
-  ส ำเนำ  - 
 
 

ปฏิทินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  (TCAS รอบท่ี 5)  
ประเภทรับตรงในภำคตะวันออก  12  จังหวัด  มหำวิทยำลัยบูรพำ   

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562  (ครั้งที่  2)  
 

 

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

- http://regservice.buu.ac.th 30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562 - 

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

30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562 
- 

วิธีการช าระเงนิ 
ธนาคารกรุงไทย  หรือที่ท าการ 
ไปรษณียไ์ทย ทุกสาขาทัว่ประเทศ 

30 พ.ค. – 11 มิ.ย. 2562 
ตามเวลาเปดิท าการ 
ของธนาคารและ 

ที่ท าการไปรษณียไ์ทย 
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร 
และข้อมูลการช าระเงนิ 

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

หลังจากช าระเงิน 
3  วันท าการ 

- 

ขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร 

ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล
การสมัครจาก website 
http://regservice.buu.ac.th 
แล้ว  FAX  ไปที่เบอร์ 0-3810-2721 

30 พ.ค. – 11 มิ.ย. 2562 - 

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การสอบสัมภาษณ ์
และตรวจร่างกาย 

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

14  มิถุนายน  2562 16.00 น  เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์และ 
ตรวจร่างกาย 

มหาวิทยาลยับูรพา  บางแสน  ชลบุรี 15  มิถุนายน  2562 09.00 - 16.00  น. 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน 
การสัมภาษณ ์

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

17  มิถุนายน  2562 16.00 น  เป็นต้นไป 

ยืนยันสิทธิ์ Clearing 
House  

- https://student.mytcas.com 17 – 18 มิถุนายน 2562  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ์
เข้าศึกษา 

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

20  มิถุนายน  2562 16.00 น  เป็นต้นไป 

การรายงานตัวออนไลน ์
เพื่อเข้าศึกษา 

- http://smartreg.buu.ac.th 27  มิถุนายน  2562 
- 

 

หมำยเหตุ 1)  ปฏิทนิการคัดเลอืกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
             2)  ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก จะต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตวัขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวทิยาลัยบูรพา รหัสนสิิต 62    



-  ส ำเนำ  - 
 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  0731/2562 

เรื่อง  กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปรญิญำตรี  (TCAS รอบที่ 5)  
ประเภทรับตรงในภำคตะวันออก  12  จังหวัด  มหำวิทยำลัยบูรพำ   

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562  (คร้ังที่  2) 
------------------------------------ 

 

ในปีการศึกษา  2562  มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับนกัเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี   
และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยับูรพา  ที่ 0539/2559  เร่ือง  การศึกษาระดับปรญิญาตรี  พ.ศ. 2559 
ข้อ 5  มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 5)  ประเภทรับตรง 
ในภาคตะวนัออก 12 จังหวัด  มหาวิทยาลยับูรพา  ประจ าปีการศึกษา  2562  (ครั้งที่ 2) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร   
1.  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศกึษาปีที่  6  ผา่นการเรียนในกลุม่สาระตา่ง ๆ ตามที่สาขาวชิาก าหนด 

ของโรงเรียนในภาคตะวนัออกและพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวนัออกระยะที่  2  จ านวน  12  จังหวัด  ประกอบด้วย   
จังหวัดจันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  นครนายก  ปราจนีบุรี  พระนครศรีอยุธยา  ระยอง  ลพบุรี  สมุทรปราการ   
สระแก้ว  และสระบุรี  (ไม่รับผูส้มัครวุฒิเทียบเท่ำ ยกเว้น  สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป  และ สำขำวิชำเทคโนโลย ี
สำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ  คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์  วิทยำเขตสระแก้ว   
หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต  คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  วิทยำเขตจันทบุรี  รับวุฒิ ปวช.  ที่ศึกษำ 
อยู่ในเขตภำคตะวันออก 12 จังหวัด) 
 2.  จะต้องไม่เป็นผูท้ี่รายงานตวัขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวทิยาลัยบูรพา  รหัสนสิิต  62  ในการสมัคร 
คัดเลือก  หำกประสงค์จะสมัครคัดเลือก TCAS รอบท่ี 5  จะต้องสละสิทธิ์ในระบบ ทปอ. ก่อนท ำกำรสมัคร 

