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ปฏิทินกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดบัปริญญำตรี TCAS  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ  ปีกำรศึกษำ  2563  (โดย ทปอ. เป็นผูร้ับสมัคร) 

 
 

รำยกำร สถำนที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี   เวลำ 
ดำวน์โหลดระเบียบกำร 
รับสมัคร 

- http://regservice.buu.ac.th 17 – 27  เมษายน  2563 - 

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

17 – 27  เมษายน  2563 - 

กำรช ำระเงิน 

ตามช่องทางที่ ทปอ. ก าหนด 
- การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมคัร 
  ได้ช าระเงินค่าสมัครเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ก าหนด
เท่านั้น 

17 – 27  เมษายน  2563 - 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำน 
กำรคัดเลือก 

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

8  พฤษภาคม  2563 16.00 น  เป็นต้นไป 

ยืนยันสิทธิ์  
Clearing House 

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

8 - 9  พฤษภาคม  2563 - 

สละสิทธิ์ Clearing House - https://student.mytcas.com 17 - 18 พฤษภาคม 2563 - 
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ ์
เข้ำศึกษำ 

- http://regservice.buu.ac.th  
- http://e-admission.buu.ac.th  19 พฤษภาคม 2563 16.00 น  เป็นต้นไป 

กำรรำยงำนตัวออนไลน์ 
เพื่อเข้ำศึกษำ 

- http://smartreg.buu.ac.th 21 - 22 พฤษภาคม 2563 - 

ปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ 30  มิ.ย. -  2  ก.ค.  2563 
เปิดภำคเรียน 4  ก.ค.  2563 

 

หมำยเหตุ 1)  ปฏิทนิการคัดเลอืกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
             2)  ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก จะต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตวัขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวทิยาลัยบูรพา รหัสนสิิต 63 
    



-  ส ำเนำ  - 
 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  0353/2563 

เรื่อง  กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดบัปริญญำตรี TCAS  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ  ปีกำรศึกษำ  2563  (โดย ทปอ. เป็นผูร้ับสมัคร) 

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

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบใหม่  
มหาวิทยาลยับูรพา  จึงมีนโยบายที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ  
มหาวิทยาลยับูรพา  ปีการศึกษา  2563 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้รับสมัครมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี ้
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร   
1.  ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ผา่นการเรียนในกลุ่มสาระตา่ง ๆ ตามที่สาขาวชิาก าหนด 

(ไม่รับผูท้ี่มีวุฒิเทียบเท่ำ  ยกเว้น  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑติ  กลุ่มวิชำบริหำรธุรกิจ  และสำขำวิชำเทคโนโลยี- 
สำรสนเทศ  คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  วิทยำเขตจันทบุรี  สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป  และ  
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ  คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์  วิทยำเขตสระแก้ว) 

2.  ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน  GAT  และ  PAT  ที่ยังไม่หมดอายุ  (มีอายุ 2 ปี) 
3.  มีความประพฤติเรียบร้อย 
4.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สงัคมรังเกียจหรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
5.  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวชิาก าหนด  โดยให้เลือกสมัครได้ 6  สาขาวชิา  แบบมีล าดบั 
6.  ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษา รหัสนสิิต  63  หรือได้ท าการยืนยันสิทธ์ิเคลยีริ่งเฮาสไ์ปแลว้    

ในรอบที่ผ่านมา  หากประสงค์จะสมัครต้องสละสิทธ์ิที่มีอยู่ก่อน  ซึ่งการสละสิทธ์ิจะต้องท าในระยะเวลาที่ก าหนด  
มิฉะนั้นจะถือว่าการสมคัรครั้งนี้เปน็โมฆะ  
 

2.  คุณสมบัติเฉพำะสำขำ  ค ำแนะน ำก่อนกำรตัดสินใจสมัคร  และกำรเตรียมตัวในกำรสอบ 
     (คณะ/สำขำวิชำที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพำะ  แสดงว่ำไม่มกีำรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะเพิ่มเติม) 
 

คณะพยำบำลศำสตร์ 
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑติ (พย.บ.)   
1.  มีอายุไม่ต่ ากว่า  16  ปี   

 2.  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ 
    2.1  ต้องผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  22  หน่วยกิต 
    2.2  ต้องผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  12  หน่วยกิต 
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑติ (หลักสตูรภำษำอังกฤษ) (พย.บ.)   
1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  3.00  และมีอายุไม่ต่ ากว่า  16  ปี   

 2.  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ 
    2.1  ตอ้งผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  22  หน่วยกิต 
    2.2  ต้องผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  12  หน่วยกิต 
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3.  มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานเทียบเท่า TOEFL  ขั้นต่ า 450 (PBT)  หรือเทียบเท่า  
    (CBT)  173  หรือ  61 (IBT)  หรือ  TELTS เกรด 5 (ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี)  หรือ 
4.  หากไม่มีคะแนนสอบดังข้อ 3  จะต้องมีคะแนนสอบ  BUU  GET  มายื่นในวนัสอบสัมภาษณ์ 

     โดยอยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
ไม่มีความพิการทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ  เพื่อประโยชน ์
ในการเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์  ซึ่งมีการเรียนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติที่ต้องฝึกให้การพยาบาลแก่ 
ผู้รับบริการ  ดังต่อไปนี ้
 1.  มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

    1.1  มีปัญหาทางจิตเวชขัน้รุนแรง  ได้แก่ โรคจิต (Psychosis)  โรคประสาทรุนแรง (Severe  Neurosis)   
หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน  โดยเฉพาะ Antisocial Personality  หรือ  Borderline  Personality  รวมถึงปัญหา 
ทางจิตเวชอืน่ ๆ  อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพการพยาบาลและผดงุครรภ์ 

    1.2  โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย  ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร   
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

    1.3  โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาดังต่อไปนี ้
  1.3.1  โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้  ทั้งนี้โรคลมชักที่ไมม่ีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย  3  ปี   
โดยมีการรับรองจากแพทยผ์ู้เชีย่วชาญ  ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้ 

1.3.2  โรคหัวใจระดับรุนแรง  และมีภาวะแทรกซ้อนจนท าให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร 
1.3.3  โรคความดันเลือดสูงรุนแรง  และมีภาวะแทรกซ้อนจนท าให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะ 

อย่างถาวร 
  1.3.4  ภาวะไตวายเร้ือรัง    

1.3.5  โรคติดสารเสพติดให้โทษ 
      1.4  ตาบอดสีชนดิรุนแรงทั้งสองข้าง 
      1.5  ความผิดปกติในการเห็นภาพ  โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี ้
   1.5.1  สายตาต่ ากว่า  6/12  ทัง้  2  ข้าง 1.5.2  สายตาข้างใดข้างหนึง่ต่ ากว่า  6/24   
   1.5.3  ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ 

    1.6  หูหนวกหรือหูตึง  (Threshold  ของการได้ยินสูงกว่า  40  dB)  จากความผิดปกติทางประสาท 
และการได้ยนิ  (Sensorincural  Hearing  Loss)  ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น 
     1.7  โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้ 

    ทั้งนี้ผลการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
สัมภาษณ์  โดยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้ 
 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
 2.  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดงันี ้
 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวิชาจิตวทิยา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)   
ไม่ต่ ากว่า  2.50  และมีหน่วยกติการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดงันี้ 

1.  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  22  หน่วยกิต 
2.  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากวา่  12  หน่วยกิต 
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 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สาขาวิชาภาษาเกาหลี   

1.  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  3.00 
 2.  มีคะแนนสอบวชิา  PAT7.7  ภาษาเกาหลี  ไมต่่ ากว่า  120  คะแนน 

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สาขาวชิาภาษาจีน  ผูส้มัครจะต้องเรียนวิชาภาษาจนี 
ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สาขาวชิาภาษาญี่ปุน่  ผู้สมัครจะต้องเรียนวิชาภาษาญีปุ่่น 
ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือหากไม่ได้เรียนวิชาภาษาญี่ปุน่จะต้องมีใบประกาศการสอบผา่นวัดระดบัภาษาญีปุ่่น 
ระดับ N4  ขึ้นไป 
 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สาขาวิชาภาษาไทย  ตอ้งผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิชาภาษาไทย  ไม่ต่ ากวา่  6  หน่วยกิต  
 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 

1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.75 
2.  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาตา่งประเทศ  ไมต่่ ากว่า  9  หน่วยกิต 

 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 
1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.75 
2.  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาตา่งประเทศ  ไมต่่ ากว่า  9  หน่วยกิต 

 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
 หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต  (ศ.บ.)   

1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.75 
2.  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากวา่  12  หน่วยกิต 

 

คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ(วท.บ.)  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์   

1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00  จะต้องไม่ตาบอดส ี
2.  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากวา่  12  หน่วยกิต 

 สาขาวชิาภูมิสารสนเทศศาสตร์  ผู้สมัครต้องเลือกเรียนในกลุ่มวิชา  เมื่อขึ้นชั้นปีที่  2  ดังต่อไปนี้ 
 1.  กลุ่มภูมิศาสตร์    2.  กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร ์
 หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบณัฑิต  (รป.บ.)  สาขาวชิาการบริหารท้องถิ่น  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
และ หลักสตูรรัฐศำสตรบัณฑิต  (ร.บ.) 
 1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
 2.  มีความสนใจด้านการบริหารจัดการ  การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมและการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.  ไม่เป็นโรคร้ายแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต  (น.บ.) 
 1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
 2.  มีความสนใจด้านกฎหมาย 
 3.  ไม่เป็นโรคร้ายแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
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คณะวิทยำศำสตร์ 
 1.  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี ้

    1.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  22  หน่วยกิต 
    1.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต 
2.  ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา  สามารถเลือกเรียนในสาขาวิชา  ดังต่อไปนี้ 

   1.  สาขาวิชาคณิตศาสตร ์   2.  สาขาวิชาชีวเคม ี
3.  สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ  4.  สาขาวิชาฟิสิกส ์

   5.  สาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต ์  6.  สาขาวิชาวารชิศาสตร ์
   7.  สาขาวิชาสถิต ิ     

8.  สาขาวิชาเคมี  ผู้เลือกสาขาวิชาเคมี  จะต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี 
9.  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  ผู้เลือกสาขาวิชาจุลชีววิทยา  จะต้องไม่เป็นผู้มตีาบอดสี หรือมีลักษณะ 

พิการทางร่างกาย/จิตใจอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
   10.  สาขาวิชาชีววิทยา  ผู้เลือกสาขาวชิาชีววิทยา  จะต้องไม่เปน็ผู้มีตาบอดส ี
   11.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  ผู้เลือกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยีอาหาร  จะต้องไม่เปน็ผู้มีตาบอดสี 
 

คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ 
 1.  ผู้สมัครเข้าศึกษาสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  และสำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  (ไม่รับวฒุิ ปวช.)   
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ 
     1.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต   
     1.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางทางภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ ากวา่  9  หน่วยกิต 
     1.3  มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  ซื่อสตัย์  ขยัน  อดทน  กระตือรือร้น   
ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  มีตรรกะในการวิเคราะห์แก้ปัญหา  อย่างเป็นล าดบัขั้นตอน 
     1.4  ผู้ที่สมัครสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  และสำขำวชิำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
จะต้องมีคะแนนขั้นต่ า  ดังต่อไปนี ้

    1.4.1  ค่าคะแนนวิชา  GAT  ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  60  คะแนน   
    1.4.2  ค่าคะแนนวิชา  PAT1  ต้องได้ไม่ต่ ากวา่  30  คะแนน   
    1.4.3  ค่าคะแนนวิชา  PAT2  ต้องได้ไม่ต่ ากวา่  30  คะแนน   

