  1.  สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี     2.  สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 
  3.  สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (ตอ้งไม่ตำบอดสีขั้นรุนแรง) 4.  สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ  
  5.  สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ      6.  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
  7.  สำขำวิชำวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว   8.  สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม   
 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
 1.  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 
      1.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวทิยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
      1.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

2.  ไม่เป็นผู้ที่เปน็โรค  ดังต่อไปนี้ 
  -  ตำบอดสี  (เฉพำะสำขำวชิำสขุศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย   
สำขำวชิำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ  และสำขำวชิำอนำมยัสิ่งแวดล้อม) 
  -  โรคเร้ือน  -  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
  -  โรคพิษสุรำเร้ือรัง -  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่นำ่รังเกียจ 
  -  โรคจิตต่ำง ๆ  -  กำมโรคในระยะที่มผีื่นหรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่ 2) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ(วท.บ.)  ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำต้องเลือกเรียนสำขำวชิำดงัตอ่ไปนี้ 
สำขำวชิำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย  สำมำรถปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำรสง่เสริม  ป้องกัน 

ตรวจควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร  เพื่อสืบค้นปัญหำและอันตรำยตลอดจนประเมนิ  แก้ไข  ควบคุมปัญหำ 
ที่เกิดจำกกำรท ำงำน 

สำขำวชิำอนำมัยสิง่แวดล้อม  สำมำรถปฏิบัตงิำนเก่ียวกับกำรวิเครำะห์  วำงแผน  นิเทศ  ด ำเนนิกำรแก้ไข 
ปัญหำอนำมัยสิ่งแวดล้อม  ทั้งในสถำนประกอบกำรและชุมชน กำรประเมินผลงำน  กำรวิจัย  และพัฒนำงำนทำงด้ำน 
อนำมัยสิ่งแวดล้อม  และดำ้นสำธำรณสุขที่เก่ียวข้อง 

สำขำวชิำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ  สำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ปัญหำสุขภำพ   
พฤติกรรมสุขภำพ  กระบวนกำรปลูกฝังและเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม  กำรวำงแผนและด ำเนนิกำรสุขศึกษำ  
กำรประเมินผลงำน  กำรวิจัยพฒันำงำนด้ำนสุขศึกษำ  และสำธำรณสุขที่เก่ียวข้อง 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  (ส.บ.)  สำขำวชิำสำธำรณสุขชุมชน  มุ่งผลิตนักวชิำกำรสำธำรณสุข 
เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำได้รับปริญญำสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต  (ส.บ.)  สำมำรถคิด  วิเครำะห์  ประยุกต์ควำมรู้ทำง 
สำธำรณสุขผสมผสำนกับภูมปิญัญำต่ำง ๆ  และวฒันธรรมของชุมชน  ในแก้แก้ไขปัญหำสำธำรณสุขในยุคที่มี 
กำรพัฒนำเปลี่ยนแปลงทั้งทำงดำ้นเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  จึงสำมำรถปฏบิัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ 
และเอกชน  หรือองค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
 2.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง  และโรคซึ่งเปน็อุปสรรคต่อวิชำชพี  ดังต่อไปนี้ 

-  ตำบอดสชีนิดรนุแรง    -  โรคจิตต่ำง ๆ    
-  โรคเร้ือน     -  กำมโรคในระยะที่มีผืน่หรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2)   
-  วัณโรคในระยะอันตรำย   -  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นทีน่่ำรังเกียจ 
-  โรคหรือคนพิกำรประเภทอื่น ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้  ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นวำ่ 

เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  ทั้งนี้  คณะศิลปกรรมศำสตร์อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้   
 

คณะดนตรีและการแสดง 
1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

 2.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง  และโรคซึ่งเปน็อุปสรรคต่อวิชำชพี  ดังต่อไปนี้ 
-  โรคจิตต่ำง ๆ   -  โรคเร้ือน      
-  วัณโรคในระยะอันตรำย -  กำมโรคในระยะที่มีผืน่หรือแผลตำมผิวหนัง  (ระยะที่  2)   
-  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นทีน่่ำรังเกียจ 

3.  โรคหรือคนพิกำรประเภทอื่น ๆ  ซึ่งมิได้ระบไุว้  ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นวำ่เป็นอุปสรรค 
ต่อกำรศึกษำ  ทั้งนี้  คณะดนตรแีละกำรแสดงอำจแตง่ตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิม่เติมได้   
 4.  ผู้สมัครต้องมีพื้นฐำนทำงด้ำนดนตรีและกำรแสดง  โดยจะตอ้งผ่ำนกำรทดสอบปฏิบัติในวนัสอบสัมภำษณ์ 
 ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมคัรเข้าคณะดนตรีและการแสดง 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สำขำวิชำดนตรี  และสำขำวิชำศิลปะกำรแสดง  ผู้สมัครจะต้องเลือกเรียน 
ใน  4  วิชำเอก  ดังนี ้
 1.  วิชำเอกดนตรีไทย  ประกอบด้วย 
      -  กลุ่มวิชำเครื่องสำยไทย  -  กลุ่มวิชำปี่พำทย ์ -  กลุ่มขับร้องเพลงไทยเดิม 
      (ผู้สมัครจะต้องมีพืน้ฐำนกำรใช้เครื่องดนตรีอย่ำงน้อย  1  ประเภท  ดังต่อไปนี้  ระนำดเอก,  ระนำดทุ้ม, 
ฆ้องวงใหญ่,  ฆ้องวงเล็ก,  ปี่ใน,  จะเข้,  ซออู้,  ซอด้วง  และขับร้องเพลงไทยเดิม) 
 2.  วิชำเอกดนตรีสำกล  ประกอบด้วย 
      -  กลุ่มวิชำปฏิบัติดนตรีตะวันตก      -  กลุ่มวิชำกำรประพันธ์เพลง     -  กลุ่มวิชำดนตรีแจ๊ส 
      -  กลุ่มวิชำดนตรีสมัยนิยม      -  กลุ่มวิชำกำรขับร้องลูกทุง่     -  กลุ่มวิชำเทคโนโลยีทำงดนตรี 
 (ผู้สมัครจะต้องมีพืน้ฐำนกำรใช้เคร่ืองดนตรีอย่ำงน้อย  1  ประเภท  ดังต่อไปนี้  Voice,  Woodwind, 
Brass,  Percussion,  String,  Piano Classic,  Piano Jazz,  Classic  Guitar,  Drum set,  Electric  Guitar, 
และ  Bass  Guitar 
 3.  วิชำเอกนำฏศิลป์และกำรก ำกับลีลำ  ประกอบด้วย 
      -  กลุ่มนำฏศิลป์ไทย    

     -  กลุ่มนำฏศิลป์ร่วมสมัย  (โดยมุ่งเน้นพัฒนำงำนสร้ำงสรรค์  และกำรฝึกปฏิบตัิ  ผู้เรียนในกลุ่มนำฏศิลป ์
ร่วมสมัยต้องมีควำมสำมำรถทำงนำฏศิลป์สำกล  หรือนำฏศิลปร์ูปแบบตำ่ง ๆที่แสดงศักยภำพในกำรพัฒนำไปสู่ 
นำฏศิลป์ร่วมสมัยได้  (เช่น  นำฏศิลป์สำกลประเภทบลัเล่ต์ในระดับสงู) 
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 4.  วิชำเอกศิลปะกำรละคร  ประกอบด้วย 
      -  กลุ่มวิชำทักษะกำรแสดง  -  กลุ่มวิชำกำรก ำกบัและกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดง 
      -  กลุ่มวิชำละครเพื่อกำรเรียนรู้  -  กลุ่มวิชำกำรเขียนบท 
      -  กลุ่มวิชำศิลปะกำรละครศึกษำ  -  กลุ่มวิชำกำรออกแบบเครื่องแต่งกำย 
      -  กลุ่มวิชำกำรออกแบบฉำกและแสง 
 (โดยเรียนในรำยวิชำบังคบัเอกร่วมกัน  และเลือกเรียนในกลุ่มวชิำดังกลำ่วฯ  ตำมควำมถนัด 
ในระดับชัน้ปทีี่ 2) 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สำขำวชิำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค ์
 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เนน้บรูณำกำรควำมรู้จำกหลำยศำสตร์ทั้งกำรจัดกำร  กำรบริหำร  ดนตรี 
ศิลปะกำรแสดง  กำรสื่อสำรและกำรผลิตในสื่อบันเทงิและอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีควำมรู้รอบ 
เพื่อน ำองค์ควำมรู้ที่หลำกหลำยไปใช้ในกำรท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์  เพื่อผลิต 
นักจัดกำรผลิตกำรแสดงและดนตรี  ผู้อ ำนวยกำรผลิตกำรแสดง  ดนตรีและสื่อบันเทิง  ผู้จัดกำรศิลปิน  ผู้จดักำร 
กองถ่ำย  และนักผลิตผลงำนบนัเทิงจำกวฒันธรรม  
 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเน้นกำรปฏิบัติงำนจำกโครงกำรให้นิสติได้ทดลองฝึกปฏิบัตจิริง  โดยกำรศึกษำ 
ในชั้นปีที่ 1 และ 2  เน้นกำรปูพืน้ฐำนควำมรู้ในรำยวิชำเฉพำะทีเ่น้นทักษะกำรคิด  กำรเขียน  และองค์ควำมรู ้
พื้นฐำนส ำหรับหลักสูตร  ในชัน้ปีที่ 2 เทอมปลำย และชั้นปีที่ 3  หลักสูตรเปิดโอกำสให้นิสิตเลอืกเรียนรำยวิชำเลือก 
ที่เน้นควำมสนใจเฉพำะในด้ำนกำรจัดกำรผลิตกำรแสดงสดและอีเวนต์  กำรจัดกำรผลิตผลงำนดนตรีหรือกำรจัดกำร 
ผลิตสื่อบนัเทิง  โดยนิสติจะต้องจัดท ำโครงกำรกำรจัดกำรผลิตสือ่และวัฒนธรรมสรำ้งสรรค์ในชัน้ปีที่ 4   
 ส ำหรับหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์จะมีกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนในชัน้เรียนเพียง 3 ปีคร่ึง  โดยในภำคสดุท้ำยของชั้นปทีี่ 4 ก่อนจบกำรศึกษำ  ผู้เรียนจะต้องออกไปปฏิบัตงิำน 
ในองค์กรหรือบริษัทผ่ำนรำยวชิำสหกิจศึกษำ 
 ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกสำขำวิชำกำรจัดกำรผลิตสื่อและวฒันธรรมสร้ำงสรรค ์ จะต้องเข้ำทดสอบควำมรู้ 
ควำมสำมำรถผ่ำนกำรฝึกปฏบิัต ิ ในวันที่มำสอบสัมภำษณ์ ดงันี้ 
 1.  กำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์ผลงำนดำ้นกำรผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ 
จำกโจทย์ที่กรรมกำรสอบก ำหนดให้ 
 2.  ผู้เข้ำสอบน ำเสนอผลงำนต่อหน้ำคณะกรรมกำรเพื่อตอบค ำถำมและแสดงไหวพริบปฏิภำณ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 
1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