3.  ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน  GPAX,  ผลคะแนน  GAT  และ  PAT  ที่ยังไม่หมดอายุ  (มีอายุ 2 ปี) 
4.  มีความประพฤติเรียบร้อย 
5.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สงัคมรังเกียจหรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
6.  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวชิาก าหนด 
 

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

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
 2.  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดงันี ้
 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวชิาจิตวิทยา  กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ   
จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระตา่ง ๆ ดงันี้ 

1.  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  22  หน่วยกิต 
2.  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากวา่  12  หน่วยกิต 
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คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ(วท.บ.)  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์   

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

 สาขาวชิาภูมิสารสนเทศศาสตร์  ผู้สมัครต้องเลือกเรียนในกลุ่มวิชา  เมื่อขึ้นชั้นปีที่  2  ดังต่อไปนี้ 
 1.  กลุ่มภูมิศาสตร์    2.  กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 

คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว   
1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
2.  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากวา่  10  หน่วยกิต 
3.  ผู้เข้าศึกษาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว  ทุกหลักสูตรต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ 

สหกิจศึกษา  (การปฏิบัตงิานจรงิที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพในสถานประกอบการ  ระยะเวลา  16  สัปดาห์)  หรือการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ  ในชัน้ปีที ่ 3  และ/หรือชั้นปีที่  4 

หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวชิาการจัดการ  
-  มีความสนใจดา้นธุรกิจ  และการบริหารจัดการ 
-  มีภาวะผูน้ า  มุ่งมัน่ใฝ่สัมฤทธิ ์
-  มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง 
หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ.)  กลุ่มวชิาการตลาด  
-  มีความคิดสร้างสรรค์  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
-  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และน าเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ 
หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
-  ติดตามข้อมูลข่าวสาร  และกระแสการเปลี่ยนแปลงของธุรกจิโลกอยู่เสมอ 
-  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
-  มีความสนใจเรียนรู้  และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและวฒันธรรมต่างชาติ 

 หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม 
 -  มีความอดทน  รักงานบริการ  บุคลิกภาพดี  มัน่ใจ  และกลา้แสดงออก 
 -  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
 -  มีความรับผิดชอบ  และมีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลา 
 -  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของสาขาฯ  คณะ  และมหาวทิยาลยัได้ 

หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชาการเงิน  
-  มีความซื่อสัตย์  ความพยายามและขยันหมั่นเพียร 
-  มีทักษะด้านการค านวณ  และการใช้ภาษาอังกฤษ 
-  ติดตามข้อมูลข่าวสาร  และพฒันาตนเองอยู่เสมอ 
-  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และน าเสนอผลงาน 

 หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
 -  มีความอดทน  รักงานบริการ  บุคลิกภาพดี  มัน่ใจ  และกลา้แสดงออก 
 -  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
 -  มีความพร้อมในการออกทัศนศึกษา  ตามเส้นทางบังคบัของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เพื่อยื่นขอรับ 
บัตรมัคคุเทศก์เมื่อจบการศึกษา  (ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตรโดยคณะฯ สมทบค่าใช้จา่ยส่วนหนึ่ง) 



-3- 
 

หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
-  มีความสนใจ  กระตือรือร้น  ในการเป็นผู้ใฝ่หาความรู้อย่างตอ่เนื่อง 
-  ติดตามข้อมูลข่าวสาร  และการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจบุัน 
-  มีทัศนคติที่ดีในการเรียน  และการประกอบอาชพีทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
-  มีความสามารถในการสื่อสาร  การเข้าใจคน  มนุษยสัมพนัธด์ี 
หลักสูตรบญัชีบัณฑิต  (บช.บ.) 
-  มีความซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพยีร  อดทนและความรบัผิดชอบสูง 
-  มีความละเอียดรอบคอบ  และชอบท างานเก่ียวกับการค านวณตัวเลข 
-  มีกรอบคิดที่เป็นระบบ  และสามารถวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
-  ต้องยอมรับเงื่อนไขการฝึกประสบการณ์วชิาชีพในส านักงานตรวจสอบบัญชี 

 