 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวทิยาการสารสนเทศ   
จะเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ตา่ง ๆ ทางเทคโนโลย ี
สารสนเทศ  การวางโครงสร้างสถาปัตยกรรมองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุดกับสงัคม   
ธุรกิจองค์กร  หรืออุตสาหกรรม 
 ตัวอย่ำงแนวทำงกำรประกอบอำชีพ 
 -  นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ    -  นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 

-  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ  -  นักจัดการฐานข้อมูลขององค์กร 
 -  นักสถาปัตยกรรมโครงสร้างระบบสารสนเทศขององค์กร -  นักพัฒนาและดูแลเว็บไซต ์
 -  ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย   -  ที่ปรึกษาทางไอท ี

-  ผู้จัดการโครงการระบบสารสนเทศ    -  นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 
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 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสตูรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
คณะวิทยาการสารสนเทศ  จะเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการค านวณส าหรับคอมพิวเตอร์  ทฤษฎีการประมวลผล 
สารสนเทศ  ทัง้ด้านซอฟต์แวร์  ฮาร์ดแวร์และเครือข่าย  ซึ่งประกอบด้วยหลายหัวข้อที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  เช่น 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขั้นตอนวิธี  ทฤษฎีภาษาโปรแกรม  ทฤษฎีการพัฒนาซอฟต์แวร์  ทฤษฎีทางระบบ 
คอมพิวเตอร์  และทฤษฎีเครือข่าย  การประยุกต์ใชท้ฤษฎีเพื่อสร้างซอฟต์แวร์  เพื่อปรับปรุงพฒันาขัน้ตอนวิธีให้มี 
ประสิทธิภาพดีขึ้น  แต่จะเน้นทางด้านซอฟต์แวร์เป็นหลัก  ไม่เน้นทางดา้นฮาร์ดแวร์ 
 ตัวอย่ำงแนวทำงกำรประกอบอำชีพ 
 -  นักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  และวิทยาศาสตร์-เชิงค านวณ      -  นักวิขาการคอมพิวเตอร์ 
 -  โปรแกรมเมอร์               -  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 -  ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์-และระบบเครือข่าย           -  ผู้ดูและระบบฐานข้อมูล 
 2.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์  (ไม่รับวุฒิ ปวช.)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
(GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี ้
     2.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  22  หน่วยกิต 
     2.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต 
     2.3  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ ากว่า  9  หน่วยกิต 
     2.4  มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  ซื่อสตัย์  ขยัน  อดทน  กระตือรือร้น   
ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  มีตรรกะในการวิเคราะห์แก้ปัญหา  อย่างเป็นล าดบัขั้นตอน  และต้องมีความพร้อม 
ที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  (การปฏบิัติงานในสถานประกอบการจริงเป็นระยะเวลาประมาณ  4  เดือน) 
 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสตูรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์   
คณะวิทยาการสารสนเทศ  จะเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์  เคร่ืองมือในการพัฒนา  วิธีการการบริหาร 
จัดการ  กระบวนการพฒันาอยา่งเป็นระบบและมีมาตรฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์  กิจกรรมต่าง ๆ  และสิ่งตา่ง ๆ   
ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 ตัวอย่ำงแนวทำงกำรประกอบอำชีพ 
 -  วิศวกรรมซอฟต์แวร์  (Software  Engineer)  หรือนักเขียนโปรแกรม  (Programmer/Developer) 
 -  วิศวกรความต้องการ  (Requirement  Engineer)  

-  นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์  (Software  Quality  Assurance) 
 -  วิศวกรปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์  (Software  Process  Improvement  Engineer) 
 -  นักทดสอบระบบ  (Software  Tester)   

-  นักบูรณาการระบบ  (System  Integrator) 
 -  นักวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ  (System  Analyst / Designer) 
 -  ผู้จักการโครงการซอฟต์แวร์  (Software  Project  Manager) 
 3.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉรยิะ   
(ไม่รับวฒุิ ปวช.)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากวา่  2.50  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียน 
ในกลุ่มสาระตา่ง ๆ ดงันี ้
     3.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต   
     3.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางทางภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ ากวา่  9  หน่วยกิต 
     3.3  มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  ซื่อสตัย์  ขยัน  อดทน  กระตือรือร้น   
ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  มีตรรกะในการวิเคราะห์แก้ปัญหา  อย่างเป็นล าดบัขั้นตอน 



-6- 
 

     3.4  ผู้ที่สมัครสำขำวิชำสำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  จะตอ้งมีคะแนนขั้นต่ า   
ดังต่อไปนี ้

3.4.1  ค่าคะแนนวิชา  GAT  ตอ้งได้ไม่ต่ ากว่า  60  คะแนน   
3.4.2  ค่าคะแนนวิชา  PAT1  ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  30  คะแนน   
3.4.3  ค่าคะแนนวิชา  PAT2  ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  30  คะแนน   

 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  สำขำวิชำปัญญำประดษิฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐป์ระยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  ได้พฒันาขึน้ 

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ  รองรับการเปลี่ยนรปูองค์การไปสู่ 
องค์กรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven  Business)  บนพืน้ฐานของเทคโนโลยีปญัญาประดษิฐ์  ตลอดถึง 
การพัฒนาก าลังคนส าหรับธุรกิจดิจิทัล  และระบบอัจฉริยะ  เช่น  โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)  เกษตรอัจฉริยะ  
(Smart Agriculture)  ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)  เมืองอัจฉริยะ (Smart City)  การบริการอัจฉริยะ (Smart  
Services)  การท่องเที่ยวอัจฉริยะ  (Smart Tourisms)  และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistrics)  สอดคล้องกับ 
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
 ตัวอย่ำงแนวทำงกำรประกอบอำชีพ 

1.  นักออกแบบและพัฒนาปรบัปรุงปัญญาประดษิฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  เพือ่การเปลี่ยนรูปองค์กรเป็น 
องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล  (Digital  Transformation ) เชน่ 

    -  วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์  (Applied Artificial Intelligence Engineer) 
    -  วิศวกรการเรียนรู้เชิงลึก  (Deep Learning Engineer) 
    -  เจ้าหน้าที่ท างานทางด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐแ์ละข้อมูลดิจิทัลในองค์กร 
    -  วิศวกรคอมพิวเตอร์วิทัศน์  (Computer Vision Engineer) 
    -  นักพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะ  (Business Intelligence Developer) 
    -  นักพัฒนาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  (Internet of Things Developer) 
    -  นักวางแผนการประยุกต์ใช้ปัญญาประดษิฐ์และข้อมูลดิจทิัล 
    -  ผู้เชี่ยวชาญและให้ค าปรึกษาด้านการจัดการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี 

ข้อมูลดิจิทัล 
2.  นักวิเคราะห์ข้อมูลในภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
3.  ผู้ประกอบการอิสระด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล  บริษทั Start UP ด้านดิจทิัล 

เพื่อรับงานวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศอัจฉริยะ  รวมถึงเป็น  Design House, Intelligent 
Product Design, และ System Integration สว่นของ Smart Technology ให้ลูกค้า หรือ Software 
House ทั่วไป 
 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 1.  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ 
     1.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  22  หน่วยกิต 
     1.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)  ภำคปกติ 
 ผู้สมัครต้องมีความรู้พื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้มีจติฟั่นเฟือน 
และไมป่รากฏอาการของโรคติดต่อร้ายแรง โดยผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)   
สามารถเลือกเรียนในสาขาวิชา  ดังต่อไปนี้ 
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  1.  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี     2.  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
  3.  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ตอ้งไม่ตาบอดสีขั้นรุนแรง) 4.  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
  5.  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ      6.  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  7.  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว   8.  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม   
 

คณะสำธำรณสุขศำสตร ์
 1.  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
 2.  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ 
      2.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  22  หน่วยกิต 
      2.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  12  หน่วยกิต 

2.  ไม่เป็นผู้ที่เปน็โรค  ดังต่อไปนี้ 
  -  ตาบอดสี  (เฉพาะสาขาวชิาสขุศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย   
สาขาวชิาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  และสาขาวชิาอนามยัสิ่งแวดล้อม) 
  -  โรคเร้ือน  -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  -  โรคพิษสุราเร้ือรัง -  โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่นา่รังเกียจ 
  -  โรคจิตต่าง ๆ  -  กามโรคในระยะที่มผีื่นหรือแผลตามผิวหนัง  (ระยะที่ 2) 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ(วท.บ.)  ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต้องเลือกเรียนสาขาวชิาดงัตอ่ไปนี้ 
สาขาวชิาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  สามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับการสง่เสริม  ป้องกัน 

ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ  เพื่อสืบค้นปัญหาและอันตรายตลอดจนประเมนิ  แก้ไข  ควบคุมปัญหา 
ที่เกิดจากการท างาน 

สาขาวชิาอนามัยสิง่แวดล้อม  สามารถปฏิบัตงิานเก่ียวกับการวิเคราะห์  วางแผน  นิเทศ  ด าเนนิการแก้ไข 
ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ทั้งในสถานประกอบการและชุมชน การประเมินผลงาน  การวิจัย  และพัฒนางานทางด้าน 
อนามัยสิ่งแวดล้อม  และดา้นสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 

สาขาวชิาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ   
พฤติกรรมสุขภาพ  กระบวนการปลูกฝังและเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม  การวางแผนและด าเนนิการสุขศึกษา  
การประเมินผลงาน  การวิจัยพฒันางานด้านสุขศึกษา  และสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
 หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบณัฑิต  (ส.บ.)  สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน  มุ่งผลิตนักวชิาการสาธารณสุข 
เมื่อส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (ส.บ.)  สามารถคิด  วิเคราะห์  ประยุกต์ความรู้ทาง 
สาธารณสุขผสมผสานกับภูมปิญัญาต่าง ๆ  และวฒันธรรมของชุมชน  ในแก้แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในยุคที่มี 
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  จึงสามารถปฏบิัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
และเอกชน  หรือองค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
 

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 

 2.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  และโรคซึ่งเปน็อุปสรรคต่อวิชาชพี  ดังต่อไปนี้ 
-  ตาบอดสชีนิดรนุแรง    -  โรคจิตต่าง ๆ   -  โรคเร้ือน   
-  กามโรคในระยะที่มีผืน่หรือแผลตามผิวหนัง  (ระยะที่  2)   
-  โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นทีน่่ารังเกียจ 
-  โรคหรือคนพิการประเภทอื่น ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้  ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นวา่ 

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  ทั้งนี้  คณะศิลปกรรมศาสตร์อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้   
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คณะดนตรีและกำรแสดง 
1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 

 2.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  และโรคซึ่งเปน็อุปสรรคต่อวิชาชพี  ดังต่อไปนี้ 
-  โรคจิตต่าง ๆ   -  กามโรคในระยะที่มีผืน่หรือแผลตามผิวหนัง  (ระยะที่  2)   
-  โรคเร้ือน     -  โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นทีน่่ารังเกียจ 