 2.  ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำต้องเลือกเรียนสำขำวิชำดังต่อไปนี ้
     2.1  หลักสูตรผลิตครู  หลกัสูตรการศึกษาบัณฑติ (กศ.บ.)  หลักสูตร 5 ปี  ประกอบด้วย 
  2.1.1  สำขำวิชำภำษำจนี 
        2.1.1.1  ผู้ประสงค์สมัครคดัเลือกเข้ำศึกษำในสำขำวชิำภำษำจีน  จะต้องผำ่นกำรเรียน 
ภำษำจนี  มีควำมรู้  สำมำรถฟัง-พูด  อ่ำน-เขียนภำษำจนี  เทียบเท่ำ HSK  ระดับ 2 ข้ึนไป  ซึง่ผู้เข้ำศึกษำจะต้องเรียน 
รำยวิชำในประเทศไทย  ในปีที่ 1 - 2  โดยปีที่ 3 – 4  จะต้องเดินทำงไปศึกษำ  ณ  ประเทศสำธำรณรัฐประชำจีน  
เป็นเวลำประมำณ  2  ปี  ด้วยทุนของตนเอง  และในปีที่ 5  จะต้องเดินทำงกลับมำประเทศไทยเพื่อฝึกปฏิบัติกำรสอน 
เป็นเวลำ  1  ปี  
        2.1.1.2  นิสิตจะต้องเลือกมหำวิทยำลยัที่ไปศึกษำ  ณ  ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจนี  
คือ  Beijing  Union  University  เมืองปักก่ิง  โดยเสียค่ำใช้จ่ำยรวมเป็นเงินประมำณ  600,000  บำท  และ 
Yunnan  Minzu  University  เป็นเงินทั้งหมดประมำณ  400,000  บำท  (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยน 
และกำรใช้จ่ำยของนิสิตแตล่ะคน) 
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        2.1.1.3  กำรได้รับปริญญำทั้ง  2  มหำวิทยำลัยนัน้  ขึ้นอยูก่ับเงื่อนไขของมหำวิทยำลัยนัน้ ๆ 
ก ำหนด 
     2.2  หลักสูตรผลิตครู  หลกัสูตรการศึกษาบัณฑติ (กศ.บ.)  หลักสูตร 4 ปี*  ประกอบด้วย 
  2.2.1  สำขำวิชำคณิตศำสตร์  สำขำวชิำเคมี  สำขำวิชำชวีวิทยำ  และสำขำวชิำฟสิิกส์ 
จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระตำ่ง ๆ ดงันี้ 

        2.1.1.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวทิยำศำสตร์ ไม่ต่ ำกวำ่  22  หน่วยกิต  
        2.1.1.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกวำ่  12  หน่วยกิต 

  2.2.2  สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย 
  2.2.3  สำขำวิชำพลศึกษำ 
  2.2.4  สำขำวิชำศิลปศึกษำ  (ผู้ผ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
ในวันสอบสมัภาษณ์  จะมกีารสอบปฏิบัติวาดเส้น  โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมกระดาษ  ดินสอด า EE  และอุปกรณ์ 
ในการสอบปฏิบัติวาดเส้น) 
  2.2.5  สำขำวิชำดนตรีศึกษำ  (ผู้ผ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาดนตรีศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  
ในวันสอบสมัภาษณ์  จะมกีารสอบปฏิบัติการใช้เคร่ืองดนตรีไทยพ้ืนฐาน) 

     หมายเหตุ  * อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงหลักสูตร จำก 5 ปี  เปน็ 4 ปี  ก ำลงัรอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ 
     2.3  หลักสูตรการศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.)  หลักสูตร 4 ปี  ได้แก ่ สำขำวชิำเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
 

คณะโลจิสตกิส ์
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวิชำวิทยำกำรเดนิเรือ  (หลักสูตร  5  ปี)  ผู้ประสงค์ 
สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี ้
 1.  ผู้สมัครต้องเป็นเพศชำย  สูงไม่ต่ ำกว่ำ  160  เซนติเมตร   
 2.  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 

    2.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
    2.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

 3.  ผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำยจำกโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ  ตำมเกณฑ์มำตรฐำนสุขภำพทุกรำยกำร  ดังนี ้
 

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

(Gastro-Intestinal  infection  disease) 
ผลปกติจำกรำยงำนกำรตรวจทำงพยำธิวิทยำ 

10 โรคอ้วน  (Obesity) น้ ำหนักและส่วนสูงอัตรำเฉลี่ยต่ ำกว่ำ  30 
11 โรคหัวใจ  (Heart) ไม่มีประวัติเจบ็ปวดหนำ้อกเฉียบพลัน 

 



-11- 
 

ที่ รายการที่ท าการตรวจ เกณฑ์มาตรฐาน 
12 เบำหวำน  (Diabetes) ไม่ใช้อินซูลนิบ ำบัดรักษำ 
13 โรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจเร้ือรัง  (Chronic 

respiratory  Disorder) 
ไม่มีไซนสั/หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 

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

และกำรย่อยอำหำร  (Chronic  dental  and 
digestive  System  problems) 

ปกต ิ

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

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

20 กำรได้ยินของหูทั้ง  2  ข้ำง ไม่เกิน  40  เดซิเบล 
 

 4.  ต้องผ่ำนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงรำ่งกำยตำมที่คณะคณะโลจสิติกส์ก ำหนด  ดงันี ้
(ให้เตรียมชุดว่ำยน้ ำ  และชุดกฬีำมำด้วย) 
     4.1  ว่ำยน้ ำระยะทำง  100  เมตร  (ไม่จับเวลา  แต่ถ้าไม่ผา่น  ถือว่าตกสัมภาษณ์) 
     4.2  วิ่งระยะทำงประมำณ  1,000  เมตร   
     4.3  ดันพื้น 
     4.4  ดึงข้อรำวเดี่ยว   
     4.5  ซิทอัพ   
     4.6  กระโดดหลบสิ่งกีดขวำง 

หมายเหตุ  
- ที่ระบุว่ำรบัเฉพำะเพศชำยนัน้เนื่องจำกในหลักสูตรฯ ก ำหนดให้ต้องผ่ำนกำรฝึกภำคปฏิบัตทิำงทะเล 