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 
 

คณะวิทยำศำสตร์ 
 1.  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ 

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

   1.  สาขาวิชาคณิตศาสตร์          2.  สาขาวิชาชีวเคม ี       3.  สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 
4.  สาขาวิชาฟิสิกส ์          5.  สาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต์        6.  สาขาวิชาวารชิศาสตร ์
7.  สาขาวิชาสถิต ิ           8.  สาขาวิชาเคมี  ผู้เลือกสาขาวิชาเคมี  จะต้องไม่เป็นผูม้ีตาบอดสี 
9.  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  ผู้เลือกสาขาวิชาจุลชีววิทยา  จะต้องไม่เป็นผู้มตีาบอดสี หรือมีลักษณะ 

พิการทางร่างกาย/จิตใจอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
   10.  สาขาวิชาชีววิทยา  ผู้เลือกสาขาวชิาชีววิทยา  จะต้องไม่เปน็ผู้มีตาบอดส ี
   11.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  ผู้เลือกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร   
จะต้องไม่เปน็ผู้มีตาบอดส ี
  3.  ผู้ที่สมัครสำขำวิชำเคมี  จะต้องมีคะแนนขั้นต่ า  ดังต่อไปนี้ 

    3.1  ค่าคะแนนวิชา  PAT1  ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  75  คะแนน   
    3.2  ค่าคะแนนวิชา  PAT2  ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  90  คะแนน   

 
 



-4- 
 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 1.  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ 
     1.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  22  หน่วยกิต 
     1.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต 
 2.  ผู้สมัครต้องมีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี   
ไม่เป็นผู้มจีิตฟั่นเฟือน  และไมป่รากฏอาการของโรคติดต่อร้ายแรง โดยผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)  สามารถเลือกเรียนในสาขาวชิา  ดังต่อไปนี้ 
  1.  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว  2.  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม   
 

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 

2.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์  หลักสูตรนานาชาต ิ
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.  กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์
  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 
    ผู้สมัครสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 

ในสาขาวชิาบริหารธุรกิจ  จะตอ้งเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มหนึ่งใน  3  กลุ่มวิชา  ดังนี ้
1.  กลุ่มวิชาการตลาด 2.  กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ     3.  กลุ่มวิชาการเงิน 

 หมำยเหตุ  ค่าเล่าเรียนเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร  490,000  บาท  โดยแบ่งจ่ายเปน็รายภาคการศึกษา 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  วิทยำเขตจันทบุร ี
1.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มวิชำบริหำรธรุกิจ (รับวุฒิเทียบเท่ำ ปวช. แต่ผู้สมัครต้องมี 

ผลคะแนนสอบ GAT และคะแนน PAT1) ผู้สมัครเลือกเรียนตามกลุ่มวิชาในชัน้ปทีี่ 2 ได้แก่ การตลาด และ การเงิน 
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาจากกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ  (การตลาด  และการเงิน)  คณะวิทยาศาสตร์และ 

ศิลปศาสตร์  เป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจทีจ่ าเป็น  และ 
สาระส าคัญของศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชาทีน่ิสิตเลือกเรียน  มีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงและผลกระทบ 
อย่างเท่าทนั  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์  เพื่อให้เกิดแนวทาง 
ในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ  มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 
 -  การตลาดพนักงานขาย  นักวางแผนการตลาด  นักโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์  นักวิจัยตลาด   
นักบริหารผลิตภัณฑ์นักบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า  ผูป้ระกอบการธุรกิจ  เป็นต้น 

-  การเงินเจ้าหน้าทีด่้านสินเชื่อ  การลงทุน  วิเคราะห์หลักทรัพย์  การวางแผนและจดัการการเงิน   
การประกันภัย  การเงินระหวา่งประเทศ  วาณชิธนกิจ  การบริหารความเสี่ยง  วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ 
โครงการลงทนุ  ผู้ประกอบการธุรกิจ  เป็นต้น    