3.  โรคหรือคนพิการประเภทอื่น ๆ  ซึ่งมิได้ระบไุว้  ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นวา่เป็นอุปสรรค 
ต่อการศึกษา  ทั้งนี้  คณะดนตรแีละการแสดงอาจแตง่ตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิม่เติมได้   
 4.  ผู้สมัครต้องมีพื้นฐานทางด้านดนตรีและการแสดง  โดยจะตอ้งผ่านการทดสอบปฏิบัติในวนัสอบสัมภาษณ์ 
 ค ำแนะน ำก่อนกำรตัดสินใจสมคัรเข้ำคณะดนตรีและกำรแสดง 
 หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี  และสาขาวิชาศิลปะการแสดง  ผู้สมัครจะต้องเลือกเรียน 
ใน  4  วิชาเอก  ดังนี ้
 1.  วิชาเอกดนตรีไทย  ประกอบด้วย 
      -  กลุ่มวิชาเครื่องสายไทย  -  กลุ่มวิชาปี่พาทย ์ -  กลุ่มขับร้องเพลงไทยเดิม 
      (ผู้สมัครจะต้องมีพืน้ฐานการใช้เครื่องดนตรีอย่างน้อย  1  ประเภท  ดังต่อไปนี้  ระนาดเอก,  ระนาดทุ้ม, 
ฆ้องวงใหญ่,  ฆ้องวงเล็ก,  ปี่ใน,  จะเข้,  ซออู้,  ซอด้วง  และขับร้องเพลงไทยเดิม) 
 2.  วิชาเอกดนตรีสากล  ประกอบด้วย 
      -  กลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีตะวันตก      -  กลุ่มวิชาการประพันธ์เพลง     -  กลุ่มวิชาดนตรีแจ๊ส 
      -  กลุ่มวิชาดนตรีสมัยนิยม      -  กลุ่มวิชาการขับร้องลูกทุง่     -  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางดนตรี 
 (ผู้สมัครจะต้องมีพืน้ฐานการใช้เคร่ืองดนตรีอย่างน้อย  1  ประเภท  ดังต่อไปนี้  Voice,  Woodwind, 
Brass,  Percussion,  String,  Piano Classic,  Piano Jazz,  Classic  Guitar,  Drum set,  Electric  Guitar, 
และ  Bass  Guitar 
 3.  วิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากับลีลา  ประกอบด้วย 
      -  กลุ่มนาฏศิลป์ไทย    

     -  กลุ่มนาฏศิลป์ร่วมสมัย  (โดยมุ่งเน้นพัฒนางานสร้างสรรค์  และการฝึกปฏิบตัิ  ผู้เรียนในกลุ่มนาฏศิลป ์
ร่วมสมัยต้องมีความสามารถทางนาฏศิลป์สากล  หรือนาฏศิลปร์ูปแบบตา่ง ๆที่แสดงศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ 
นาฏศิลป์ร่วมสมัยได้  (เช่น  นาฏศิลป์สากลประเภทบลัเล่ต์ในระดับสงู) 
 4.  วิชาเอกศิลปะการละคร  ประกอบด้วย 
      -  กลุ่มวิชาทักษะการแสดง  -  กลุ่มวิชาการก ากบัและการสร้างสรรค์การแสดง 
      -  กลุ่มวิชาละครเพื่อการเรียนรู้  -  กลุ่มวิชาการเขียนบท 
      -  กลุ่มวิชาศิลปะการละครศึกษา  -  กลุ่มวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
      -  กลุ่มวิชาการออกแบบฉากและแสง 
 (โดยเรียนในรายวิชาบังคบัเอกร่วมกัน  และเลือกเรียนในกลุ่มวชิาดังกลา่วฯ  ตามความถนัดในระดับชัน้ปีที่ 2) 
 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค ์
 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เนน้บรูณาการความรู้จากหลายศาสตร์ทั้งการจัดการ  การบริหาร  ดนตรี 
ศิลปะการแสดง  การสื่อสารและการผลิตในสื่อบันเทงิและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้รอบ 
เพื่อน าองค์ความรู้ที่หลากหลายไปใช้ในการท างานด้านการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์  เพื่อผลิต 
นักจัดการผลิตการแสดงและดนตรี  ผู้อ านวยการผลิตการแสดง  ดนตรีและสื่อบันเทิง  ผู้จัดการศิลปิน  ผู้จดัการ 
กองถ่าย  และนักผลิตผลงานบนัเทิงจากวฒันธรรม  
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 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติงานจากโครงการให้นิสติได้ทดลองฝึกปฏิบัตจิริง  โดยการศึกษา 
ในชั้นปีที่ 1 และ 2  เนน้การปูพืน้ฐานความรู้ในรายวิชาเฉพาะทีเ่น้นทักษะการคิด  การเขียน  และองค์ความรู ้
พื้นฐานส าหรับหลักสูตร  ในชัน้ปีที่ 2 เทอมปลาย และชั้นปีที่ 3  หลักสูตรเปิดโอกาสให้นิสิตเลอืกเรียนรายวิชาเลือก 
ที่เน้นความสนใจเฉพาะในด้านการจัดการผลิตการแสดงสดและอีเวนต์  การจัดการผลิตผลงานดนตรีหรือการจัดการ 
ผลิตสื่อบนัเทิง  โดยนิสติจะต้องจัดท าโครงการการจัดการผลิตสือ่และวัฒนธรรมสรา้งสรรค์ในชัน้ปีที่ 4   
 ส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์จะมีการจัดการเรียน 
การสอนในชัน้เรียนเพียง 3 ปีครึ่ง  โดยในภาคสดุท้ายของชั้นปทีี่ 4 ก่อนจบการศึกษา  ผู้เรียนจะต้องออกไปปฏิบัตงิาน 
ในองค์กรหรือบริษัทผ่านรายวชิาสหกิจศึกษา 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวฒันธรรมสร้างสรรค์  จะต้องเข้าทดสอบความรู้ 
ความสามารถผ่านการฝึกปฏบิัต ิ ในวันที่มาสอบสัมภาษณ์ ดงันี้ 
 1.  การทดสอบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ผลงานดา้นการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
จากโจทย์ที่กรรมการสอบก าหนดให้ 
 2.  ผู้เข้าสอบน าเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อตอบค าถามและแสดงไหวพริบปฏิภาณ 
 

คณะศึกษำศำสตร์ 
1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 

 2.  ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต้องเลือกเรียนสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 
     2.1  หลักสูตรผลิตครู  หลกัสูตรกำรศึกษำบัณฑติ (กศ.บ.)  หลักสูตร 4 ปี  ประกอบด้วย 
  2.1.1  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวชิาเคมี  สาขาวิชาชวีวิทยา  และสาขาวชิาฟสิิกส์ 

        2.1.1.1  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
        2.1.1.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์ ไม่ต่ ากวา่  22  หน่วยกิต  
        2.1.1.3  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากวา่  12  หน่วยกิต 

  2.1.2  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  2.1.3  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในสำขำวิชำดนตรีศึกษำ  คณะศึกษำศำสตร์  
ในวันสอบสมัภำษณ์  จะมกีำรสอบปฏิบัติกำรใช้เคร่ืองดนตรีไทยพ้ืนฐำน) 

  2.1.4  สาขาวิชาศิลปศึกษา  (ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในสำขำวิชำศิลปศึกษำ  คณะศึกษำศำสตร์ 
ในวันสอบสมัภำษณ์  จะมกีำรตรวจแฟ้มสะสมผลงำนและกำรสอบปฏิบัตวิำดเส้น  โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมกระดำษ   
ดินสอด ำ EE  และอุปกรณ์ในกำรสอบปฏิบัติวำดเส้น) 
  2.1.5  สาขาวิชาพลศึกษา 
     2.2  หลักสูตรผลิตครู  หลกัสูตรกำรศึกษำบัณฑติ (กศ.บ.)  หลักสูตร 5 ปี  ประกอบด้วย 
  2.2.1  สาขาวิชาภาษาจนี 
        2.2.1.1  ผู้ประสงค์สมัครคดัเลือกเข้าศึกษาในสาขาวชิาภาษาจีน  จะต้องผา่นการเรียน 
ภาษาจนี  มีความรู้  สามารถฟัง-พูด  อ่าน-เขียนภาษาจนี  เทียบเท่า HSK  ระดับ 3 ขึ้นไป  ซึง่ผู้เข้าศึกษาจะต้องเรียน 
รายวิชาในประเทศไทย  ในปีที่ 1 - 2  โดยปีที่ 3 – 4  จะต้องเดินทางไปศึกษา  ณ  ประเทศสาธารณรัฐประชาจีน  
เป็นเวลาประมาณ  2  ปี  ด้วยทุนของตนเอง  และในปีที่ 5  จะต้องเดินทางกลับมาประเทศไทยเพื่อฝึกปฏิบัติการสอน 
เป็นเวลา  1  ปี  
        2.2.1.2  นิสิตจะต้องเลือกมหาวิทยาลยัที่ไปศึกษา  ณ  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี  
คือ  Beijing  Union  University  เมืองปักก่ิง  โดยเสียค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินประมาณ  600,000  บาท  และ 
Yunnan  Minzu  University  เป็นเงินทั้งหมดประมาณ  400,000  บาท  (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน 
และการใช้จ่ายของนิสิตแตล่ะคน) 
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        2.2.1.3  การได้รับปริญญาทั้ง  2  มหาวิทยาลัยนัน้  ขึ้นอยูก่ับเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ 
ก าหนด 
     2.3  หลักสูตรกำรศึกษำบณัฑิต (กศ.บ.)  หลักสูตร 4 ปี  ได้แก่  สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษา 
 

คณะโลจิสตกิส ์
 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวิชาวิทยาการเดนิเรือ  (หลักสูตร  5  ปี)  ผู้ประสงค์ 
สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี ้
 1.  ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย  สูงไม่ต่ ากว่า  160  เซนติเมตร   
 2.  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ 

    2.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  22  หน่วยกิต 
    2.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต 

 3.  ผ่านการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  ตามเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพทุกรายการ  ดังนี้ 
 

ที่ รำยกำรที่ท ำกำรตรวจ เกณฑ์มำตรฐำน 
1 ลมบ้าหมู  (Epilepsy  of  Attacks) ไม่มีประวัติเจบ็ป่วยเฉียบพลัน 
2 โรคไต  (Kidney  Disease) มีการติดเชื้อหรือไม่เคยเปลี่ยนไต 
3 กามโรค(Venereal) ไม่มี 
4 โรคชัก(Seizures) ไม่มี 
5 ยาเสพติด (Narcotics  History) ไม่มี 
6 วัณโรค  (Tuberculosis) รายงานผลจากรังสีวนิิจฉัยไม่พบ 
7 HTV  (not  compulsory) ไม่มี 
8 ความดันโลหิตสูง  (Hypertension) ความดันปกติ 
9 โรคติดเชื้อในกระเพาะอาหารและล าไส้ 

(Gastro-Intestinal  infection  disease) 
ผลปกติจากรายงานการตรวจทางพยาธิวิทยา 

10 โรคอ้วน  (Obesity) น้ าหนักและส่วนสูงอัตราเฉลี่ยต่ ากว่า  30 
11 โรคหัวใจ  (Heart) ไม่มีประวัติเจบ็ปวดหนา้อกเฉียบพลัน 
12 เบาหวาน  (Diabetes) ไม่ใช้อินซูลนิบ าบัดรักษา 
13 โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเร้ือรัง  (Chronic 

respiratory  Disorder) 
ไม่มีไซนสั/หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 

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

และการย่อยอาหาร  (Chronic  dental  and 
digestive  System  problems) 

ปกต ิ

18 การตรวจสายตา ระดับของการมองเห็น 
-  ไม่สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์  ไม่ต่ ากวา่  0.1 
   (20/200) 
-  สวมแว่น  ไมต่่ ากว่า  0.5  (20/40) 
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ที่ รำยกำรที่ท ำกำรตรวจ เกณฑ์มำตรฐำน 
19 การตรวจตาบอดส ี ต้องมองเห็นชัดเจนครบทั้ง  4  สี  คือ  สีแดง/ 

สีเหลือง/สีเขียว/สีน้ าเงิน 
20 การได้ยินของหูทั้ง  2  ข้าง ไม่เกิน  40  เดซิเบล 

 