กับเรือสินค้ำเดินทะเลระหวำ่งประเทศของบริษัทเอกชนเป็นเวลำ  1  ปี  ซึ่งในปัจจุบนัยังไม่มีบริษัทเจ้ำของเรือรำยใด 
รับผู้หญิงขึ้นไปท ำงำนบนเรือ  ดังนั้น  หำกนิสิตไม่สำมำรถหำเรือฝึกได้ก็จะไม่สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ 
 -  ในกรณีที่จ ำกัดส่วนสูงไม่ต่ ำกว่ำ  160  เซนติเมตรนั้น  เพรำะบนสะพำนเดินเรือมีเครื่องมือบำงชนิดที่ 
ติดตั้งในต ำแหนง่ที่สงู  ดังนัน้ผูท้ี่จะขึ้นไปท ำงำนบนสะพำนเดินเรือจึงจ ำเป็นต้องมีควำมสงูในระดับพอที่จะใช้เครื่องมือ 
เหล่ำนั้นได้อย่ำงสะดวกและมีประสิทธิภำพ  นอกจำกนี้ผูท้ี่จะขึน้ไปท ำงำนบนสะพำนเดนิเรือจะต้องมีควำมสูงเพียงพอ 
ที่จะมองผ่ำนกระจกออกไปด้ำนนอกเพื่อให้มีทัศนวิสัยที่มองเห็นได้กว้ำงไกล  หำกมีควำมสูงไมเ่พียงพอก็จะเป็น 
อุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน 
 -  ในส่วนที่ก ำหนดวำ่รับเฉพำะผู้ก ำลังศึกษำชัน้มัธยมศึกษำปีที ่6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์  
นั้น  เนื่องจำกเป็นหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  มีรำยวิชำเรียนที่ต้องอำศัยกำรค ำนวณทำงคณติศำสตร์   
กำรวิเครำะห์ทำงฟิสิกส์  และควำมรู้ทำงเคมี อยู่มำก  ผู้ทีจ่ะเข้ำศึกษำจึงจ ำเป็นต้องมีพื้นฐำนดงักล่ำวมำก่อน 
จึงจะสำมำรถเข้ำศึกษำได ้
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 -  เกณฑ์กำรพิจำรณำกำรตรวจร่ำงกำยขึ้นอยู่กับควำมเห็นของแพทย์ผู้ตรวจเป็นเด็ดขำด  ถ้ำแพทย์ผู้ตรวจ 
พิจำรณำแล้วเห็นวำ่ไมส่ำมำรถปฏิบัติงำนบนเรือสินค้ำเดนิทะเลระหว่ำงประเทศได้ตำมปกติ  ถือว่ำไม่ผ่ำนเกณฑ์   
ทั้งนี้  แพทยผ์ู้ตรวจจะใช้ข้อมูลจำกกำรเอ็กซเรย์  ข้อมูลจำกกำรตรวจคลื่นไฟฟำ้หัวใจ  (EKG)  ข้อมูลจำกกำรตรวจ 
ทำงห้องปฏิบัติกำร  [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  ของโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ  ประกอบกำรพิจำรณำเท่ำนัน้ 
จะไม่รับพิจำรณำผลกำรตรวจจำกที่อ่ืนโดยเด็ดขำด  ทั้งนี้ ผู้ตรวจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรตรวจร่ำงกำย 
ทั้งหมด  ไม่ว่ำจะผำ่นเกณฑ์หรือไม่ก็ตำม 
 -  เกณฑ์คะแนนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยเป็นไปตำมประกำศคณะโลจิสติกส์  เร่ือง  แนวปฏิบัติ 
กำรรับบุคคลเข้ำศึกษำต่อสำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมพำณิชยนำวี  และ 
สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์  (หลักสูตร  4  ปี)  ผู้สมัครต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์   
ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวิชำกำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
(หลักสูตร  4  ปี)  ผู้สมัครต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  (ศศ.บ.)  สำขำวชิำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ  ผูป้ระสงคส์มัครเข้ำศึกษำ   
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
     1.1  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
     1.2  มีเจตคติที่ดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกีฬำ 
     1.3  มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกก ำลังกำย 
     1.4  สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกก ำลังกำยโดยใช้หลกัทำงวิทยำศำสตร์ 
     1.5  มีสัญชำติไทย 
     1.6  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงดำ้นวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ 
 2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สำขำวชิำวทิยำศำสตร์กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ 
ผู้ประสงค์สมัครเข้ำศึกษำ  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
     2.1  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
     2.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 

    2.3  ผ่ำนกำรเรยีนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
     2.4  มีเจตคติที่ดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ 
     2.5  มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกก ำลังกำยอยำ่งตอ่เนื่อง 
และสม่ ำเสมอ 
     2.6  สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกก ำลังกำยโดยใช้หลกัทำงวิทยำศำสตร์ 
     2.7  มีสัญชำติไทย 
     2.8  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงดำ้นวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ 
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 3.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  (ศศ.บ.)  สำขำวชิำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ  ผูป้ระสงค์สมัครเข้ำศึกษำ   
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
     3.1  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

    3.2  มีเจตคติที่ดีในด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ 
     3.3  เป็นผู้มีบุคลิกที่เหมำะสมกับอำชีพผูส้ื่อข่ำวกีฬำในสื่อแขนงต่ำง ๆ 
     3.4  เป็นผู้มีควำมสนใจข่ำวสำรในวงกำรกีฬำจำกสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ 
     3.5  มีสัญชำติไทย 
     3.6  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงดำ้นวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ 
 
วิทยาลัยนานาชาติ 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำวิทยำลัยนำนำชำติ  ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร 

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวชิำกำรจัดกำรกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยวนำนำชำต ิ
หลักสูตรนำนำชำติ  ผูส้มัครสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เปน็โรคติดต่อร้ำยแรง   
 หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจำ่ยตลอดหลักสูตร  490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำยเปน็รำยภำคกำรศึกษำ 
ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจิสติกส์  หลักสูตรนำนำชำติ 
ผู้สมัครสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี  และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง   
 หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจำ่ยตลอดหลักสูตร  490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำยเปน็รำยภำคกำรศึกษำ 
ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

3.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  (ศศ.บ.)  สำขำวชิำกำรติดตอ่สื่อสำร  หลักสูตรนำนำชำต ิ
ผู้สมัครสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี  และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง  ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำได้ในสำขำวิชำ 
กำรติดต่อสื่อสำร  จะต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชำใดกลุ่มหนึ่งใน  2  กลุ่มวิชำ  ดงันี ้
  1.  กลุ่มวิชำทักษะกำรติดต่อสื่อสำรเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนษุย์ 
  2.  กลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ 
 หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจำ่ยตลอดหลักสูตร  490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำยเปน็รำยภำคกำรศึกษำ 
ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

4.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (ศป.บ.)  สำขำวชิำนิเทศศิลป์และกำรออกแบบ  หลักสูตรนำนำชำต ิ
ผู้สมัครสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี  ซึ่งมีพื้นควำมรู้ด้ำนศลิปะ  และมีแนวคิดดำ้นกำรออกแบบกำรคิดสร้ำงสรรค์  
อยู่ในระดับดี  และไม่เปน็โรคตดิต่อร้ำยแรง 
 หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจำ่ยตลอดหลักสูตร  850,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำยเปน็รำยภำคกำรศึกษำ   
ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด   

5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวชิำบริหำรธุรกิจ  หลักสูตรนำนำชำต ิ
    ผู้สมัครสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี  และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง  ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำ 

ในสำขำวชิำบริหำรธุรกิจ  จะตอ้งเลือกเรียนกลุ่มวิชำใดกลุ่มหนึ่งใน  3  กลุ่มวิชำ  ดังนี ้
1.  กลุ่มวิชำกำรตลำด 2.  กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ     3.  กลุ่มวิชำกำรเงิน 

 หมายเหตุ  ค่ำเล่ำเรียนเหมำจำ่ยตลอดหลักสูตร  490,000  บำท  โดยแบ่งจ่ำยเปน็รำยภำคกำรศึกษำ 
ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
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คณะสหเวชศาสตร์ 
 ผู้สมัครคณะสหเวชศาสตร์  ต้องมีคุณสมบัติดงันี ้
 1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.50 
 2.  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 

    2.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
    2.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวชิำกำยภำพบ ำบัด 

 1.  มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์  แข็งแรง  และปรำศจำกโรค  อำกำรของโรค  หรือมีควำมพิกำร 
อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  และกำรประกอบวชิำชีพกำยภำพบ ำบัด  ดังต่อไปนี ้

    1.1  มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ  และกำรประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด 
    1.2  โรคติดสำรเสพติดให้โทษ 
    1.3  มีปัญหำดำ้นจิตเวชขั้นรุนแรง  เช่น  โรคจิต  โรคประสำท  หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน 
    1.4  ตำบอดสีทั้งสองข้ำง 
    1.5  เป็นโรคระยะติดต่อหรือปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจของสังคม 

 หมายเหตุ  ค่ำบ ำรุงและคำ่ธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียนภำคต้นและภำคปลำย    
ภำคเรียนละ  35,000  บำท  ภำคฤดูร้อน  (ฝึกภำคปฏบิัติงำนทำงกำยภำพบ ำบัด)  20,000  บำท 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวชิำชีวเวชศำสตร์ 
 1.  มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง ปรำศจำกโรคและควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและไมเ่ป็นผู้มีตำบอดสี 
 2.  มีควำมประพฤติเรียบร้อย  มีใจรักในกำรท ำวิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตรส์ุขภำพ  มีมนษุยสัมพนัธ์ที่ดี 
มีควำมรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน 
 3.  มีควำมประพฤติเรียบร้อย  มีวินัย  จิตอำสำ  และมีใจรักด้ำนบริกำรสุขภำพ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ 

1.  มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์  แข็งแรง   
2.  ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี  หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
3.  มีวินัย  มีใจรักบริกำรด้ำนสขุภำพและจิตอำสำ 

 หมายเหตุ  ค่ำบ ำรุงและคำ่ธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน 
     -  ภำคต้นและภำคปลำย   ภำคเรียนละ 30,000  บำท 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวชิำพยำธิวทิยำกำยวิภำค 
 1.  มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง   

2.  ไม่เป็นผู้มีตำบอดสี  หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 หมายเหตุ  ค่ำบ ำรุงและคำ่ธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน 
     -  ภำคต้นและภำคปลำย   ภำคเรียนละ 35,000  บำท 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวิชำโภชนบ ำบัดและกำรก ำหนดอำหำร 
 1.  มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง  ปรำศจำกโรค  ควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ   
และไม่เปน็ผู้มีตำบอดสี   
 2.  มีควำมประพฤติเรียบร้อย  มีใจรักในกำรรักษำและให้กำรดูแลผู้ป่วย  มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดี   
มีควำมรับผิดชอบในหนำ้ที ่
 หมายเหตุ  ค่ำบ ำรุงและคำ่ธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน 
     -  ภำคต้นและภำคปลำย   ภำคเรียนละ 35,000  บำท 
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คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุร ี

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ  ผู้สมัครเลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำ 
ในชั้นปีที่  2  ได้แก่  กลุ่มกำรตลำด  และ กลุ่มกำรเงิน 

บัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำจำกกลุ่มสำขำบริหำรธุรกิจ  (กำรตลำด  และกำรเงิน)  คณะวิทยำศำสตร์และ 
ศิลปศำสตร์  เป็นผู้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของศำสตร์พื้นฐำนด้ำนบริหำรธุรกิจทีจ่ ำเป็น  และ 
สำระส ำคัญของศำสตร์ในกลุ่มสำขำวิชำทีน่ิสิตเลือกเรียน  มีควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์ที่เปลีย่นแปลงและผลกระทบ 
อย่ำงเท่ำทนั  มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้และประสบกำรณ์  เพื่อให้เกิดแนวทำง 
ในกำรบริหำรธุรกิจใหม่ ๆ  มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ 
 -  กำรตลำดพนักงำนขำย  นักวำงแผนกำรตลำด  นักโฆษณำหรือประชำสัมพนัธ์  นักวิจัยตลำด   
นักบริหำรผลิตภัณฑ์นักบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ  ผู้ประกอบกำรธุรกิจ  เป็นต้น 

-  กำรเงินเจ้ำหน้ำทีด่้ำนสินเชื่อ  กำรลงทุน  วิเครำะห์หลักทรัพย์  กำรวำงแผนและจดักำรกำรเงิน   
กำรประกันภัย  กำรเงินระหวำ่งประเทศ  วำณชิธนกิจ  กำรบริหำรควำมเสี่ยง  วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของ 
โครงกำรลงทนุ  ผู้ประกอบกำรธุรกิจ  เป็นต้น    

หมายเหตุ  นิสิตกลุ่มสำขำบริหำรธุรกิจ  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ  (ปฎบิัติงำน 
ในสถำนประกอบกำร) เปน็เวลำ  4  เดือน  ในชั้นปทีี่  4  ถ้ำนิสติมีคุณสมบัติเปน็ไปตำมเงื่อนไขของคณะฯ   
และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร   
 2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ผูส้มัครผ่ำนกำรเรียน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  6  หน่วยกิต 
 บัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำสำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศ  คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร ์
เป็นนักสนับสนนุกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กำรที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏบิัติในด้ำนเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ  มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์กำรท ำงำนด้ำนโปรแกรม  กำรสื่อสำรข้อมูล  และกำรบริหำรเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ  ตลอดจนเปน็ผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและท ำงำนร่วมกันกบัผู้อื่นได้  เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร 
ในกำรพัฒนำองค์กำรและประเทศ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  นกัเทคโนโลยสีำรสนเทศ  นักวิเครำะห์และออกแบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
นักพัฒนำระบบ  ผู้ดูแลเครือข่ำย  นักพัฒนำเว็บไซต์  และนักวชิำชพีในสถำนประกอบกำรที่มกีำรใช้เทคโนโลยี 
สำรสนเทศ 
 หมายเหตุ  นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ  มีโอกำสเข้ำรว่มโครงกำรสหกิจศึกษำ  (ปฏบิตัิงำน 
ในสถำนประกอบกำร)  เปน็เวลำ  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4 ถ้ำนสิิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะฯ  และ 
ผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 

3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สำขำวชิำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช)  ผู้สมัครผ่ำนกำรเรียน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
 บัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร  คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์   
เป็นผู้มีควำมรู้ดำ้นวชิำกำร  มีควำมสำมำรถด้ำนปฏิบตัิและกำรวิจัย  สำมำรถพัฒนำประยุกต์และถ่ำยทอด 
เทคโนโลยดี้ำนพืชอย่ำงมีประสทิธิภำพ  เพื่อพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน 
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 แนวทางการประกอบอาชีพ  รับรำชกำรในส่วนงำนที่เก่ียวข้องกับทำงดำ้นกำรเกษตร  นักวิจัยและ 
เจ้ำหน้ำที่ในองค์กรภำครัฐและเอกชน  ประกอบธุรกิจทำงด้ำนกำรเกษตร  หรือเป็นพนักงำนบริษัทที่ประกอบธุรกิจ 
กำรเกษตร  เป็นต้น สำมำรถศึกษำต่อในระดับปริญญำโท  และเอก สำขำวิทยำศำสตร์ประยุกตใ์นสถำบนักำรศึกษำ 
ทั้งในและตำ่งประเทศ 

หมายเหตุ  นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ  (ปฏบิัตงิำน 
ในสถำนประกอบกำร)  เปน็เวลำ  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4 ถ้ำนสิิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะฯ 
และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร 
 4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน 
ผู้สมัครผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

ศึกษำเก่ียวกับกำรจัดกำรโลจสิติกส์และกำรค้ำกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ำนของไทย  รวมทั้งกลุ่มประเทศ 
อำเซียน  และเอเชียตะวนัออก  เป็นหลักสูตรที่จัดท ำขึ้นภำยใต้กรอบมำตรฐำนคุณวฒุิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ   
สำขำโลจิสติกส ์
 แนวทางการประกอบอาชีพ 

-  ด้านการจัดการโลจิสตกิส์  เช่น  หนำ้ที่ที่เก่ียวข้องกับกำรผลิต  กำรควบคุมวัตถุดิบ  กำรจดัซื้อ   
กำรจัดกำรคลังสนิค้ำกำรขนส่ง  กำรกระจำยสินคำ้ระหว่ำงประเทศ   

-  ด้านการจัดการการค้าชายแดนหรือการค้าระหว่างประเทศ  เช่น  หน้ำที่ที่เก่ียวข้องกับกำรส่งออก   
กำรน ำเข้ำ  กำรจัดซื้อหรือจัดหำต่ำงประเทศ  กำรขำยตำ่งประเทศกำรตลำดต่ำงประเทศ  กำรประสำนงำน 
ต่ำงประเทศ  ในองค์กำรทัง้ภำครัฐและเอกชน  และกำรประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 หมายเหตุ  นิสิตสำขำวิชำกำรจดักำรโลจิสติกส์และกำรคำ้ชำยแดน  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ   
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำ  4  เดือน  ในชั้นปทีี่  4  ถ้ำนิสิตผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำน 
จำกสถำนประกอบกำร 
 5.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  (ศศ.บ.)  สำขำวชิำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ 

ศึกษำเก่ียวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสทิธิภำพทำงดำ้นธุรกิจ  รวมถึงควำมเข้ำใจวัฒนธรรม 
ที่หลำกหลำยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรพฒันำตนเองและสร้ำงสรรค์งำนอำชีพ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพที่เก่ียวข้องกับงำนด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
เพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจในภำครัฐและเอกชน  งำนแปล  งำนส ำนักงำน  และธนำคำร 
 หมายเหตุ   
 1.  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวชิำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  เก็บค่ำบ ำรุงและ 
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน  ภำคตน้และภำคปลำย  ภำคเรียนละ  18,000  บำท 
 2.  นิสิตสำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ   
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร)  เป็นเวลำ  4  เดือน  ในชั้นปทีี่  4  ถ้ำนิสิตผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำน 
จำกสถำนประกอบกำร 
 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวิชำเทคโนโลยทีำงทะเล 
 1.  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 

    1.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
    1.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
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 สำขำวชิำเทคโนโลยีทำงทะเล  แบ่งกลุ่มดังนี ้
 -  กลุ่มเทคโนโลยีกำรจัดกำรทรพัยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล  เน้นกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลง 
ปริมำณคุณภำพแหล่งน้ ำ  ดิน  ทรัพยำกรชำยฝั่ง  กำรเปลีย่นแปลงระบบนิเวศในทะเลทีส่ ำคัญ  เช่น  
แนวปะกำรัง  แหล่งหญ้ำทะเล  ป่ำชำยเลน  กำรกัดเซำะชำยฝัง่และกำรปรบัปรุงฟืน้ฟูทรัพยำกรชำยฝั่งทะเล 
 -  กลุ่มเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์ทะเล  เนน้ศึกษำกำรจัดกำรและกำรผลิตพชืและสัตว์รวมถงึสิ่งมีชีวติ 
อ่ืน ๆ  ในทะเลโดยใช้เทคโนโลยี 
 
คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 

1.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (ศป.บ.)  สำขำวชิำกำรออกแบบเครื่องประดับ 
     1.1  ต้องไม่เป็นผู้ที่ตำบอดส ี   1.2  ต้องสอบวิชำควำมถนัดทำงด้ำนศลิปกรรมศำสตร์   

สำขำวชิำนี้ศึกษำดำ้นศิลปกรรมศำสตร์  โดยเนน้ทำงด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับ  กำรออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์  กระบวนกำรผลิตเครื่องประดับอัญมณีศำสตร์เบื้องต้น  และกำรตลำดอัญมณีและเครื่องประดับ 

แนวทางในการประกอบอาชีพสำมำรถประกอบอำชีพในหนว่ยงำนภำครัฐและเอกชน  ในต ำแหน่ง   
นักอัญมณีศำสตร์  นักออกแบบเครื่องประดับ  เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยควบคุมกำรผลิต  ฝ่ำยตรวจวิเครำะห์อัญมณี  ฝ่ำยจดัซื้อ   
ฝ่ำยกำรตลำด  และประกอบอำชีพอิสระ  เช่น  เจำ้ของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  เปน็ตน้ 

2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวชิำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  ต้องไม่เป็นผู้ที่ตำบอดสี   
สำขำวชิำนี้ศึกษำดำ้นธุรกิจและกำรตลำดโดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  อัญมณีศำสตร์   

กำรออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น  และกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ 
 3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สำขำวิชำอัญมณแีละเครื่องประดับ 
     3.1  จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ 

3.1.1  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  22  หน่วยกิต 
3.1.2  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

     3.2  ต้องไม่เป็นผู้ที่ตำบอดส ี  
สำขำวชิำนี้ศึกษำทำงดำ้นวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี  โดยเนน้ควำมรู้ด้ำนอัญมณีศำสตร์   

เทคโนโลยีกำรผลิตอัญมณีและเครื่องประดับกำรออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ 2 D และ 3 D 
 