หมำยเหตุ  นิสิตกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  (ปฎบิัติงาน 
ในสถานประกอบการ) เปน็เวลา  4  เดือน  ในชั้นปทีี่  4  ถ้านิสติมีคุณสมบัติเปน็ไปตามเงื่อนไขของคณะฯ   
และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   
 2.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูส้มัครผ่านการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  6  หน่วยกิต 
 บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์
เป็นนักสนับสนนุการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การที่มีความรู้ทางทฤษฎีและการปฏบิัติในด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  มีความสามารถในการประยุกต์การท างานด้านโปรแกรม  การสื่อสารข้อมูล  และการบริหารเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  ตลอดจนเปน็ผู้มีความสามารถในการสื่อสารและท างานร่วมกันกบัผู้อื่นได้  เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ในการพัฒนาองค์การและประเทศ 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  นกัเทคโนโลยสีารสนเทศ  นักวิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
นักพัฒนาระบบ  ผู้ดูแลเครือข่าย  นักพัฒนาเว็บไซต์  และนักวชิาชพีในสถานประกอบการที่มกีารใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
 หมำยเหตุ  นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  มีโอกาสเข้ารว่มโครงการสหกิจศึกษา  (ปฏบิตัิงาน 
ในสถานประกอบการ)  เปน็เวลา  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4 ถ้านสิิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ  และ 
ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

3.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช)  ผู้สมคัรผ่านการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  12  หน่วยกิต 
 บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์   
เป็นผู้มีความรู้ดา้นวชิาการ  มีความสามารถด้านปฏิบตัิและการวิจัย  สามารถพัฒนาประยุกต์และถ่ายทอด 
เทคโนโลยดี้านพืชอย่างมีประสทิธิภาพ  เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  รับราชการในส่วนงานที่เก่ียวข้องกับทางดา้นการเกษตร  นักวิจัยและ 
เจ้าหน้าที่ในองค์กรภาครัฐและเอกชน  ประกอบธุรกิจทางด้านการเกษตร  หรือเป็นพนักงานบริษัทที่ประกอบธุรกิจ 
การเกษตร  เป็นต้น สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  และเอก สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกตใ์นสถาบนัการศึกษา 
ทั้งในและตา่งประเทศ 
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 หมำยเหตุ  นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  (ปฏบิัตงิาน 
ในสถานประกอบการ)  เปน็เวลา  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4 ถ้านสิิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ 
และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

4.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
ผู้สมัครผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต 

ศึกษาเก่ียวกับการจัดการโลจสิติกส์และการค้ากับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของไทย  รวมทั้งกลุ่มประเทศ 
อาเซียน  และเอเชียตะวนัออก  เป็นหลักสูตรที่จัดท าขึ้นภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
สาขาโลจิสติกส ์
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 

-  ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสตกิส์  เช่น  หนา้ที่ที่เก่ียวข้องกับการผลิต  การควบคุมวัตถุดิบ  การจดัซื้อ   
การจัดการคลังสนิค้าการขนส่ง  การกระจายสินคา้ระหว่างประเทศ   

-  ด้ำนกำรจัดกำรกำรค้ำชำยแดนหรือกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  เช่น  หน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการส่งออก   
การน าเข้า  การจัดซื้อหรือจัดหาต่างประเทศ  การขายตา่งประเทศการตลาดต่างประเทศ  การประสานงาน 
ต่างประเทศ  ในองค์การทัง้ภาครัฐและเอกชน  และการประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 หมำยเหตุ  นิสิตสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา   
(ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ)  เป็นเวลา  4  เดือน  ในชั้นปทีี่  4  ถ้านิสิตผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงาน 
จากสถานประกอบการ 
 5.  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑติ  (ศศ.บ.)  สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

ศึกษาเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสทิธิภาพทางดา้นธุรกิจ  รวมถึงความเข้าใจวัฒนธรรม 
ที่หลากหลายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในการพฒันาตนเองและสร้างสรรค์งานอาชีพ 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับงานด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในภาครัฐและเอกชน  งานแปล  งานส านักงาน  และธนาคาร 
 หมำยเหตุ   
 1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  เก็บค่าบ ารุงและ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียน  ภาคตน้และภาคปลาย  ภาคเรียนละ  18,000  บาท 
 2.  นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา   
(ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ)  เป็นเวลา  4  เดือน  ในชั้นปทีี่  4  ถ้านิสิตผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงาน 
จากสถานประกอบการ 
 

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล  วิทยำเขตจันทบุรี 
 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล 
 1.  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ 