 4.  ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางรา่งกายตามที่คณะคณะโลจสิติกส์ก าหนด  ดงันี ้
(ให้เตรียมชุดว่ายน้ า  และชุดกฬีามาด้วย) 
     4.1  ว่ายน้ าระยะทาง  100  เมตร  (ไม่จับเวลำ  แต่ถ้ำไม่ผำ่น  ถือว่ำตกสัมภำษณ์) 
     4.2  วิ่งระยะทางประมาณ  1,000  เมตร   
     4.3  ดันพื้น         4.4  ดึงข้อราวเดี่ยว   
     4.5  ซิทอัพ           4.6  กระโดดหลบสิ่งกีดขวาง 

หมำยเหตุ  
- ที่ระบุว่ารบัเฉพาะเพศชายนัน้เนื่องจากในหลักสูตรฯ ก าหนดให้ต้องผ่านการฝึกภาคปฏิบัตทิางทะเล 

กับเรือสินค้าเดินทะเลระหวา่งประเทศของบริษัทเอกชนเป็นเวลา  1  ปี  ซึ่งในปัจจุบนัยังไม่มีบริษัทเจ้าของเรือรายใด 
รับผู้หญิงขึ้นไปท างานบนเรือ  ดังนั้น  หากนิสิตไม่สามารถหาเรือฝึกได้ก็จะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
 -  ในกรณีที่จ ากัดส่วนสูงไม่ต่ ากว่า  160  เซนติเมตรนั้น  เพราะบนสะพานเดินเรือมีเครื่องมือบางชนิดที ่
ติดตั้งในต าแหนง่ที่สงู  ดังนัน้ผูท้ี่จะขึ้นไปท างานบนสะพานเดินเรือจึงจ าเป็นต้องมีความสงูในระดับพอที่จะใช้เครื่องมือ 
เหล่านั้นได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ผูท้ี่จะขึน้ไปท างานบนสะพานเดนิเรือจะต้องมีความสูงเพียงพอ 
ที่จะมองผ่านกระจกออกไปด้านนอกเพื่อให้มีทัศนวิสัยที่มองเห็นได้กว้างไกล  หากมีความสูงไมเ่พียงพอก็จะเป็น 
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
 -  ในส่วนที่ก าหนดวา่รับเฉพาะผู้ก าลังศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที ่6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
นั้น  เนื่องจากเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  มีรายวิชาเรียนที่ต้องอาศัยการค านวณทางคณติศาสตร์   
การวิเคราะห์ทางฟิสิกส์  และความรู้ทางเคมี อยู่มาก  ผู้ทีจ่ะเข้าศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีพื้นฐานดงักล่าวมาก่อน 
จึงจะสามารถเข้าศึกษาได ้
 -  เกณฑ์การพิจารณาการตรวจร่างกายขึ้นอยู่กับความเห็นของแพทย์ผู้ตรวจเป็นเด็ดขาด  ถ้าแพทย์ผู้ตรวจ 
พิจารณาแล้วเห็นวา่ไมส่ามารถปฏิบัติงานบนเรือสินค้าเดนิทะเลระหว่างประเทศได้ตามปกติ  ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์   
ทั้งนี้  แพทยผ์ู้ตรวจจะใช้ข้อมูลจากการเอ็กซเรย์  ข้อมูลจากการตรวจคลื่นไฟฟา้หัวใจ  (EKG)  ข้อมูลจากการตรวจ 
ทางห้องปฏิบัติการ  [Routine urinalysis, Creatinine, HBsAg, HBsAb, VDR/RPR, Urine Amphetamine, 
Anti-HIV, Total  protein, Albumin, Total bilirubin, Direct bilirubin, AST (SGOT), ALT (SGPT), Alkaline 
phosphatase]  หรือข้อมูลจากการตรวจอ่ืน ๆ  ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  ประกอบการพิจารณาเท่านัน้ 
จะไม่รับพิจารณาผลการตรวจจากที่อ่ืนโดยเด็ดขาด  ทั้งนี้ ผู้ตรวจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการตรวจร่างกาย 
ทั้งหมด  ไม่ว่าจะผา่นเกณฑ์หรือไม่ก็ตาม 
 -  เกณฑ์คะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเป็นไปตามประกาศคณะโลจิสติกส์  เร่ือง  แนวปฏิบัติ 
การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ 

หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ 
(หลักสูตร  4  ปี)  ผู้สมัครต้องผา่นการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  12  หน่วยกิต 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  (หลักสูตร  4  ปี)   
 1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.75 

2.  ต้องผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  (หลักสตูร  4  ปี)  ผูส้มัคร 
ต้องผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  12  หน่วยกิต 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวิชาวิศวกรรมโซอุ่ปทาน  (หลักสูตร  4  ปี)  ผูส้มัคร 
จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระตา่ง ๆ ดงันี ้

1.  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  22  หน่วยกิต 
2.  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากวา่  12  หน่วยกิต 

 

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
 1.  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑติ  (ศศ.บ.)  สาขาวชิาการจัดการและการสอนกีฬา  ผูป้ระสงคส์มัครเข้าศึกษา   
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
     1.1  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
     1.2  มีเจตคติที่ดีในด้านการออกก าลังกายและกีฬา 
     1.3  มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจในการฝึกทักษะกีฬาและการออกก าลังกาย 
     1.4  สนใจในการพัฒนากีฬาและการออกก าลังกายโดยใช้หลกัทางวิทยาศาสตร์ 
     1.5  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์การกีฬา 
 2.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
     2.1  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
     2.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  22  หน่วยกิต 

    2.3  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต 
     2.4  มีเจตคติที่ดีในด้านการออกก าลังกายและการกีฬา 
     2.5  มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจในการฝึกทักษะกีฬาและการออกก าลังกายอยา่งตอ่เนื่อง 
และสม่ าเสมอ 
     2.6  สนใจในการพัฒนากีฬาและการออกก าลังกายโดยใช้หลกัทางวิทยาศาสตร์ 
     2.7  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์การกีฬา 
 3.  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑติ  (ศศ.บ.)  สาขาวชิาสื่อสารมวลชนทางกีฬา  ผูป้ระสงค์สมัครเข้าศึกษา   
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
     3.1  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 

    3.2  มีเจตคติที่ดีในด้านการออกก าลังกายและการกีฬา 
     3.3  เป็นผู้มีบุคลิกที่เหมาะสมกับอาชีพผูส้ื่อข่าวกีฬาในสื่อแขนงต่าง ๆ 
     3.4  เป็นผู้มีความสนใจข่าวสารในวงการกีฬาจากสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
     3.5  ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์การกีฬา 
 

วิทยำลัยนำนำชำติ 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าวิทยาลัยนานาชาติ  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
 จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษตลอดหลักสูตร 

1.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวชิาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาต ิ
หลักสูตรนานาชาติ  ผูส้มัครสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และไม่เปน็โรคติดต่อร้ายแรง   
 หมำยเหตุ  ค่าเล่าเรียนเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร  490,000  บาท  โดยแบ่งจ่ายเปน็รายภาคการศึกษา 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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2.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์  หลักสูตรนานาชาติ 
ผู้สมัครสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง   
 หมำยเหตุ  ค่าเล่าเรียนเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร  490,000  บาท  โดยแบ่งจ่ายเปน็รายภาคการศึกษา 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑติ  (ศศ.บ.)  สาขาวชิาการติดตอ่สื่อสาร  หลักสูตรนานาชาต ิ
ผู้สมัครสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาได้ในสาขาวิชา 
การติดต่อสื่อสาร  จะต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มหนึ่งใน  2  กลุ่มวิชา  ดงันี ้
  1.  กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ 
  2.  กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ 
 หมำยเหตุ  ค่าเล่าเรียนเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร  490,000  บาท  โดยแบ่งจ่ายเปน็รายภาคการศึกษา 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4.  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต  (ศป.บ.)  สาขาวชิานิเทศศิลป์และการออกแบบ  หลักสูตรนานาชาต ิ
ผู้สมัครสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  ซึ่งมีพื้นความรู้ด้านศลิปะ  และมีแนวคิดดา้นการออกแบบการคิดสร้างสรรค์  
อยู่ในระดับดี  และไม่เปน็โรคตดิต่อร้ายแรง 
 หมำยเหตุ  ค่าเล่าเรียนเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร  850,000  บาท  โดยแบ่งจ่ายเปน็รายภาคการศึกษา   
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

5.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ  หลักสูตรนานาชาติ  ผูส้มัครสามารถ 
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  ผูส้มัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
จะต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุม่หนึ่งใน  3  กลุ่มวิชา  ดังนี ้

1.  กลุ่มวิชาการตลาด 2.  กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ     3.  กลุ่มวิชาการเงิน 
 หมำยเหตุ  ค่าเล่าเรียนเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร  490,000  บาท  โดยแบ่งจ่ายเปน็รายภาคการศึกษา 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

คณะสหเวชศำสตร์ 
 ผู้สมัครคณะสหเวชศำสตร์  ต้องมีคุณสมบัติดงันี ้
 1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.50 
 2.  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ 

    2.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  22  หน่วยกิต 
    2.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต 
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวชิากายภาพบ าบัด 

 1.  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง  และปราศจากโรค  อาการของโรค  หรือมีความพิการ 
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  และการประกอบวชิาชีพกายภาพบ าบัด  ดังต่อไปนี ้

    1.1  มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  และการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
    1.2  โรคติดสารเสพติดให้โทษ 
    1.3  มีปัญหาด้านจิตเวชขั้นรุนแรง  เช่น  โรคจิต  โรคประสาท  หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน 
    1.4  ตาบอดสีทั้งสองข้าง 
    1.5  เป็นโรคระยะติดต่อหรือปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม 

 หมำยเหตุ  ค่าบ ารุงและคา่ธรรมเนียมการเข้าศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียนภาคต้นและภาคปลาย    
ภาคเรียนละ  35,000  บาท  ภาคฤดูร้อน  (ฝึกภาคปฏบิัติงานทางกายภาพบ าบัด)  20,000  บาท 
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ 
 1.  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไมเ่ป็นผู้มีตาบอดสี 
 2.  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีใจรักในการท าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  มีมนษุยสัมพนัธ์ที่ดี 
มีความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน 
 3.  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีวินัย  จิตอาสา  และมีใจรักด้านบริการสุขภาพ 
 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

1.  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง   
2.  ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี  หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3.  มีวินัย  มีใจรักบริการด้านสขุภาพและจิตอาสา 

 หมำยเหตุ  ค่าบ ารุงและคา่ธรรมเนียมการเข้าศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียน 
     -  ภาคต้นและภาคปลาย   ภาคเรียนละ 30,000  บาท 
 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค 
 1.  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง   

2.  ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี  หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 หมำยเหตุ  ค่าบ ารุงและคา่ธรรมเนียมการเข้าศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียน 
     -  ภาคต้นและภาคปลาย   ภาคเรียนละ 35,000  บาท 
 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร 
 1.  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ปราศจากโรค  ความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา   
และไม่เปน็ผู้มีตาบอดสี   
 2.  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีใจรักในการรักษาและให้การดูแลผู้ป่วย  มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดี   
มีความรับผิดชอบในหนา้ที ่
 หมำยเหตุ  ค่าบ ารุงและคา่ธรรมเนียมการเข้าศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียน 
     -  ภาคต้นและภาคปลาย   ภาคเรียนละ 35,000  บาท 
 

คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  วิทยำเขตจันทบุร ี
1.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชำบริหำรธุรกิจ  (รับวุฒิเทียบเท่ำ ปวช.  

แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ  GAT และ PAT1)   ผู้สมัครเลือกเรียนตามกลุ่มวิชาในชั้นปีที่  2  ได้แก่   
กลุ่มการตลาด  และ กลุ่มการเงนิ 
 ศึกษาสาระส าคัญดา้นบริหารธุรกิจ  เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะด้าน (การตลาด และการเงิน) 
เพื่อเป็นที่ยอมรับในสายอาชีพ  สามารถก้าวสู่การเป็นนักบริหารที่มีความสามารถที่หลากหลายควบคู่กับการมีคุณธรรม 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่  และสามารถน าเทคโนโลยีดังกลา่วมาประยุกตส์ าหรับการท างาน 
ในองค์กร และการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและสังคม 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 
 -  กลุ่มการตลาด  ประกอบอาชพีด้านการตลาดตา่ง ๆ  เชน่  งานขาย  วางแผนการตลาด  โฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์  วิจัยตลาด  บริหารผลิตภัณฑ์  บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า  ประกอบธุรกิจส่วนตัว  เป็นต้น 
 -  กลุ่มการเงิน  ประกอบอาชีพด้านการเงินต่าง ๆ  เช่น  สนิเชือ่  การลงทุน  วิเคราะห์หลักทรพัย์  วางแผน 
และจัดการการเงิน  ประกันภัย  การเงินระหว่างประเทศ  วาณชิธนกิจ  บริหารความเสี่ยง  วิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
ของโครงการลงทุน  ประกอบธรุกิจส่วนตัว  เป็นต้น    
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หมำยเหตุ  นิสิตกลุ่มวชิาบริหารธุรกิจ  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  (ปฎิบัติงานในสถานประกอบการ)  
เป็นเวลา  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4  ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเปน็ไปตามเงื่อนไขของคณะฯ  และผา่นการคัดเลือกให้ปฏิบัติงาน 
จากสถานประกอบการ   
 2.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
ผู้สมัครผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต 

ศึกษาเก่ียวกับการจัดการโลจสิติกส์และการค้ากับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของไทย  รวมทั้งกลุ่มประเทศอาเซียน 
และเอเชียตะวันออก  เป็นหลักสูตรที่จัดท าขึน้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  สาขาโลจิสติกส์ 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 

-  ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสตกิส์  เช่น  หนา้ที่ที่เก่ียวข้องกับการผลิต  การควบคุมวัตถุดิบ  การจดัซื้อ   
การจัดการคลังสนิค้าการขนส่ง  การกระจายสินคา้ระหว่างประเทศ   

-  ด้ำนกำรจัดกำรกำรค้ำชำยแดนหรือกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  เช่น  หน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการส่งออก   
การน าเข้า  การจัดซื้อหรือจัดหาต่างประเทศ  การขายตา่งประเทศการตลาดต่างประเทศ  การประสานงานตา่งประเทศ 
ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน  และการประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 หมำยเหตุ  นิสิตสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา   
(ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ)  เป็นเวลา  4  เดือน  ในชั้นปทีี่  4  ถ้านิสิตผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงาน 
จากสถานประกอบการ 

3.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช)  ผู้สมคัรผ่านการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  12  หน่วยกิต 
 บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  เป็นผู้มีความรู้ 
ด้านวชิาการ  มีความสามารถดา้นปฏบิัติและการวิจัย  สามารถพัฒนาประยุกต์และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืชอยา่งมี 
ประสิทธิภาพ  เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  รับราชการในส่วนงานที่เก่ียวข้องกับทางดา้นการเกษตร  นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ 
ในองค์กรภาครัฐและเอกชน  ประกอบธุรกิจทางด้านการเกษตรหรือเป็นพนักงานบริษทัที่ประกอบธุรกิจการเกษตร  
เป็นต้น สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ในสถาบนัการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

หมำยเหตุ  นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  (ปฏบิัตงิาน 
ในสถานประกอบการ)  เปน็เวลา  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4 ถ้านสิิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ และผ่าน 
การคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

4.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (รับวุฒิเทียบเท่ำ ปวช.  
แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ  GAT และ PAT1)   
 บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  เป็นนักสนบัสนนุ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การที่มีความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  มีความสามารถ 
ในการประยุกต์การท างานด้านโปรแกรม  การสื่อสารข้อมูล  และการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ตลอดจนเป็นผู้มี 
ความสามารถในการสื่อสารและท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้  เพื่อตอบสนองความต้องการในการพฒันาองค์การและประเทศ 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  นกัเทคโนโลยสีารสนเทศ  นักวิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
นักพัฒนาระบบ  ผู้ดูแลเครือข่าย  นักพัฒนาเว็บไซต์  และนักวชิาชพีในสถานประกอบการที่มกีารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หมำยเหตุ  นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  มีโอกาสเข้ารว่มโครงการสหกิจศึกษา  (ปฏบิตัิงาน 
ในสถานประกอบการ)  เปน็เวลา  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4 ถ้านสิิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ  และผ่าน 
การคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
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 5.  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑติ  (ศศ.บ.)  สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
      5.1  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.75 

     5.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาตา่งประเทศ  ไม่ต่ ากวา่  9  หน่วยกิต 
ศึกษาเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสทิธิภาพทางดา้นธุรกิจ  รวมถึงความเข้าใจวัฒนธรรม 

ที่หลากหลาย  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์งานอาชีพ 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับงานด้านการใช้ภาษาอังกฤษ   
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในภาครัฐและเอกชน  งานแปล  งานส านักงาน  และธนาคาร 
 หมำยเหตุ   
 1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  เก็บค่าบ ารุงและ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียน  ภาคตน้และภาคปลาย  ภาคเรียนละ  18,000  บาท 
 2.  นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  (ปฏิบัติงาน 
ในสถานประกอบการ)  เปน็เวลา  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4  ถ้านสิิตผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
 6.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉรยิะ   
(ไม่รับวฒุิ ปวช.)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากวา่  2.50  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียน 
ในกลุ่มสาระตา่ง ๆ ดงันี ้
     6.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต   
     6.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางทางภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ ากวา่  9  หน่วยกิต 
     6.3  มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  ซื่อสตัย์  ขยัน  อดทน  กระตือรือร้น   
ใฝ่หาความรูใ้ห้ทันสมัยอยู่เสมอ  มีตรรกะในการวิเคราะห์แก้ปัญหา  อย่างเป็นล าดบัขั้นตอน 
     6.4  ผู้ที่สมัครสำขำวิชำสำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  จะตอ้งมีคะแนนขั้นต่ า   
ดังต่อไปนี ้

6.4.1  ค่าคะแนนวิชา  GAT  ตอ้งได้ไม่ต่ ากว่า  60  คะแนน   
6.4.2  คา่คะแนนวิชา  PAT1  ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  30  คะแนน   
6.4.3  ค่าคะแนนวิชา  PAT2  ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  30  คะแนน   

 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  สำขำวิชำปัญญำประดษิฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐป์ระยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  ได้พฒันาขึน้ 

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ  รองรับการเปลี่ยนรปูองค์การไปสู่ 
องค์กรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven  Business)  บนพืน้ฐานของเทคโนโลยีปญัญาประดษิฐ์  ตลอดถึง 
การพัฒนาก าลังคนส าหรับธุรกิจดิจิทัล  และระบบอัจฉริยะ  เช่น  โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)  เกษตรอัจฉริยะ  
(Smart Agriculture)  ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)  เมืองอัจฉริยะ (Smart City)  การบริการอัจฉริยะ (Smart  
Services)  การท่องเที่ยวอัจฉริยะ  (Smart Tourisms)  และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistrics)  สอดคล้องกับ 
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
 ตัวอย่ำงแนวทำงกำรประกอบอำชีพ 

1.  นักออกแบบและพัฒนาปรบัปรุงปัญญาประดษิฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  เพื่อการเปลี่ยนรูปองค์กรเป็น 
องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล  (Digital  Transformation ) เชน่ 

    -  วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์  (Applied Artificial Intelligence Engineer) 
    -  วิศวกรการเรียนรู้เชิงลึก  (Deep Learning Engineer) 
    -  เจ้าหน้าที่ท างานทางดา้นการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐแ์ละข้อมูลดิจิทัลในองค์กร 
    -  วิศวกรคอมพิวเตอร์วิทัศน์  (Computer Vision Engineer) 
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    -  นักพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะ  (Business Intelligence Developer) 
    -  นักพัฒนาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  (Internet of Things Developer) 
    -  นักวางแผนการประยุกต์ใช้ปัญญาประดษิฐ์และข้อมูลดิจทิัล 
    -  ผู้เชี่ยวชาญและให้ค าปรึกษาด้านการจัดการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี 

ข้อมูลดิจิทัล 
2.  นักวิเคราะห์ข้อมูลในภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
3.  ผู้ประกอบการอิสระด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล  บริษทั Start UP ด้านดิจทิัล 

เพื่อรับงานวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศอัจฉริยะ  รวมถึงเป็น  Design House, Intelligent 
Product Design, และ System Integration สว่นของ Smart Technology ให้ลูกค้า หรือ Software 
House ทั่วไป 
 

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล  วิทยำเขตจันทบุรี 
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  12  หน่วยกิต 
 สาขาวชิาเทคโนโลยีทางทะเล  แบ่งเป็น  2  กลุ่มวชิา  ดงันี ้
 1.  กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล  เป็นกลุ่มวิชาที่ศึกษาและใช้เทคโนโลย ี
ในการจัดการ  และการอนุรักษท์รัพยากรทางทะเล  เน้นศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการฟื้นฟูคณุภาพแหล่งน้ า 
ตะกอนดิน  และระบบนิเวศในทะเลที่ส าคัญ  เช่น  แนวปะการัง  แหล่งหญ้าทะเล  ปา่ชายเลน  และชายหาด 
การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศส าหรับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล  และการศึกษาปัญหาเร่งด่วน 
ของประเทศ  เช่น  การกัดเซาะชายฝัง่  การจัดการทรัพยากรประมง  มลภาวะทางทะเล  ขยะทะเล  และการฝึกทักษะ 
การปฏิบัติการใต้น้ า  (SCUBA) 
 2.  กลุ่มเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล  เป็นกลุ่มวชิาที่ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิต 
สิ่งมีชีวิตในทะเล  การจัดการฟาร์มทะเล  เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุส์ัตว์และพืชทะเล  เทคโนโลยีการตรวจและ 
วินิจฉัยโรคสัตวน์้ า  การจัดการสุขภาพสัตวน์้ า  และการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ า 
ให้มีประสิทธิภาพ  และยั่งยนื 
 

คณะอัญมณี  วิทยำเขตจันทบุรี 
1.  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต  (ศป.บ.)  สาขาวชิาการออกแบบเครื่องประดับ 

      1.1  ต้องไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี    1.2  ต้องสอบวิชาความถนัดทางด้านศลิปกรรมศาสตร์   
สาขาวชิานี้ศึกษาดา้นศิลปกรรมศาสตร์  โดยเนน้ทางด้านการออกแบบเครื่องประดับด้วยมือและคอมพิวเตอร์ 

2D และ 3D  การออกแบบเครื่องประดับเชิงอุตสาหกรรมและเชิงศิลปะ  การอออกแบบเครื่องประดับจากแรงบันดาลใจ 
การออกแบบเครื่องประดับแฟชัน่  Costume  jewelry  การออกแบบผลิตภัณฑ์  (Packaging  clesign)  การจัด 
นิทรรศการการจัดแฟชั่นโชว์เครือ่งประดับ  กระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณีศาสตร์เบื้องต้น  และการตลาดอัญมณี 
และเครื่องประดับเบื้องตน้ 

แนวทำงในกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพในหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน  ในต าแหน่ง   
นักออกแบบเครื่องประดับอุตสาหกรรม  นักออกแบบเครื่องประดับเชิงศลิปะ  นักออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น 
นักออกแบบเครื่องประดับประณีตศิลป์  ผูผ้ลิตตน้แบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ  เจ้าของธุรกิจด้าน 
อัญมณีและเครื่องประดับ  เป็นต้น 
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 หมำยเหตุ  นิสิตสาขาการออกแบบเครื่องประดับมโีอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  (ปฏบิตัิงานในสถาน 
ประกอบการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน)  ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเปน็ไปตามเงื่อนไขของคณะ  และผา่นการคัดเลือกจาก 
สถานประกอบการ 

2.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวชิาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  ต้องไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี   
สาขาวชิานี้ศึกษาดา้นการบริหารธุรกิจและการตลาด  โดยเน้นธรุกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  พื้นฐาน 

เศรษฐศาสตร์  การท าแผนธุรกิจ  ความรู้พื้นฐานดา้นอัญมณีศาสตร์  การตรวจวิเคราะห์อัญมณี  การประเมินคุณภาพ 
ราคาเพชร  การประเมินราคาอัญมณีและเครื่องประดับ  การเป็นผูป้ระกอบการ  การตลาดออนไลน์  การสร้างแบรนด์   
การออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ทั้ง  2D  และ  3D  และการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 

แนวทำงในกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพในหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน  ในต าแหน่ง   
ผู้ประกอบการอัญมณี  เจ้าหนา้ที่ฝ่ายการตลาดและฝา่ยขาย  เจ้าหน้าทีฝ่่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์  เจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายบุคคล  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อัญมณี  เจ้าหน้าที่ฝา่ยจัดซื้อ  เป็นตน้ 
 หมำยเหตุ  นิสิตสาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  (ปฏิบัติงานในสถาน 
ประกอบการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน)  ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเปน็ไปตามเงื่อนไขของคณะ  และผา่นการคัดเลือกจาก 
สถานประกอบการ 
 3.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาอัญมณแีละเครื่องประดับ  ต้องไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี   

สาขาวชิานี้ศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเนน้ความรู้ด้านอัญมณีศาสตร์  การตรวจวิเคราะห์ 
อัญมณีและเครื่องประดับด้วยเครื่องมือพื้นฐานและขั้นสูง  การประเมินคุณภาพอัญมณี  การประเมินคุณภาพเพชร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลติเครื่องประดับด้วยเคร่ืองมือประเภทเดียวกับสถานประกอบการ  การออกแบบ 
เครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ  2D  และ  3D  เบื้องต้น  การออกแบบเหลี่ยมเจียระไน  และพืน้ฐาน 
ด้านการตลาดในอุตสาหกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดบั 

แนวทำงในกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพในหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน  ในต าแหน่ง   
นักอัญมณีศาสตร์ (วิเคราะห์อัญมณี)  นักประเมินราคาอัญมณี  นักเคร่ืองประดับ (ผลิตเครื่องประดับ)  นักวิจยัโลหะวทิยา 
ด้านโลหะมีค่า  เจ้าหน้าทีฝ่่ายกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิต  เจา้ของกิจการผลิต  และจ าหน่ายอัญมณี 
และเครื่องประดับ  เปน็ต้น 
 หมำยเหตุ  นิสิตสาขาอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  (ปฏบิัตงิานในสถาน 
ประกอบการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน)  ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเปน็ไปตามเงื่อนไขของคณะ  และผา่นการคัดเลือกจาก 
สถานประกอบการ 
 

คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์  วิทยำเขตสระแก้ว 
 1.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์   
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  และองค์การ  
เจ้าหน้าทีบ่ริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  นักวชิาการบริหารบุคคล  พนักงานฝ่ายพัฒนา 
และฝึกอบรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ  อาจารย์  อาชีพอิสระทางบริหาร  ผู้ประกอบการ   
และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว  เปน็ต้น 
 2.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
ทั้งในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน  เช่น  ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงพลังงาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในบริษัททีป่รึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
โรงงานอุตสาหกรรม  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพในองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม  พัฒนาแนวทาง 
ด าเนินงานให้เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมในธุรกิจส่วนตัว  ตลอดจนศึกษาต่อในระดบัสูงต่อไปได้ 



-19- 
 
 3.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพที่เก่ียวกับการน าเข้า-ส่งออกสินคา้  การจดัซื้อ  จัดหา   
การขนส่งและการกระจายสนิคา้ การจัดการคลังสินค้า การให้บริการด้านโลจสิติกส์หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว เปน็ต้น 
 4.  หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต  (รป.บ.)  สาขาวชิาการบริหารทั่วไป  (รับวุฒิเทียบเท่ำ ปวช.  
แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ  GAT)  
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งประกอบ 
อาชีพส่วนตัว  เชน่   

อาชีพรับราชการในหน่วยงานราชการ  อาทิต าแหน่ง  ปลัดอ าเภอ  ปลัดเทศบาล  ปลดั อบต.   
อาชีพพนักงานรัฐวสิาหกิจ  อาชีพนักงานองค์การมหาชน   

อาชีพนักบริหาร  อาชีพพนักงานบริษัท  ต าแหน่ง เจ้าหนา้ทีบ่ริหารงานทั่วไป  เจา้หน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์   
เป็นต้น 
 5.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ  
(รับวุฒิเทียบเท่ำ ปวช. แต่ผูส้มัครต้องมีผลคะแนนสอบ  GAT และ PAT1)   

ผู้สมัครมีความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เลือกเรียนตามกลุ่มวิชาในชัน้ปีที่ 2   
ได้แก ่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ หรือ กลุ่มวิชานวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการดจิิทัล   

แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 
กลุ่มวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศประยุกต์  (Applied  Information  Technology)  ประกอบอาชีพเก่ียวกับ 

การพัฒนาซอฟต์แวร์ ต าแหน่งงาน ได้แก่ นักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักพัฒนาเวบ็แอพพลิเคชั่น นักพัฒนา 
และออกแบบเว็บไซต์ นักพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย นักพฒันาไอโอที ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย เป็นตน้ 
 กลุ่มวิชำนวัตกรรมส ำหรับผู้ประกอบกำรดิจทิัล  (Innovation  for  Digital  Entrepreneur)   
ประกอบอาชีพเก่ียวกับผูป้ระกอบการดิจิทัล  ต าแหน่งงาน  ไดแ้ก่  นักการตลาดออนไลน์  นักเศรษฐศาสตร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ  ผู้ออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการน าเสนอทางธุรกิจ  ผูป้ระกอบธุรกิจดิจิทัล  เป็นตน้ 
 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  วิทยำเขตสระแก้ว 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ผู้สมัครผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  12  หน่วยกิต 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  มี  2  กลุ่มวิชา  ประกอบด้วย 
 1.  กลุ่มวิชาพืชศาสตร์  กลุ่มนีศ้ึกษาในศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตพืช  ประกอบด้วย   
เทคโนโลยชีีวภาพพืช  สรีรวิทยาของพืช  การปรับปรุงพนัธุ์พืช  เทคโนโลยีเมลด็พันธุ์พชื  หลักการผลิตพืช  เทคโนโลยี 
การผลิตพืชเสริมความงาม  เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล  เทคโนโลยีการขยายพนัธุ์พืช เชน่  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ   
เทคโนโลยีการปลูกพชืไร้ดนิพืชพลังงานและเทคโนโลยี  ดา้นพลังงานชีวมวล  การผลิตพืชเครือ่งเทศและสมุนไพร   
การจัดการดินและปุ๋ยเทคโนโลยีการจัดการวัชพชื โรคและแมลงศัตรูพืช และอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับการผลิตพชื  เปน็ต้น   
รวมถึงการประยุกต์ใช้และการวิจัยทางดา้นพชืศาสตร์  น าไปสู่การสร้างเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตพืชและศึกษา 
ในด้านการประเมินคุณภาพผลผลิตก่อนเก็บเก่ียว  ดัชนีการเก็บเก่ียว  การรักษาคุณภาพ  คุณค่าของโภชนาการ   
ระบบการจัดการหลังการเก็บเก่ียว  การจัดการในโรงคัดบรรจุ  การออกแบบบรรจุภัณฑ์  การเก็บรักษา  การขนส่ง  และ 
การน าเทคโนโลยทีี่เหมาะสมและทันสมยัมาใช้เพื่อลดการสูญเสยีหลังการเก็บเก่ียว  การเพิ่มมูลค่าของผลิตผลเกษตร   
รวมทั้งการจัดการผลิตผลสดเพื่อส่งออก  และความปลอดภัยของอาหารและกฎระเบียบมาตรฐานและความปลอดภัยของ 
อาหาร  และกฎระเบียบมาตรฐานของประเทศผูน้ าเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร 
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 2.  กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์  กลุ่มนีศ้ึกษาในศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เศรษฐกจิที่ส าคัญ   
ประกอบด้วย การเลี้ยงและการจัดการฟาร์มปศุสัตว์  เทคโนโลยีการปรับปรุงพนัธุ์พชืเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์   
โภชนศาสตร์สัตว์และเทคโนโลยอีาหารสัตว์  พืชอาหารสัตว์  การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสตัว์  เทคโนโลยีน้ านม   
การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก  เทคโนโลยีการจัดการของเสียในฟาร์ม  การรักษาเบื้องตน้และการป้องกันโรคในสัตว์   
ธุรกิจปศุสัตว์และมาตรฐานฟารม์และผลิตภัณฑ์สัตว์  เป็นตน้  รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  และการวิจัย 
ทางสัตวศาสตร์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการผลิตสัตว์ 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพของสำขำวิชำเกษตรศำสตร์ศึกษาต่อปริญญาโท  ปริญญาเอก  ในสาขาทางด้าน 
วิทยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์  ตามสถาบันหรือมหาวทิยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  รับราชการในส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้องกับการเกษตร  อาจารย์หรือนักวิจัย  ตามสถาบนัมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน  ประกอบธุรกิจทางดา้น 
เกษตร  เช่น  ฟาร์ม  สวน  ไร่  โรงงาน  ฯลฯ  หรือท างานในภาคเอกชนที่เก่ียวกับธุรกิจการเกษตร 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวิชาพฒันาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  ผู้สมัครต้อง 
ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากวา่  12  หน่วยกิต 
 -  สาขาวชิานี้ศึกษาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  ประกอบด้วย เทคโนโลย ี
อุตสาหกรรมการเกษตรเบื้องต้น  หลักเศรษฐศาสตร์และการจดัการอุตสาหกรรมเกษตร  การวิจัยตลาดในอุตสาหกรรม 
เกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร  การประกัน 
คุณภาพและกฎหมายในอุตสาหกรรมเกษตร สถิติและการวางแผนการทดลอง นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกษตร  การเป็น 
ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร  หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร  การเสริมทักษะและจรรยาบรรณส าหรับ 
วิชาชีพวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  รวมถึงการศึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  เชน่  จุลชีววทิยาอาหาร  เคมีอาหาร   
หัวข้อคัดสรรอุตสาหกรรมเกษตร  เทคโนโลยบีรรจุภัณฑ์  เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม  เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์ 
ประมง  เทคโนโลยผีักและผลไม้  เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตวป์ีก  เทคโนโลยีการหมัก  เทคโนโลยีแป้งและน้ าตาล  และ 
ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม  เช่น  อาหารเพื่อสุขภาพ  เคมีผลิตภัณฑธ์รรมชาติ  สารสกัด 
สมุนไพรและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ  หัวข้อคัดสรรทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
สุขภาพและความงาม  เครื่องส าอาง  เวชส าอางค์   และพิษวทิยาของผลิตภัณฑธ์รรมชาติ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  ศกึษาต่อปริญญาโท-เอก  ในสาขาทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร  ตามสถาบนัหรือมหาวิทยาลัยทัง้ในและต่างประเทศ  สามารถท างานได้ทัง้ในหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานเอกชน  โดยท างานในต าแหน่งที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับอาหาร  ก่ึงอาหาร 
และไม่ใช่อาหาร  ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม  นอกจากนี้ยังสามารถท างานในต าแหน่งอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง  เช่น  ฝ่ายการผลิต  ฝ่ายการควบคุมและประกันคณุภาพ  การตลาด  เป็นตน้  และประกอบธุรกิจ 
ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร 
 