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 
 1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์   
 แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพเป็นผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์  และองค์กำร  
เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์  เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนทั่วไป  นักวชิำกำรบริหำรบุคคล  พนักงำนฝ่ำยพัฒนำ 
และฝึกอบรม  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ที่ปรึกษำองค์กรธุรกิจ  อำจำรย์  อำชีพอิสระทำงบริหำร   
ผู้ประกอบกำร  และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว  เปน็ต้น 
 2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ผูส้มัคร 
ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกวำ่  12  หน่วยกิต 
 แนวทางการประกอบอาชีพสำมำรถประกอบอำชีพที่เก่ียวข้องกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
ทั้งในองค์กรภำครัฐหรือภำคเอกชน  เช่น  ในกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงอุตสำหกรรม 
กระทรวงพลังงำน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในบริษัททีป่รึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
โรงงำนอุตสำหกรรม  เป็นต้น  นอกจำกนี้ยังสำมำรถประกอบอำชีพในองค์กรอิสระด้ำนสิ่งแวดล้อม  พัฒนำแนวทำง 
ด ำเนินงำนให้เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมในธุรกิจส่วนตัว  ตลอดจนศึกษำต่อในระดบัสูงต่อไปได้ 
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3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน
ผู้สมัครผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

แนวทางการประกอบอาชีพสำมำรถประกอบอำชีพที่เก่ียวกับกำรน ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำ  กำรจัดซื้อ  จัดหำ   
กำรขนส่งและกำรกระจำยสนิคำ้ กำรจัดกำรคลังสินค้ำ กำรให้บริกำรด้ำนโลจสิติกส์หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวเปน็ต้น 

4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.)  สำขำวชิำกำรบริหำรทั่วไป  (รับวุฒิเทียบเท่า ปวช.
แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ  GAT) 

แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  รวมทั้งประกอบ 
อำชีพส่วนตัว  เชน่   

อำชีพรับรำชกำรในหน่วยงำนรำชกำร  อำทิต ำแหน่ง  ปลัดอ ำเภอ  ปลัดเทศบำล  ปลดั อบต.  
อำชีพพนักงำนรัฐวสิำหกิจ  อำชีพนักงำนองค์กำรมหำชน   

อำชีพนักบริหำร  อำชีพพนักงำนบริษัท  ต ำแหน่ง เจ้ำหนำ้ทีบ่ริหำรงำนทั่วไป  เจำ้หน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์  
เป็นต้น 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ
(รับวุฒิเทียบเท่า ปวช. แต่ผูส้มัครต้องมีผลคะแนนสอบ  GAT)  

ผู้สมัครมีควำมรู้พื้นฐำนทำงดำ้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชัน้ปีที่ 2 
ได้แก ่ กลุ่มวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวตักรรมทำงธุรกิจ  หรือ กลุ่มวิชำนวัตกรรมส ำหรับผู้ประกอบกำรดิจิทลั   

แนวทางการประกอบอาชีพ 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์  (Applied  Information  Technology)  ประกอบอำชีพเก่ียวกับ 

กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ต ำแหน่งงำน ได้แก่ นักพัฒนำซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักพัฒนำเวบ็แอพพลิเคชั่น นักพัฒนำ 
และออกแบบเว็บไซต์ นักพัฒนำสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย นักพฒันำไอโอที ผู้ดูแลระบบเครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย เป็นตน้ 

กลุ่มวิชานวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการดิจทิัล  (Innovation  for  Digital  Entrepreneur)  
ประกอบอำชีพเก่ียวกับผูป้ระกอบกำรดิจิทัล  ต ำแหน่งงำน  ไดแ้ก่  นักกำรตลำดออนไลน์  นักเศรษฐศำสตร์ 
เทคโนโลยสีำรสนเทศ  ผู้ออกแบบและพัฒนำสื่อมัลติมีเดียเพื่อกำรน ำเสนอทำงธุรกิจ  ผูป้ระกอบธุรกิจดิจิทัล  เป็นตน้ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวิชำเกษตรศำสตร์  ผู้สมัครผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

วิชำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำเกษตรศำสตร์  มี  2  กลุ่มวิชำ  ประกอบด้วย 
1. กลุ่มวิชำพืชศำสตร์  กลุ่มนีศ้ึกษำในศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตพืชประกอบดว้ย

เทคโนโลยชีีวภำพพืช สรีรวิทยำของพืช กำรปรับปรุงพันธุ์พชื เทคโนโลยีเมล็ดพนัธุ์พืช หลักกำรผลิตพืช เทคโนโลยี 
กำรขยำยพันธุ์พชื เช่น  กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดนิพืชพลังงำนและเทคโนโลยีด้ำนพลงังำน 
ชีวมวล  กำรผลิตพชืเครื่องเทศและสมุนไพร  กำรจัดกำรดนิและปุ๋ยเทคโนโลยีกำรจัดกำรวัชพชื  โรคและแมลงศัตรูพืช   
และอุตสำหกรรมที่เก่ียวกับกำรผลิตพืช  เป็นตน้  รวมถึงกำรประยุกต์ใช้และกำรวิจัยทำงดำ้นพืชศำสตร์  น ำไปสู่กำรสร้ำง 
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนำกำรผลิตพชืและศึกษำในด้ำนกำรประเมนิคุณภำพผลผลิตก่อนเก็บเก่ียว ดชันีกำรเก็บเก่ียว กำรรักษำ 
คุณภำพ คุณค่ำของโภชนำกำร ระบบกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเก่ียวกำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์  
กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง และกำรน ำเทคโนโลยีที่เหมำะสมและทันสมัยมำใช้เพื่อลดกำรสูญเสียหลังกำรเก็บเก่ียว  กำรเพิ่ม 
มูลค่ำของผลิตผลเกษตร  รวมทัง้กำรจัดกำรผลิตผลสดเพื่อส่งออก  และควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบ 
มำตรฐำนและควำมปลอดภัยของอำหำร  และกฎระเบียบมำตรฐำนของประเทศผูน้ ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร 



-19- 
 

 2.  กลุ่มวิชำสัตวศำสตร์  กลุ่มนีศ้ึกษำในศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์เศรษฐกจิที่ส ำคัญ   
ประกอบด้วย กำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำร์มปศุสัตว์  เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพนัธุ์พชืเทคโนโลยีชีวภำพสัตว์   
โภชนศำสตร์สัตว์และเทคโนโลยอีำหำรสัตว์  พืชอำหำรสัตว์  กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสตัว์  เทคโนโลยีน้ ำนม   
กำรฟักไข่และกำรจัดกำรโรงฟัก  เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม  กำรรักษำเบื้องตน้และกำรป้องกันโรคในสัตว์   
ธุรกิจปศุสัตว์และมำตรฐำนฟำรม์และผลิตภัณฑ์สัตว์  เป็นตน้  รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ  และกำรวิจัย 
ทำงสัตวศำสตร์เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์ 
 แนวทางการประกอบอาชีพของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ศึกษำต่อปริญญำโท  ปริญญำเอก  ในสำขำทำงดำ้น 
วิทยำศำสตร์และวทิยำศำสตร์ประยุกต์  ตำมสถำบันหรือมหำวทิยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ  รับรำชกำรในส่วนรำชกำร 
ที่เก่ียวข้องกับกำรเกษตร  อำจำรย์หรือนักวิจัย  ตำมสถำบนัมหำวิทยำลัยทั้งภำครัฐและเอกชน  ประกอบธุรกิจทำงดำ้น 
เกษตร  เช่น  ฟำร์ม  สวน  ไร่  โรงงำน  ฯลฯ  หรือท ำงำนในภำคเอกชนที่เก่ียวกับธุรกิจกำรเกษตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สำขำวิชำพฒันำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  ผู้สมคัรต้องผ่ำน 
กำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วชิำคณิตศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
 -  สำขำวชิำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  ประกอบด้วย 
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมกำรเกษตรเบื้องต้น  หลักเศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเกษตร  กำรวิจัยตลำด 
ในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร  กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  กำรควบคุมคณุภำพในอุตสำหกรรม 
เกษตร  กำรประกันคุณภำพและกฎหมำยในอุตสำหกรรมเกษตร  สถิติและกำรวำงแผนกำรทดลอง  นวัตกรรม 
ในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร  หลักวิศวกรรมแปรรูปอำหำร 
กำรเสริมทักษะและจรรยำบรรณส ำหรับวิชำชพีวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์  รวมถึงกำรศึกษำด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
อำหำร  เช่น  จุลชีววิทยำอำหำร  เคมีอำหำร  หัวข้อคัดสรรอุตสำหกรรมเกษตร  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  เทคโนโลยี 
ผลิตภัณฑน์มและเครื่องดื่ม  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง  เทคโนโลยผีักและผลไม้  เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก 
เทคโนโลยีกำรหมัก  เทคโนโลยแีป้งและน้ ำตำล  และในดำ้นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพและควำมงำม  เชน่  
อำหำรเพื่อสุขภำพ  เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ  สำรสกัดสมนุไพรและกำรทดสอบฤทธิท์ำงชีวภำพ  หัวข้อคัดสรร 
ทำงกำรพฒันำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภำพและควำมงำม  เครื่องส ำอำง  เวชส ำอำงค์ 
และพิษวิทยำของผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  ศกึษำต่อปริญญำโท-เอก  ในสำขำทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำผลติภัณฑ์ 
อุตสำหกรรมเกษตร  ตำมสถำบนัหรือมหำวิทยำลัยทัง้ในและต่ำงประเทศ  สำมำรถท ำงำนได้ทัง้ในหน่วยงำนรำชกำร 
หน่วยงำนเอกชน  โดยท ำงำนในต ำแหน่งที่เก่ียวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับอำหำร  กึ่งอำหำร 
และไม่ใช่อำหำร  ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพและควำมงำม  นอกจำกนี้ยังสำมำรถท ำงำนในต ำแหน่งอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง  เช่น  ฝ่ำยกำรผลิต  ฝ่ำยกำรควบคุมและประกันคณุภำพ  กำรตลำด  เป็นตน้  และประกอบธุรกิจ 
ที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมเกษตร 
 

โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”  วิทยาเขตสระแก้ว 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำวิชำกำรจัดกำร 
1.  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 
2.  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์  ไมต่่ ำกวำ่  12  หน่วยกิต 
ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำในสำขำวิชำกำรจัดกำร  จะต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชำใดกลุ่มหนึ่งใน  3  กลุ่ม  ดังต่อไปนี ้
1.  กลุ่มกำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป 2.  กลุ่มกำรตลำด  3.  กลุ่มธุรกิจระหว่ำงประเทศ 

 บัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำหลักสตูรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สำขำกำรจัดกำร  ทั้ง  3  กลุ่มวิชำ  ได้แก่ 
กำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป  ธุรกิจระหว่ำงประเทศ  และกำรตลำด  จะเป็นผูท้ี่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญทำงดำ้น 
บริหำรธุรกิจที่จ ำเป็น  ทันยุคสมัยของกำรเปลี่ยนแปลง  และผลกระทบอย่ำงเทำ่ทนั  มีควำมคดิริเริ่ม  สร้ำงสรรค์ 
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เป็นนักคิด นักวำงแผน แก้ปัญหำเชิงธุรกิจ สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ และประสบกำรณ์ เพื่อให้เกิดแนวทำงในกำรบริหำร 
ธุรกิจใหม่ ๆ มีควำมเป็นผู้น ำ  สำมำรถสร้ำงแนวคิดเป็นผู้ประกอบกำรที่มีคุณธรรม  และจริยธรรมที่พึงประสงค์ 
 กลุ่มการจัดการธุรกิจทั่วไป : สำมำรถบริหำรจัดกำรทำงด้ำนธุรกิจนักบริหำรฝ่ำยตำ่ง ๆ ขององค์กร  
นักจัดระบบกำรปฏิบตัิงำนขององค์กร นักควบคุมคุณภำพภำยในองค์กร และเป็นผูป้ระกอบธุรกิจ หรือเป็นเจ้ำของธุรกิจ 
ในอนำคต  เป็นต้น 
 กลุ่มวิชาการตลาด  :  เป็นนักคิด  นักวำงแผนเชิงธุรกิจกำรตลำด  กำรค้ำ  กำรลงทนุ  เป็นนกัโฆษณำ 
นักประชำสัมพนัธ์  นักวิจยัด้ำนกำรตลำด  นักบริหำรผลิตภัณฑ ์ นักบริหำรควำมสัมพนัธ์ลูกค้ำเพื่อกำรพัฒนำให้กับ 
องค์กร  และสำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจหรือเป็นเจ้ำของธุรกิจได้ในอนำคต  เปน็ต้น 
 กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  :สำมำรถบริหำรจัดกำรดำ้นกำรค้ำ  กำรลงทุนระหว่ำงประเทศ  พร้อมรับมือ 
กับกำรรวมตัวเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  AEC (Asean  Economics  Community)  ที่ก ำลังจะมำถึง 
สำมำรถวำงแผนและแก้ปัญหำด้ำนกำรพำณิชย์และบริหำรธุรกิจได้อย่ำงเปน็ระบบ  เพื่อปฏิบัตงิำนภำยในองค์กร 
ทั้งในประเทศ  และต่ำงประเทศ  และสำมำรถเป็นผูป้ระกอบกำรธุรกิจหรือเป็นเจ้ำของธุรกิจได้ในอนำคต  เปน็ต้น 
 

3.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาและรายละเอียดรหัสวิชา  GAT / PAT 
 3.1  องค์ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ 
  การพิจารณาคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ 
  (1)  GPAX  (6  ภำคเรียน)      ร้อยละ 10-20 

(2)  คะแนนสอบ  GAT / PAT     ร้อยละ 80-90 
  เกณฑ์การรับเข้าศึกษา  ทุกสำขำวิชำ/ทุกหลักสูตร 

(1)  GPAX  (6  ภำคเรียน)      ร้อยละ 10-20 
(2)  คะแนนสอบ  GAT / PAT     ร้อยละ 80-90 

  (3)  สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย     ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 
หมายเหตุ  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสนิกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัตทิั่วไป  

   และคุณสมบตัิเฉพำะสำขำตำมที่สำขำวชิำก ำหนด 
3.2  มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  โดยใช้รูปแบบ  ดังนี้ 
      3.2.1  ประมวลผลคะแนนจำก  GPAX และ GAT/PAT  ให้เป็นคะแนนรวม  100  เปอร์เซ็นต์ 

       3.2.2  เรียงล ำดับผูส้มัครในแต่ละสำขำวชิำ  จำกผู้ทีไ่ด้คะแนนสูงสุดไปต่ ำสุด 
 3.3  ในวันสอบสัมภำษณ์  มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบตั ิ หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำคุณสมบัติของผู้สมัคร 
ไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลยัก ำหนด หรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ ์
 3.4  กำรประกำศรำยชื่อผู้ที่ผำ่นกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์  มหำวทิยำลัยจะพิจำรณำ 
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำสัมภำษณ์  และประกำศรำยชื่อผู้ทีผ่่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ  ทั้งนี้  มหำวิทยำลัย 
ขอสงวนสิทธิไ์ม่จ ำเป็นที่จะรับผูส้มัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับทีไ่ด้ประกำศไว้  หำกผลกำรคัดเลอืกไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
ตำมที่คณะก ำหนดไว้  และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 3.5  รำยละเอียดรหัสวิชำสอบ  GAT / PAT 
  รหัส  85  GAT  ควำมถนัดท่ัวไป                   รหัส  77  PAT  7.1  ควำมถนัดทำงภำษำฝรั่งเศส 

รหัส  71  PAT  1  ควำมถนัดทำงคณิตศำสตร์                 รหัส  78  PAT  7.2  ควำมถนัดทำงภำษำเยอรมัน 
รหัส  72  PAT  2  ควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์                 รหัส  79  PAT  7.3  ควำมถนัดทำงภำษำญี่ปุ่น 
รหัส  73  PAT  3  ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์            รหัส  80  PAT  7.4  ควำมถนัดทำงภำษำจีน 
รหัส  74  PAT  4  ควำมถนัดทำงสถำปัตยกรรมศำสตร์       รหัส  81  PAT  7.5  ควำมถนัดทำงภำษำอำหรับ 
รหัส  75  PAT  5  ควำมถนัดทำงวิชำชีพครู          รหัส  82  PAT  7.6  ควำมถนัดทำงภำษำบำลี 
รหัส  76  PAT  6  ควำมถนัดทำงศิลปกรรมศำสตร์          รหัส  83  PAT  7.7  ควำมถนัดทำงภำษำเกำหลี 



ชื่อ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะพยำบำลศำสตร์ 
01901240111 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ พย.บ. 20 50 P2 30 - - 40
01901240211 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาองักฤษ) ภาคปกติ พย.บ. 20 50 P2 30 - - 30

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
01902240101 สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรวัฒนธรรม (ภาคปกติ) ศศ.บ. 20 80 - - - - 20
01902240201 สาขาวิชาการจดัการบริการสังคม (ภาคปกติ) ศศ.บ. 20 80 - - - - 30
01902240311 สาขาวิชาจติวิทยา กลุ่มจติวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ (ภาคปกติ) วท.บ. 20 60 P1 10 P2 10 15
01902240401 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ นศ.บ. 20 80 - - - - 120
01902240501 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - 20
01902240601 สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาคปกติ ศศ.บ. 10 60 P7.7 30 - - 15
01902240701 สาขาวิชาภาษาจนี ภาคปกติ (ต้องเรียนวิชาภาษาจนีในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ศศ.บ. 10 40 P7.4 50 - - 10
01902240801 สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่น ภาคปกติ (ต้องเรียนวชิาภาษาญี่ปุ่นในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ศศ.บ. 10 40 P7.3 50 - - 10
01902240901 สาขาวิชาภาษาไทย ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - 15
01902241001 สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพือ่การส่ือสาร ภาคปกติ ศศ.บ. 10 50 P7.1 40 - - 20
01902241101 สาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - 30
01902241102 สาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาคพเิศษ ศศ.บ. 20 80 - - - - 30
01902241201 สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - 10
01902241361 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต ภาคปกติ ศ.บ. 20 50 P1 30 - - 15
01902241401 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - 20
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3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่3  การรับตรงร่วมกันทัว่ประเทศ (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)

รหสัสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
PAT (P1 - P7)



ชื่อ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์
01933240361 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ วท.บ. 20 50 P1 30 -   200

คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเทีย่ว 
01922240161 หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต กลุ่มวชิาการจัดการ ภาคปกติ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 10
01922240261 หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต กลุ่มวชิาการตลาด ภาคปกติ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 10
01922240361 หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต กลุ่มวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ ภาคปกติ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 10
01922240461 หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม ภาคปกติ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 10
01922240561 หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต กลุ่มวชิาการเงิน ภาคปกติ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 10
01922240661 หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต กลุ่มวิชาการจัดการการทอ่งเที่ยว ภาคปกติ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 10
01922240761 หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนษุย์ ภาคปกติ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 10
01922240861 หลักสูตรบญัชีบณัฑิต ภาคปกติ บช.บ. 10 50 P1 40 - - 10