    1.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  22  หน่วยกิต 
    1.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต 

 สาขาวชิาเทคโนโลยีทางทะเล  แบ่งกลุ่มดังนี้ 
 -  กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการทรพัยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล  เน้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลง 
ปริมาณคุณภาพแหล่งน้ า  ดิน  ทรัพยากรชายฝั่ง  การเปลีย่นแปลงระบบนิเวศในทะเลทีส่ าคัญ  เช่น  
แนวปะการัง  แหล่งหญ้าทะเล  ป่าชายเลน  การกัดเซาะชายฝัง่และการปรบัปรุงฟืน้ฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล 
 -  กลุ่มเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล  เนน้ศึกษาการจัดการและการผลิตพชืและสัตว์รวมถงึสิ่งมีชีวติ 
อ่ืน ๆ  ในทะเลโดยใช้เทคโนโลยี 
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คณะอัญมณี  วิทยำเขตจันทบุรี 
1.  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต  (ศป.บ.)  สาขาวชิาการออกแบบเครื่องประดับ 

     1.1  ต้องไม่เป็นผู้ที่ตาบอดส ี  
    1.2  ต้องสอบวิชาความถนัดทางดา้นศิลปกรรมศาสตร์   
สาขาวชิานี้ศึกษาดา้นศิลปกรรมศาสตร์  โดยเนน้ทางด้านการออกแบบเครื่องประดับ  การออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์  กระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณีศาสตร์เบื้องต้น  และการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ 
แนวทำงในกำรประกอบอำชีพสามารถประกอบอาชีพในหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน  ในต าแหน่ง   

นักอัญมณีศาสตร์  นักออกแบบเครื่องประดับ  เจ้าหน้าทีฝ่่ายควบคุมการผลิต  ฝ่ายตรวจวิเคราะห์อัญมณี  ฝ่ายจดัซื้อ   
ฝ่ายการตลาด  และประกอบอาชีพอิสระ  เช่น  เจา้ของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  เปน็ตน้ 

2.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวชิาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  ต้องไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี   
สาขาวชิานี้ศึกษาดา้นธุรกิจและการตลาดโดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  อัญมณีศาสตร์   

การออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น  และการใช้ภาษาต่างประเทศ 
 3.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาอัญมณแีละเครื่องประดับ 
     3.1  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ 

3.1.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  22  หน่วยกิต 
3.1.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต 

     3.2  ต้องไม่เป็นผู้ที่ตาบอดส ี  
สาขาวชิานี้ศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเนน้ความรู้ด้านอัญมณีศาสตร์   

เทคโนโลยีการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับการออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ  2 D   
และ  3 D 
 

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  ผูส้มัคร 
ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากวา่  12  หน่วยกิต 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพสามารถประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ทั้งในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน  เช่น  ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงพลังงาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในบริษัททีป่รึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
โรงงานอุตสาหกรรม  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพในองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม  พัฒนาแนวทาง 
ด าเนินงานให้เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมในธุรกิจส่วนตัว  ตลอดจนศึกษาต่อในระดบัสูงต่อไปได้ 
 3.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
ผู้สมัครผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  12  หน่วยกิต 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพสามารถประกอบอาชีพที่เก่ียวกับการน าเข้า-สง่ออกสินค้า  การจัดซื้อ  จัดหา   
การขนส่งและการกระจายสนิคา้ การจัดการคลังสินค้า การให้บริการด้านโลจสิติกส์หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวเปน็ต้น 
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 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 าแหนง่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหนา้ที่ฝา่ยทรัพยากรมนุษย์  
เป็นต้น 
 5.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ  
(รับวุฒิเทียบเท่ำ ปวช. แต่ผูส้มัครต้องมีผลคะแนนสอบ  GAT)  ผู้สมัคร มีความรู้พืน้ฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้สมัครเลือกเรียนตามกลุ่มวิชาในชัน้ปีที่  2  ได้แก ่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และนวัตกรรมทางธุรกิจ หรือ กลุ่มวิชานวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการดิจิทัล   