โครงกำรจัดตั้ง “คณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจ”  วิทยำเขตสระแก้ว 
หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการ 
1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
2.  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากวา่  12  หน่วยกิต 

 บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาการจัดการ  จะเป็นผู้ที่มคีวามรู้ 
ความเข้าใจในสาระส าคัญทางดา้นบริหารธุรกิจที่จ าเป็น  ทั้งด้านการจัดการธุรกิจทั่วไป  การตลาด  และธุรกิจระหว่าง 
ประเทศ  ทันยุคสมยัของการเปลี่ยนแปลง  และผลกระทบอย่างเท่าทัน  มีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  เป็นนักคิด   
นักวางแผน  แก้ปัญหาเชงิธุรกิจ  สามารถบูรณาการความรู้  และประสบการณ์  เพื่อให้เกิดแนวทางในการบริหารธุรกิจ 
ใหม่ ๆ  มีความเป็นผู้น า  สามารถสร้างแนวคิดเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม  และจริยธรรมที่พึงประสงค ์
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 แนวทางประกอบอาชีพ  สามารถท างานไดท้ั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน  โดยต าแหน่งงานที่เก่ียวข้อง  เช่น 
นักบริหารฝ่ายตา่ง ๆ ขององค์กร  นักจัดระบบการปฏิบัตงิานขององค์กร  นักควบคุมคุณภาพภายในองค์กร  นักวางแผน 
เชิงธุรกิจการตลาด  การค้า  การลงทุน  เปน็นักโฆษณา  นักประชาสัมพันธ์  นักวิจัยดา้นการตลาด  นักบริหารผลิตภัณฑ์   
นักบริหารความสัมพนัธ์ลูกค้าเพือ่การพัฒนาให้กับองค์กร  เป็นต้น  สามารถบริหารจัดการด้านการค้า การลงทนุระหว่าง 
ประเทศ  พร้อมรับมือสามารถวางแผนและแก้ปัญหาด้านการพาณิชย์และบริหารธุรกิจได้อยา่งเป็นระบบ  เพื่อปฏิบัตงิาน 
ภายในองค์กรทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ  และเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  หรือเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต  เป็นต้น 
 
3.  เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำและรำยละเอียดรหัสวิชำ  GAT / PAT 
 3.1  องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
  กำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำสอบสัมภำษณ์ 
  (1)  GPAX  (6  ภาคเรียน)      ร้อยละ 10-20 

(2)  คะแนนสอบ  GAT / PAT     ร้อยละ 80-90 
  เกณฑ์กำรรับเข้ำศึกษำ  ทุกสาขาวิชา/ทุกหลักสูตร 

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

  (3)  สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย     ผ่าน/ไม่ผ่าน 
หมำยเหตุ  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสนิการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัตทิั่วไป  

   และคุณสมบตัิเฉพาะสาขาตามที่สาขาวชิาก าหนด 
3.2  มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  โดยใช้รูปแบบ  ดังนี้ 
      3.2.1  ประมวลผลคะแนนจาก  GPAX และ GAT/PAT  ให้เป็นคะแนนรวม  100  เปอร์เซ็นต์ 

       3.2.2  เรียงล าดับผูส้มัครในแต่ละสาขาวชิา  จากผู้ทีไ่ด้คะแนนสูงสุดไปต่ าสุด 
 3.3  ในวันสอบสัมภาษณ์  มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบตั ิ หากตรวจสอบแล้วพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัคร 
ไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด หรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
 3.4  การประกาศรายชื่อผู้ที่ผา่นการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  มหาวทิยาลัยจะพิจารณา 
ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์  และประกาศรายชื่อผู้ทีผ่่านการคัดเลือกเข้าศึกษา  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัย 
ขอสงวนสิทธิไ์ม่จ าเป็นที่จะรับผูส้มัครเข้าศึกษาตามจ านวนรับทีไ่ด้ประกาศไว้  หากผลการคัดเลอืกไม่ผ่านเกณฑ์ 
ตามที่คณะก าหนดไว้  และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 3.5  รายละเอียดรหัสวิชาสอบ  GAT / PAT 
  รหัส  85  GAT  ความถนัดท่ัวไป                   รหัส  77  PAT  7.1  ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 

รหัส  71  PAT  1  ความถนัดทางคณิตศาสตร์                 รหัส  78  PAT  7.2  ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 
รหัส  72  PAT  2  ความถนัดทางวิทยาศาสตร์                 รหัส  79  PAT  7.3  ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น 
รหัส  73  PAT  3  ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์            รหัส  80  PAT  7.4  ความถนัดทางภาษาจีน 
รหัส  74  PAT  4  ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์       รหัส  81  PAT  7.5  ความถนัดทางภาษาอาหรับ 
รหัส  75  PAT  5  ความถนัดทางวิชาชีพครู          รหัส  82  PAT  7.6  ความถนัดทางภาษาบาลี 
รหัส  76  PAT  6  ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์          รหัส  83  PAT  7.7  ความถนัดทางภาษาเกาหลี 

 



ชื่อ GPAX

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

(%) (คะแนน) (%) (%) วิชา (คะแนน)

คณะพยาบาลศาสตร์ 
10190104111701A0I1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ พย.บ. 20 50 - P2 30 - - - 40
10190104111702D0I1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาองักฤษ) ภาคปกติ พย.บ. 20 50 - P2 30 - - - 30

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
10190105903601A0I1 สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรวัฒนธรรม ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - - - 5
10190105903602A0I1 สาขาวิชาการจดัการบริการสังคม ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - - - 20
10190105113101A0I1 สาขาวิชาจติวิทยา ภาคปกติ วท.บ. 20 60 - P2 20 - - - 5
10190105901401A0I1 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - - - 5
10190105901701A0I1 สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาคปกติ ศศ.บ. 10 50 - P7.7 40 - - P7.7=120 13
10190105901801A0I1 สาขาวิชาภาษาจนี ภาคปกติ (ต้องเรียนวิชาภาษาจนีในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ศศ.บ. 10 40 - P7.4 50 - - - 10
10190105901901A0I1 สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่น ภาคปกติ (ต้องเรียนวชิาภาษาญี่ปุ่นในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ศศ.บ. 20 20 - P7.3 60 - - - 16
10190105902001A0I1 สาขาวิชาภาษาไทย ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - - - 10
10190105902401A0I1 สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพือ่การส่ือสาร ภาคปกติ ศศ.บ. 10 50 - P7.1 40 - - - 10
10190105902501A0I1 สาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - - - 20
10190105902501B0I1 สาขาวิชาภาษาองักฤษ ภาคพเิศษ ศศ.บ. 20 80 - - - - - - 20
10190105901501A0I1 สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - - - 10

10190105611101A0I1 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต ภาคปกติ ศ.บ. 20 50 - P1 30 - - - 8

10190105901201A0I1 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - - - 20

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

รหสัสาขาวิชา คณะ / กลุ่มวิชา / สาขาวิชา

GAT PAT (P1 - P7)

จ้านวนรับ

-22-



ชื่อ GPAX

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

(%) (คะแนน) (%) (%) วิชา (คะแนน)

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
10190106220201A0I1 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 - P1 30 P2 20 - 10
10190106220201B0I1 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพเิศษ วท.บ. 10 40 - P1 30 P2 20 - 5

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
10190108903101A0I1 สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคปกติ รป.บ. 20 80 - - - - - - 15
10190108903101B0I1 สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคพเิศษ รป.บ. 20 80 - - - - - - 15
10190108903102A0I1 สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป ภาคปกติ รป.บ. 20 80 - - - - - - 15
10190108903102B0I1 สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป ภาคพเิศษ รป.บ. 20 80 - - - - - - 15
10190108901001A0I1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ น.บ. 20 80 - - - - - - 30
10190108901001B0I1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพเิศษ น.บ. 20 80 - - - - - - 50
10190108903201A0I1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ร.บ. 20 80 - - - - - - 15
10190108903201B0I1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคพเิศษ ร.บ. 20 80 - - - - - - 20

คณะวทิยาศาสตร์  
10190109210301A0I1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ วท.บ. 10 10 - P1 50 P2 30 - 20
10190109210401A0I1 สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ วท.บ. 10 10 - P1 30 P2 50 - 20
10190109210501A0I1 สาขาวิชาจลุชีววิทยา ภาคปกติ  วท.บ. 10 30 - P1 30 P2 30 - 20
10190109210601A0I1 สาขาวิชาชีวเคมี ภาคปกติ วท.บ. 10 10 - P1 30 P2 50 - 20
10190109210701A0I1 สาขาวิชาชีววิทยา ภาคปกติ  วท.บ. 10 20 - P1 30 P2 40 - 20
10190109211201A0I1 สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ภาคปกติ  วท.บ. 20 10 - P1 30 P2 40 - 20

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

รหสัสาขาวิชา คณะ / กลุ่มวิชา / สาขาวิชา

GAT PAT (P1 - P7)



ชื่อ GPAX

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

(%) (คะแนน) (%) (%) วิชา (คะแนน)

คณะวทิยาศาสตร์  
10190109212701A0I1 สาขาวิชาฟสิิกส์ ภาคปกติ  วท.บ. 10 10 - P1 30 P2 50 - 20
10190109212702A0I1 สาขาวิชาฟสิิกส์ประยกุต์ ภาคปกติ  วท.บ. 10 10 - P1 30 P2 50 - 20
10190109212901A0I1 สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ภาคปกติ  วท.บ. 10 30 - P1 30 P2 30 - 20
10190109211001A0I1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร ภาคปกติ วท.บ. 10 10 - P1 30 P2 50 - 20
10190109213301A0I1 สาขาวิชาสถติิ ภาคปกติ วท.บ. 10 10 - P1 50 P2 30 - 20

คณะวทิยาการสารสนเทศ 

10190110220101A0I1 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 60 P1 40 P2 10 P1=30 15

P2=30

10190110220201A0I1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 60 P1 40 P2 10 P1=30 15

P2=30

10190110220401A0I1 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภาคปกติ วท.บ. 20 25 - P1 35 P2 20 - 15

10190110220301A0I1 ปัญญาประดิษฐ์ประยกุต์และเทคโนโลยอีจัฉริยะ วท.บ. 10 40 60 P1 40 P2 10 P1=30 10

ภาคปกติ P2=30
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จ้านวนรับ

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  
10190111300601A0I1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 20
10190111300701A0I1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 20
10190111301601A0I1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 20
10190111302101A0I1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 20
10190111302501A0I1 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 10

10190111303501A0I1 สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 20

10190111303401A0I1 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 10

10190111302801A0I1 สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 10

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

10190112112701A0I1 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ภาคปกติ ส.บ. 20 50 P2 30 - - - - 5

10190112112702A0I1 สาขาวิชาสุขศาสตร์อตุสาหกรรมและความปลอดภัย ภาคปกติ วท.บ. 20 50 P2 30 - - - - 8

10190112112501A0I1 สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ภาคปกติ วท.บ. 20 50 P2 30 - - - - 9

10190112112703A0I1 สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ วท.บ. 20 50 P2 30 - - - - 8