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์  
01921240101 สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคปกติ รป.บ. 20 80 - - - - 30
01921240102 สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคพเิศษ รป.บ. 20 80 - - - - 20
01921240201 สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป ภาคปกติ รป.บ. 20 80 - - - - 30
01921240202 สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป ภาคพเิศษ รป.บ. 20 80 - - - - 20
01921240301 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ น.บ. 20 80 - - - - 60
01921240302 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพเิศษ น.บ. 20 80 - - - - 40
01921240501 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ร.บ. 20 80 - - - - 30
01921240502 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคพเิศษ ร.บ. 20 80 - - - - 30

รหัสสำขำวชิำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
PAT (P1 - P7)
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3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่3  การรับตรงร่วมกันทัว่ประเทศ (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)



ชื่อ GPAX

ปริญญา (10-20%) ค่าน ้าหนัก เกณฑ์ขั นต่้า PAT ค่าน ้าหนัก PAT ค่าน ้าหนัก เกณฑ์ขั นต่้าแต่ละ

(%) (คะแนน) (%) (%) วิชา (คะแนน)

คณะวทิยาศาสตร์  
01903240111 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ วท.บ. 10 10 - P1 50 P2 30 - 50
01903240211 สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ วท.บ. 10 10 - P1 30 P2 50 - 50
01903240311 สาขาวิชาจลุชีววิทยา ภาคปกติ  วท.บ. 10 30 - P1 30 P2 30 - 20
01903240411 สาขาวิชาชีวเคมี ภาคปกติ วท.บ. 10 10 - P1 30 P2 50 - 30
01903240511 สาขาวิชาชีววิทยา ภาคปกติ  วท.บ. 10 20 - P1 30 P2 40 - 40
01903240611 สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ภาคปกติ  วท.บ. 20 10 - P1 30 P2 40 - 30
01903240711 สาขาวิชาฟสิิกส์ ภาคปกติ  วท.บ. 10 10 - P1 30 P2 50 - 60
01903240811 สาขาวิชาฟสิิกส์ประยกุต์ ภาคปกติ  วท.บ. 10 10 - P1 30 P2 50 - 60
01903240911 สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ภาคปกติ  วท.บ. 10 30 - P1 30 P2 30 - 30
01903241011 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร ภาคปกติ วท.บ. 10 10 - P1 30 P2 50 - 30
01903241111 สาขาวิชาสถติิ ภาคปกติ วท.บ. 10 10 - P1 50 P2 30 - 50

คณะวทิยาการสารสนเทศ 

01934240161 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 60 P1 40 P2 10 P1=30 25

P2=30

01934240261 สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 60 P1 40 P2 10 P1=30 30

P2=30

01934240311 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภาคปกติ วท.บ. 20 25 - P1 35 P2 20 - 23

จ้านวนรับ
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GAT PAT (P1 - P7)

รหสัสาขาวิชา คณะ / กลุ่มวิชา / สาขาวิชา

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่3  การรับตรงร่วมกันทัว่ประเทศ (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)



ชื่อ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT % PAT %

คณะวศิวกรรมศำสตร์  
01905240111 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 20
01905240211 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 20
01905240311 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 20
01905240411 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 30
01905240711 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 10

01905240911 สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 30

01905241011 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว ภาคปกติ วศ.บ. 10 30 P1 20 P2 20 P3 20 20

01905241111 สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ วศ.บ. 10 30 P1 20 P2 20 P3 20 15

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

01907240111 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ภาคปกติ ส.บ. 20 50 P2 30 - - - - 10

01907240211 สาขาวิชาสุขศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภัย ภาคปกติ วท.บ. 20 50 P2 30 - - - - 15

01907240311 สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ภาคปกติ วท.บ. 20 50 P2 30 - - - - 10

01907240411 สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ วท.บ. 20 50 P2 30 - - - - 30

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 

01906240101 สาขาวิชากราฟกิอาร์ตและกราฟกิมีเดีย ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - - - 10

01906240201 สาขาวิชาจติรกรรม ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - - - 10

01906240301 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (คอมพวิเตอร์กราฟกิ) ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - - - 10

01906240302 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (คอมพวิเตอร์กราฟกิ) ภาคพเิศษ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - - - 15
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PAT (P1 - P7)

รหสัสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่3  การรับตรงร่วมกันทัว่ประเทศ (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)



ชื่อ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 

01906240401 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจทิัลมีเดีย) ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - 10

01906240402 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจทิัลมีเดีย) ภาคพเิศษ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - 15

01906240501 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟกิและโฆษณา) ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - 10

01906240502 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟกิและโฆษณา) ภาคพเิศษ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - 15

01906240601 สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - 10

01906240701 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร 2 ภาษา) ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - 10

คณะดนตรีและกำรแสดง

01935240101 สาขาวิชาดนตรี  (วิชาเอกดนตรีไทย) ภาคปกติ ศป.บ. 20 50 P6 30 - - 5

01935240201 สาขาวิชาดนตรี  (วิชาเอกดนตรีสากล) ภาคปกติ ศป.บ. 20 50 P6 30 - - 10

01935240301 สาขาวิชาศิลปะการแสดง (วิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากบัลีลา) ภาคปกติ ศป.บ. 20 50 P6 30 - - 5

01935240401 สาขาวิชาศิลปะการแสดง  (วิชาเอกศิลปะการละคร) ภาคปกติ ศป.บ. 20 50 P6 30 - - 5

01935240501 สาขาวิชาการจดัการผลิตส่ือและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ภาคปกติ ศป.บ. 20 50 P6 30 - - 10

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่3  การรับตรงร่วมกันทัว่ประเทศ (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)

รหสัสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
PAT (P1 - P7)
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ชื่อ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะศึกษำศำสตร์ (หลักสูตร 4 ป)ี หลักสูตรผลิตครู

01904240101 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคปกติ* กศ.บ. 20 40 P5 40 - - 2

01904240211 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ* กศ.บ. 20 40 P5 20 P1 20 5

01904240311 สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ*  กศ.บ. 20 40 P5 20 P2 20 5

01904240411 สาขาวิชาชีววิทยา ภาคปกติ* กศ.บ. 20 40 P5 20 P2 20 5

01904240501 สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาคปกติ* (รับเฉพาะผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านดนตรีไทย) กศ.บ. 20 40 P5 20 P6 20 2

01904240701 สาขาวิชาพลศึกษา ภาคปกติ* กศ.บ. 20 40 P5 40 - - 2

01904240811 สาขาวิชาฟสิิกส์ ภาคปกติ* กศ.บ. 20 40 P5 20 P2 20 5

01904241001 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาคปกติ*  (รับเฉพาะผู้ทีม่ีพืน้ฐานทางด้านศิลปะ) กศ.บ. 20 40 P5 20 P6 20 2

คณะศึกษำศำสตร์ (หลักสูตร 5 ป)ี หลักสูตรผลิตครู

01904240901 สาขาวิชาภาษาจนี ภาคปกติ  (รับเฉพาะผู้ทีม่ีพืน้ฐานภาษาจนีแล้วเท่านั้น) กศ.บ. 20 40 P5 20 P7.4 20 2

(เรียนในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี) 

คณะศึกษำศำสตร์ (หลักสูตร 4 ป)ี

01904240601 สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา ภาคปกติ กศ.บ. 20 80 - - - - 20

01904240602 สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา ภาคพเิศษ กศ.บ. 20 80 - - - - 12

หมำยเหต ุ *อยู่ระหวา่งการปรับปรุงหลักสูตรจาก 5 ป ีเปน็ 4 ป ีก าลังรอสภามหาวทิยาลัยอนุมัติ

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่3  การรับตรงร่วมกันทัว่ประเทศ (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)

รหสัสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
PAT (P1 - P7)
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ชื่อ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะโลจิสติกส์

01923240161 สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจดัการโลจสิติกส์ ภาคปกติ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 35

01923240261 สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์ ภาคปกติ วท.บ. 10 50 P1 40 - - 22

01923240361 สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรมพาณิชยนาวี ภาคปกติ วท.บ. 10 50 P1 40 - - 22
01923240411 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P1 25 P2 25 60

คณะวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ

01916240101 สาขาวิชาการจดัการและการสอนกฬีา ภาคปกติ ศศ.บ. 20 50 P1 30 - - 16

01916240211 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกฬีา ภาคปกติ วท.บ. 20 40 P2 40 - - 16

01916240301 สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกฬีา ภาคปกติ ศศ.บ. 20 50 P1 30 - - 8

วทิยำลัยนำนำชำติ

01919240101 หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการจัดการการบริการและการทอ่งเที่ยวนานาชาติ ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - 25

01919240201 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์ ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - 40

01919240301 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการติดต่อส่ือสาร กลุ่มวชิาการติดต่อส่ือสารเชิงธรุกิจ ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - 12

01919240401 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ ภาคปกติ ศป.บ. 20 80 - - - - 8

01919240501 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  กลุ่มวิชาการเงิน ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - 15

01919240601 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต กลุ่มวิชาการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - 15
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3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่3  การรับตรงร่วมกันทัว่ประเทศ (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)

รหสัสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
PAT (P1 - P7)



ชื่อ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

วทิยำลัยนำนำชำติ

01919240701 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  กลุ่มวิชาการตลาด ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - 15

01919240801 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการติดต่อส่ือสาร กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อส่ือสาร ศศ.บ. 20 80 - - - - 12

เพือ่พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ภาคปกติ 
คณะสหเวชศำสตร์  