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  กลุ่มนีศ้ึกษาในศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตพืชประกอบดว้ย   
เทคโนโลยชีีวภาพพืช  สรีรวิทยาของพืช  การปรับปรุงพนัธุ์พืช  เทคโนโลยีเมลด็พันธุ์พชื  หลักการผลิตพืช   
เทคโนโลยีการขยายพนัธุ์พืช เชน่  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  เทคโนโลยีการปลูกพชืไร้ดินพืชพลังงานและเทคโนโลยี 
ด้านพลังงานชีวมวล  การผลิตพชืเครื่องเทศและสมุนไพร  การจดัการดินและปุ๋ยเทคโนโลยีการจัดการวัชพืช   
โรคและแมลงศัตรูพืช  และอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับการผลิตพืช  เป็นต้น  รวมถึงการประยุกต์ใชแ้ละการวิจัยทางดา้น 
พืชศาสตร์  น าไปสู่การสร้างเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตพืชและศึกษาในดา้นการประเมินคุณภาพผลผลิตก่อนเก็บเก่ียว   
ดัชนีการเก็บเก่ียว  การรักษาคณุภาพ  คุณค่าของโภชนาการ  ระบบการจัดการหลังการเก็บเก่ียวการจัดการ 
ในโรงคัดบรรจุ  การออกแบบบรรจุภัณฑ์  การเก็บรักษา  การขนส่ง  และการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ 
เพื่อลดการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียว  การเพิ่มมูลค่าของผลิตผลเกษตร  รวมทั้งการจัดการผลิตผลสดเพื่อส่งออก   
และความปลอดภัยของอาหารและกฎระเบียบมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร  และกฎระเบียบมาตรฐานของ 
ประเทศผู้น าเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร 
 2.  กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์  กลุ่มนีศ้ึกษาในศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เศรษฐกจิที่ส าคัญ   
ประกอบด้วย การเลี้ยงและการจัดการฟาร์มปศุสัตว์  เทคโนโลยีการปรับปรุงพนัธุ์พชืเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์   
โภชนศาสตร์สัตว์และเทคโนโลยอีาหารสัตว์  พืชอาหารสัตว์  การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสตัว์  เทคโนโลยีน้ านม   
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การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก  เทคโนโลยีการจัดการของเสียในฟาร์ม  การรักษาเบื้องตน้และการป้องกันโรคในสัตว์   
ธุรกิจปศุสัตว์และมาตรฐานฟารม์และผลิตภัณฑ์สัตว์  เป็นตน้  รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  และการวิจัย 
ทางสัตวศาสตร์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการผลิตสัตว์ 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพของสำขำวิชำเกษตรศำสตร์ศึกษาต่อปริญญาโท  ปริญญาเอก  ในสาขาทางดา้น 
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 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรเบื้องต้น  หลักเศรษฐศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร  การวิจัยตลาด 
ในอุตสาหกรรมเกษตร  การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  การควบคุมคณุภาพในอุตสาหกรรม 
เกษตร  การประกันคุณภาพและกฎหมายในอุตสาหกรรมเกษตร  สถิติและการวางแผนการทดลอง  นวัตกรรม 
ในอุตสาหกรรมเกษตร  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร  หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
การเสริมทักษะและจรรยาบรรณส าหรับวิชาชพีวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  รวมถึงการศึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อาหาร  เช่น  จุลชีววิทยาอาหาร  เคมีอาหาร  หัวข้อคัดสรรอุตสาหกรรมเกษตร  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  เทคโนโลย ี
ผลิตภัณฑน์มและเครื่องดื่ม  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง  เทคโนโลยผีักและผลไม้  เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก 
เทคโนโลยีการหมัก  เทคโนโลยแีป้งและน้ าตาล  และในดา้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม  เชน่  
อาหารเพื่อสุขภาพ  เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  สารสกัดสมนุไพรและการทดสอบฤทธิท์างชีวภาพ  หัวข้อคัดสรร 
ทางการพฒันาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม  เครื่องส าอาง  เวชส าอางค์ 
และพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
 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 
ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาการจัดการ  จะต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มหนึ่งใน  3  กลุ่ม  ดังต่อไปนี ้
1.  กลุ่มการจัดการธุรกิจทั่วไป  2.  กลุ่มการตลาด  3.  กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ 

 บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาการจัดการ ทั้ง 3 กลุ่มวชิา  ได้แก่  
การจัดการธรุกิจทั่วไป  การตลาด  และธุรกิจระหว่างประเทศ  จะเป็นผูท้ี่มีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญทางดา้น 
บริหารธุรกิจที่จ าเป็น ทันยุคสมยัของการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบอย่างเท่าทัน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เป็นนักคิด   
นักวางแผน แก้ปัญหาเชงิธุรกิจ สามารถบูรณาการความรู้ และประสบการณ์ เพื่อให้เกิดแนวทางในการบริหารธุรกิจ 
ใหม่ ๆ มีความเป็นผู้น า สามารถสร้างแนวคิดเปน็ผูป้ระกอบการที่มีคุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค์ 
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 กลุ่มกำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป  :  สามารถบริหารจัดการทางดา้นธุรกิจนักบริหารฝ่ายตา่ง ๆ ขององค์กร   
นักจัดระบบการปฏิบตัิงานขององค์กร  นักควบคุมคุณภาพภายในองค์กร  และเป็นผูป้ระกอบธุรกิจ  หรือเป็นเจ้าของ 
ธุรกิจในอนาคต  เป็นตน้ 
 กลุ่มวิชำกำรตลำด  :  เป็นนักคิด  นักวางแผนเชิงธุรกิจการตลาด  การค้า  การลงทนุ  เป็นนกัโฆษณา 
นักประชาสัมพนัธ์  นักวิจยัด้านการตลาด  นักบริหารผลิตภัณฑ ์ นักบริหารความสัมพนัธ์ลูกค้าเพื่อการพัฒนาให้กับ 
องค์กร  และสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจได้ในอนาคต  เปน็ต้น 
 กลุ่มวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ : สามารถบริหารจัดการด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ พร้อมรับมือกับ 
การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC (Asean Economics Community) ที่ก าลังจะมาถึงสามารถวางแผน 
และแก้ปัญหาดา้นการพาณิชย์และบริหารธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ  เพื่อปฏิบัติงานภายในองค์กรทั้งในประเทศ  และ 
ต่างประเทศ  และสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจได้ในอนาคต  เปน็ตน้ 
 

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 ิ หากตรวจสอบแล้วพบว่าคุณสมบัติ 
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการเข้ารับ 
การสอบสัมภาษณ ์
 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 GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

01902360101 สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรวัฒนธรรม ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - 5
01902360311 สาขาวิชาจติวิทยา กลุ่มจติวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ ภาคปกติ วท.บ. 20 60 P1 10 P2 10 10
01902360501 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - 5
01902360901 สาขาวิชาภาษาไทย ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - 25
01902361201 สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - 15

คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์

01933360362 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพเิศษ วท.บ. 20 50 P1 30 - - 50

คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเทีย่ว 

01922360161 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต กลุ่มวิชาการจดัการ ภาคปกติ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 5

01922360162 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต กลุ่มวิชาการจดัการ ภาคพเิศษ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 5

01922360261 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาด ภาคปกติ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 5

01922360262 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาด ภาคพเิศษ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 5

01922360361 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต กลุ่มวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ ภาคปกติ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 5

01922360362 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต กลุ่มวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ ภาคพเิศษ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 5

01922360461 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต กลุ่มวิชาการจดัการการโรงแรม ภาคปกติ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 5

01922360462 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต กลุ่มวิชาการจดัการการโรงแรม ภาคพเิศษ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 5
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3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่5 ประเภทรับตรงในภาคตะวนัออก 12 จังหวดั คร้ังที ่2

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



ชื่อ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเทีย่ว 

01922360561 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน ภาคปกติ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 5

01922360661 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต กลุ่มวิชาการจดัการการท่องเทีย่ว ภาคปกติ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 5

01922360662 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต กลุ่มวิชาการจดัการการท่องเทีย่ว ภาคพเิศษ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 5

01922360761 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต กลุ่มวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ภาคปกติ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 5

01922360762 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต กลุ่มวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ภาคพเิศษ บธ.บ. 10 50 P1 40 - - 5

01922360861 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคปกติ บช.บ. 10 50 P1 40 - - 5