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 

10190113800301A0I1 สาขาวิชากราฟกิอาร์ตและกราฟกิมีเดีย ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - - - 5

10190113800302A0I1 สาขาวิชาจติรกรรม ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - - - 5

10190113800101AAI1 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (คอมพวิเตอร์กราฟกิ) ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - - - 5

10190113800101ABI1 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจทิัลมีเดีย) ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - - - 5

10190113800101ACI1 สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟกิและโฆษณา) ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - - - 5
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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 % PAT %

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
10190113800102A0I1 สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - - - 5
10190113800103C0I1 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร 2 ภาษา) ภาคปกติ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - - - 5

คณะดนตรีและกำรแสดง

10190114800201AAI1 สาขาวิชาดนตรี  (วิชาเอกดนตรีไทย) ภาคปกติ ศป.บ. 20 50 P6 30 - - - - 1

10190114800201ABI1 สาขาวิชาดนตรี  (วิชาเอกดนตรีสากล) ภาคปกติ ศป.บ. 20 50 P6 30 - - - - 5

10190114800401AAI1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง (วิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากบัลีลา) ภาคปกติ ศป.บ. 20 50 P6 30 - - - - 10

10190114800401ABI1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง  (วิชาเอกศิลปะการละคร) ภาคปกติ ศป.บ. 20 50 P6 30 - - - - 15

10190114800301A0I1 สาขาวิชาการจดัการผลิตส่ือและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ภาคปกติ ศศ.บ. 20 50 P6 30 - - - - 15

คณะศึกษำศำสตร์ (หลักสูตร 4 ป)ี หลักสูตรผลิตครู

10190115700601A0I1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคปกติ กศ.บ. 20 40 P5 40 - - - - 8

10190115700801A0I1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ กศ.บ. 10 35 P1 35 P5 20 - - 8

10190115701001A0I1 สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ กศ.บ. 10 40 P1 10 P2 30 P5 10 8

10190115701301A0I1 สาขาวิชาชีววิทยา ภาคปกติ กศ.บ. 10 40 P1 10 P2 30 P5 10 8

10190115701801A0I1 สาขาวิชาฟสิิกส์ ภาคปกติ กศ.บ. 10 40 P1 10 P2 30 P5 10 8

10190115702501A0I1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาคปกติ (รับเฉพาะผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านดนตรีไทย) กศ.บ. 20 40 P5 20 P6 20 - - 4

10190115702502A0I1 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาคปกติ (รับเฉพาะผู้ทีม่ีพืน้ฐานทางด้านศิลปะ) กศ.บ. 20 40 P5 20 P6 20 - - 3

10190115702801A0I1 สาขาวิชาพลศึกษา ภาคปกติ กศ.บ. 20 40 P5 40 - - - - 2

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 5 ป)ี หลักสูตรผลิตครู

10190115702001A0I1 สาขาวิชาภาษาจนี ภาคปกติ  (รับเฉพาะผู้ทีม่ีพืน้ฐานภาษาจนีแล้วเท่านั้น) กศ.บ. 10 40 P5 25 P7.4 25 6

(เรียนในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี) 

คณะศึกษำศำสตร์ (หลักสูตร 4 ป)ี

10190115901601A0I1 สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา ภาคปกติ กศ.บ. 20 80 - - - - 15

คณะโลจิสติกส์

10190116611001A0I1 สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจดัการโลจสิติกส์ ภาคปกติ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 10

10190116611002A0I1 สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์ ภาคปกติ วท.บ. 10 50 P1 40 - - 29

10190116611003A0I1 สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรมพาณิชยนาวี ภาคปกติ วท.บ. 10 50 P1 40 - - 20

10190116210201A0I1 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P1 25 P2 25 10

10190116210202A0I1 สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อปุทาน ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P1 25 P2 25 15

คณะวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ

10190117900101A0I1 สาขาวิชาการจดัการและการสอนกฬีา ภาคปกติ ศศ.บ. 20 50 P1 30 - - 4

10190117112001A0I1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกฬีา ภาคปกติ วท.บ. 20 40 P2 40 - - 4

10190117903801A0I1 สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกฬีา ภาคปกติ ศศ.บ. 20 50 P1 30 - - 3

PAT (P1 - P7)
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3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่3  การรับตรงร่วมกันทัว่ประเทศ (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)

รหสัสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ



ชื่อ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

วทิยำลัยนำนำชำติ

10190118620101E0I1 หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการจัดการการบริการ บธ.บ. 20 80 - - - - 45

และการทอ่งเที่ยวนานาชาติ ภาคปกติ

10190118611001E0I1 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์ ภาคปกติ บธ.บ. 20 50 P1 30 - - 55

10190118900101EAI1 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการติดต่อส่ือสาร ศศ.บ. 20 80 - - - - 25

กลุ่มวชิาการติดต่อส่ือสารเชิงธรุกิจ ภาคปกติ

10190118900101EBI1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อส่ือสาร กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อส่ือสาร ศศ.บ. 20 80 - - - - 25

เพือ่พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ภาคปกติ 

10190118800101E0I1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ ภาคปกติ ศป.บ. 20 50 P6 30 - - 15

10190118610801EAI1 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  กลุ่มวิชาการเงิน ภาคปกติ บธ.บ. 20 50 P1 30 - - 15

10190118610801EBI1 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต กลุ่มวิชาการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ ภาคปกติ บธ.บ. 20 50 P1 30 - - 45

10190118610801ECI1 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  กลุ่มวิชาการตลาด ภาคปกติ บธ.บ. 20 50 P1 30 - - 15
คณะสหเวชศำสตร์  

10190119110101A0I1 สาขาวิชากายภาพบ าบัด ภาคปกติ วท.บ. 20 20 P2 60 - - 17

10190119111201A0I1 สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P2 50 - - 25

10190119111301A0I1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์ภาคปกติ วท.บ. 20 20 P2 60 - - 25

10190119112101A0I1 สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P2 50 - - 30

10190119111801A0I1 สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P2 50 - - 25

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 %

คณะวทิยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  (วทิยำเขตจันทบรุี)

10190220610801A0I1 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต ภาคปกติ บธ.บ. 10 65 P1 25 - - 100

10190220611001A0I1 สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ บธ.บ. 10 60 P1 30 - - 120

10190220500401A0I1 สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพชื) ภาคปกติ วท.บ. 20 40 P1 20 P2 20 60

10190220610901A0I1 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคปกติ วท.บ. 20 60 P1 20 - - 50

10190220902501A0I1 สาขาวิชาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกจิ ภาคปกติ ศศ.บ. 10 90 - - - - 50

10190220220301A0I1 สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยกุต์และเทคโนโลยอีจัฉริยะ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P1 40 P2 10 10

คณะเทคโนโลยทีำงทะเล (วทิยำเขตจันทบรุี)

10190221213001A0I1 สาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล ภาคปกติ วท.บ. 20 50 P1 10 P2 20 50

คณะอัญมณี (วทิยำเขตจันทบรุี)

10190222800101A0I1 สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ ภาคปกติ ศป.บ. 20 40 P6 40 - - 80

10190222610801A0I1 สาขาวิชาธุรกจิอญัมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ บธ.บ. 20 40 P1 40 - - 80

10190222213401A0I1 สาขาวิชาอญัมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ วท.บ. 20 40 P1 20 P2 20 80

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



ชื่อ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะวทิยำศำสตร์และสังคมศำสตร์  (วทิยำเขตสระแก้ว)

10190323610401A0I1 สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ภาคปกติ บธ.บ. 20 50 P1 30 - - 100

10190323210101A0I1 สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ วท.บ. 20 60 P1 10 P2 10 100

10190323611001A0I1 สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ บธ.บ. 20 50 P1 30 - - 100

10190323903101A0I1 สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป ภาคปกติ รป.บ. 20 80 - - - - 100

10190323610901A0I1 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกจิ ภาคปกติ วท.บ. 20 50 P1 30 - - 100

คณะเทคโนโลยกีำรเกษตร  (วทิยำเขตสระแก้ว)

10190324500201AAI1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาพชืศาสตร์ ภาคปกติ วท.บ. 20 20 P1 20 P2 40 35

10190324500201ABI1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ วท.บ. 20 20 P1 20 P2 40 35

10190324501101A0I1 สาขาวิชาพฒันาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ วท.บ. 20 20 P1 20 P2 40 30

โครงกำรจัดตั้ง "คณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจ"  (วทิยำเขตสระแก้ว)

10190325610201A0I1 สาขาวิชาการจดัการ ภาคปกติ บธ.บ. 20 60 P1 20 - - 40

2,670

125
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จ ำนวนรวมภำคปกติ

จ ำนวนรวมภำคพิเศษ

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

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 – 27  เมษายน  2563 

การสมคัรจะสมบรูณ์เมื่อผู้สมคัรได้ช าระเงินค่าสมัครเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
ภายในวันท่ีก าหนดเท่านั้น  ตามช่องทางที่ ทปอ. ก าหนด 

17 – 27  เมษายน  2563 

 

หมายเหตุ   1.  ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษา รหสันิสิต 63 หรือได้ท าการยืนยันสิทธ์ิเคลียริง่เฮาสไ์ปแล้ว 
        ในรอบที่ผ่านมา  หากประสงค์จะสมัครต้องสละสิทธ์ิที่มีอยู่กอ่น  ซึ่งการสละสิทธ์ิจะต้องท า 
        ในระยะเวลา   ท่ีก าหนด มฉิะนั้นจะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ  
   2.  ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย  หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวทิยาลัยบูรพา จะมีค่าบ ารุง 
        มหาวิทยาลัย เพ่ิมเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี)  
        ภาคเรียนละ 10,000 บาท 

 

7.  ประกาศรายชือ่ผู้ผา่นการคัดเลือก 
 มหาวิทยาลยับูรพา จะประมวลผลคะแนนและส่งรายชื่อผู้ผา่นการคัดเลือกไปที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศรายชื่อผูท้ี่ผ่านการคัดเลือก 
ในมหาวิทยาลัยวันที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  ที่เว็บไซต์  https://student.mytcas.com  
หรือ  http://regservice.buu.ac.th 
 
8.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing  House   
 8.1  ผู้ผ่านการคัดเลือก  จะต้องท าการยนืยันสิทธิ์ในระบบภายในวันที่  8 - 9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  
 8.2  หากยืนยันสิทธิ์  Clearing House  แล้ว  จะไม่สามารถสมัคร  TCAS  รอบต่อไปได้  หากประสงค ์
จะสมัคร  TCAS  ในรอบถัดไป  ต้องไมท่ าการยนืยันสิทธิ์  หรือ  หากได้ยืนยนัสิทธิ์ในระบบ  Clearing House  แล้ว   
ให้ท าการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ทางเว็บไซต์  https://student.mytcas.com 

 
9.  ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้าศกึษา 
 มหาวิทยาลยับูรพา  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ในวันที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563   
ทางเว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  เวลา  16.00 น.  เป็นต้นไป 
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10.  เงื่อนไขการเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยับูรพา 

10.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลยับูรพาในขั้นสุดทา้ยถือว่าเป็นผูม้ีสิทธิ์ 
รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลยับูรพา  ตามที่ปรากฏ 
ในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

10.2  ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ถือว่าไมม่ีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลยับูรพา 
 
11.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเขา้ศึกษา 
 ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 21–22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ทางเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th  และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 
เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  24  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 
    (ลงชื่อ)     สมถวิล  จริตควร 

   (รองศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  ปฏิบัติการแทน 

              ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
        ส าเนาถูกต้อง 
      นฤมล  เหมือนใจ 
 (นางสาวนฤมล  เหมือนใจ) 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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