01931240111 สาขาวิชากายภาพบ าบัด ภาคปกติ วท.บ. 10 20 P1 20 P2 50 16

01931240211 สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P2 50 - - 25

01931240311 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์ภาคปกติ วท.บ. 20 20 P2 60 - - 20

01931240411 สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P2 50 - - 20

01931240511 สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P2 50 - - 25

คณะวทิยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  (วทิยำเขตจันทบรุี)

01911240101 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต ภาคปกติ บธ.บ. 15 55 P1 30 - - 80

01911240261 สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ บธ.บ. 10 60 P1 30 - - 100

01911240361 สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพชื) ภาคปกติ วท.บ. 20 40 P1 20 P2 20 60

01911240461 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคปกติ วท.บ. 20 60 P1 20 - - 50

01911240501 สาขาวิชาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกจิ ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - 50
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3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่3  การรับตรงร่วมกันทัว่ประเทศ (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)

รหสัสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
PAT (P1 - P7)



ชื่อ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะเทคโนโลยทีำงทะเล (วทิยำเขตจันทบรุี)

01908240111 สาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล ภาคปกติ วท.บ. 20 30 P1 20 P2 30 20

คณะอัญมณี (วทิยำเขตจันทบรุี)

01925240101 สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ ภาคปกติ ศป.บ. 20 40 P6 40 - - 20

01925240201 สาขาวิชาธุรกจิอญัมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ บธ.บ. 20 40 P1 40 - - 20

01925240311 สาขาวิชาอญัมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ วท.บ. 20 40 P1 20 P2 20 30

คณะวทิยำศำสตร์และสังคมศำสตร์  (วทิยำเขตสระแก้ว)

01927240101 สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - 10

01927240261 สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ วท.บ. 10 70 P1 10 P2 10 20

01927240361 สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ บธ.บ. 20 60 P1 20 - - 50

01927240401 สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป ภาคปกติ รป.บ. 20 80 - - - - 25

01927240601 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกจิ ภาคปกติ วท.บ. 20 80 - - - - 30
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3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่3  การรับตรงร่วมกันทัว่ประเทศ (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)

รหสัสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
PAT (P1 - P7)



ชื่อ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะเทคโนโลยกีำรเกษตร  (วทิยำเขตสระแก้ว)

01928240161 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาพชืศาสตร์ ภาคปกติ วท.บ. 20 20 P1 20 P2 40 50

01928240261 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ วท.บ. 20 20 P1 20 P2 40 50

01928240361 สาขาวิชาพฒันาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ วท.บ. 20 20 P1 20 P2 40 25

โครงกำรจัดตั้ง "คณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจ"  (วทิยำเขตสระแก้ว)

01936240161 สาขาวิชาการจดัการ กลุ่มการจดัการธุรกจิทัว่ไป ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - 40

01936240261 สาขาวิชาการจดัการ กลุ่มการตลาด ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - 40

01936240361 สาขาวิชาการจดัการ กลุ่มธุรกจิระหว่างประเทศ ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - 40

3,000

197
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3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่3  การรับตรงร่วมกันทัว่ประเทศ (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)

จ ำนวนรวมภำคปกติ

จ ำนวนรวมภำคพิเศษ

รหสัสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
PAT (P1 - P7)
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4.  รูปแบบและเงื่อนไขการสมัคร 
 ให้เลือกสมัครได้  6  สาขาวิชา  แบบมีล าดับ 
 

5.  อัตราค่าสมัคร 
 ค่าสมัครสาขาวิชาละ  100  บาท  และค่าบริหารจัดการสิทธิส์่วนกลาง  50  บาท 
หมายเหตุ  ไม่คืนเงนิค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 

6.  การรับสมัครและการช าระเงินค่าสมัคร 
 

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี   
สมัครผ่านระบบรบัสมคัรออนไลน ์ ซึ่งสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผา่นทางเว็บไซต์ 
https://student.mytcas.com หรือ http://regservice.buu.ac.th 

17 – 29  เมษายน  2562 

การสมคัรจะสมบรูณ์เมื่อผู้สมคัรได้ช าระเงินค่าสมัครเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
ภายในวันท่ีก าหนดเท่านั้น  ตามช่องทางที่ ทปอ. ก าหนด 

17 – 29  เมษายน  2562 
 

หมายเหตุ   ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษา รหัสนสิิต  62  หรือได้ท าการยืนยันสิทธ์ิเคลยีริ่งเฮาสไ์ปแล้ว   
ในรอบที่ผ่านมา  หากประสงค์จะสมัครต้องสละสิทธ์ิที่มีอยู่ก่อน  ซึ่งการสละสิทธ์ิจะต้องท าในระยะเวลาที่ก าหนด  
มิฉะนั้นจะถือว่าการสมคัรครั้งนี้เปน็โมฆะ  
 

7.  ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
 มหาวิทยาลยับูรพา จะประมวลผลคะแนนและส่งรายชื่อผูผ้่านการคัดเลือกไปท่ีประชุมอธิการบดีแหง่ประเทศไทย  
(ทปอ.) เพื่อให้ที่ประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ 
ในมหาวิทยาลัยไดร้ับการคดัเลือก  ในวันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  ที่เว็บไซต์  https://student.mytcas.com 
หรือ  http://regservice.buu.ac.th 
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8. การสอบสัมภาษณ์และตรวจรา่งกาย  และการยืนยันสิทธิ์ Clearing  House
8.1  การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

รายการ วัน / เดือน / ปี  
(1)  ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายตามข้อ 7  เข้ารับ 

การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเวลาและสถานท่ีปรากฏใน 
ท้ายประกาศหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเตอร์เน็ต  พร้อมติดรูปถ่าย
2. ใบแสดงผลคะแนน  GAT  (General  Aptitude  Test)

ใบแสดงผลคะแนน  PAT  (Professional  Aptitude  Test)  และ
3. ส าเนาระเบียนผลการเรยีนหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงช้ันท่ี  4

มัธยมศึกษาปีท่ี  4-6 (ปพ.1:4)  ท่ีแสดงผลการเรียน 6  ภาคเรียน
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง
5. ส าเนาทะเบียนบา้น ที่รับรองส าเนาถูกต้อง
6. ส าเนาการเปลี่ยนช่ือหรือสกุล  ท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง  (ถ้ามี)

12  พฤษภาคม  2562 

* ใช้  6  ภาคเรยีน

(2)  ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  ต้องมาตรวจ 
      ร่างกาย  ณ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบรูพา  และคณะที่ต้อง 
      ตรวจตาบอดสี จากจักษุแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา  
      จังหวัดชลบุรี  เท่านั้น  ในวันที่เข้ารับการสอบสมัภาษณ์  มีดังตอ่ไปนี้  

  -  คณะพยาบาลศาสตร์  
 -  คณะวิทยาศาสตร์  

  -  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

-  คณะสหเวชศาสตร     
     -  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์           

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์             
     -  คณะศิลปกรรมศาสตร์  

-  คณะอัญมณี         
 -  คณะโลจิสติกส์  

(3)  ส าหรับผู้มสีิทธ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  
      สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  คณะโลจสิติกส์  จะต้องผ่าน 
      การทดสอบสมรรถภาพทางกายในวันท่ีเข้ารับการสัมภาษณ ์

     หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ าเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจ านวนรับที่ได้ประกาศไว้ 
  หากผลการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะ/วิทยาลัยก าหนดไว้  และผลการตัดสนิของคณะกรรมการฯ 
  ถือเป็นอันสิ้นสุด 

     8.2  การยืนยันสิทธิ์ Clearing  House  
8.2.1  ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  จะต้องท าการยืนยนัสิทธิ์ในวันที่มาสัมภาษณ์เท่านั้น 

ในวันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  กับกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
8.2.2  หากยืนยันสิทธิ์  Clearing House  แล้ว  จะไม่สามารถสมัคร  TCAS  รอบต่อไปได ้ หากประสงค ์

จะสมัคร  TCAS  ในรอบถัดไป  ต้องไมท่ าการยนืยันสิทธิ ์ หรือ  หากได้ยืนยนัสิทธิ์ในระบบ  Clearing House  แล้ว  
ให้ท าการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์  https://student.mytcas.com 
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9.  ประกาศรายชือ่ผู้ผา่นการสัมภาษณ์  และมีสิทธิเ์ขา้ศึกษา 
 มหาวิทยาลยับูรพา  จะประกาศรายชื่อผู้ผา่นการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา  ในวันที่  17  พฤษภาคม   
พ.ศ. 2562  ทางเว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  เวลา  16.00 น.  เป็นต้นไป 
 
10.  เงื่อนไขการเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยับูรพา 
 10.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลยับูรพาในขั้นสุดทา้ย  ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ 
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต  และเข้าศึกษาในคณะ  และสาขาวิชาของมหาวิทยาลยับูรพา  ตามที่ปรากฏ 
ในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

10.2  ผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนสิิตของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า  มีศักดิ์และมีสิทธิ์เปน็นิสิตของ 
มหาวิทยาลยับูรพาโดยสมบูรณ ์

10.3  ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา  ตามข้อ  (10.2)  หากปรากฏว่าในวนัปฐมนิเทศ   
ยังไม่ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศกึษาปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
11.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเขา้ศึกษา 
 ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 27–28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ทางเว็บไซต ์ http://smartreg.buu.ac.th  และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 
เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  5  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2562 

 
     (ลงชื่อ)             วิมลรัตน์ จตุรานนท์ 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์  จตุรานนท์) 
                รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ปฏิบัติการแทน 
                         ผู้ปฏิบัติหนา้ทีอ่ธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
       ส าเนาถูกต้อง 
      นฤมล  เหมือนใจ       
 (นางสาวนฤมล  เหมือนใจ) 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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