01922360862 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคพเิศษ บช.บ. 10 50 P1 40 - - 5

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์  

01921360101 สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคปกติ รป.บ. 20 80 - - - - 20

01921360102 สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคพเิศษ รป.บ. 20 80 - - - - 20

01921360201 สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป ภาคปกติ รป.บ. 20 80 - - - - 20

01921360202 สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป ภาคพเิศษ รป.บ. 20 80 - - - - 20

01921360301 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ น.บ. 20 80 - - - - 10

01921360302 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพเิศษ น.บ. 20 80 - - - - 20

01921360501 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ร.บ. 20 80 - - - - 10

01921360502 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคพเิศษ ร.บ. 20 80 - - - - 20
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รหสัสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ

PAT (P1 - P7)

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่5 ประเภทรับตรงในภาคตะวนัออก 12 จังหวดั คร้ังที ่2



ชื่อ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT ค่ำน  ำหนัก PAT ค่ำน  ำหนัก เกณฑ์ขั นต่ ำแต่ละ

(%) (%) วิชำ (คะแนน)

คณะวทิยำศำสตร์  

01903360111 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P1 40 P2 10 - 10

01903360211 สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P1 10 P2 40 P1=75 10

P2=90

01903360311 สาขาวิชาจลุชีววิทยา ภาคปกติ วท.บ. 10 30 P1 30 P2 30 - 15

01903360411 สาขาวิชาชีวเคมี ภาคปกติ วท.บ. 10 20 P1 20 P2 50 - 10

01903360511 สาขาวิชาชีววิทยา ภาคปกติ วท.บ. 10 20 P1 30 P2 40 - 20

01903360611 สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ ภาคปกติ วท.บ. 20 - P1 20 P2 60 - 30

01903360711 สาขาวิชาฟสิิกส์ ภาคปกติ วท.บ. 10 20 P1 30 P2 40 - 20

01903360811 สาขาวิชาฟสิิกส์ประยกุต์ ภาคปกติ วท.บ. 10 20 P1 30 P2 40 - 20

01903360911 สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ภาคปกติ  วท.บ. 10 30 P1 20 P2 40 - 30

01903361011 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร ภาคปกติ วท.บ. 10 10 P1 30 P2 50 - 20

01903361111 สาขาวิชาสถติิ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P1 40 P2 10 - 10

รหสัสำขำวิชำ คณะ / กลุ่มวิชำ / สำขำวิชำ

PAT (P1 - P7)

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่5 ประเภทรับตรงในภาคตะวนัออก 12 จังหวดั คร้ังที ่2
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ชื่อ GPAX GAT จ ำนวนรับ
ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT % PAT %

คณะวศิวกรรมศำสตร์ 

01905361011 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 3

01905361111 สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ วศ.บ. 10 15 P1 25 P2 25 P3 25 3

วทิยำลัยนำนำชำติ

01919360101 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการจดัการการบริการ บธ.บ. 20 80 - - - - - - 30

และการท่องเทีย่วนานาชาติ ภาคปกติ

01919360201 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์ ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - - - 30

01919360301 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อส่ือสาร ศศ.บ. 20 80 - - - - - - 20

กลุ่มวิชาการติดต่อส่ือสารเชิงธุรกจิ ภาคปกติ

01919360401 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศิลปแ์ละการออกแบบ ภาคปกติ ศป.บ. 20 80 - - - - - - 20

01919360501 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  กลุ่มวิชาการเงิน ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - - - 20

01919360601 หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต กลุ่มวชิาการจัดการธรุกิจระหวา่งประเทศ ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - - - 30

01919360701 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  กลุ่มวิชาการตลาด ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - - - 20

01919360801 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการติดต่อส่ือสาร ศศ.บ. 20 80 - - - - - - 20

กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อส่ือสารเพือ่พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ภาคปกติ 
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PAT (P1 - P7)
รหัสสำขำวชิำ คณะ / สำขำวชิำ / กลุ่มวชิำ

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่5 ประเภทรับตรงในภาคตะวนัออก 12 จังหวดั คร้ังที ่2



ชื่อ GPAX GAT จ ำนวนรับ
ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะวทิยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  (วทิยำเขตจันทบรุี)

01911360101 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต ภาคปกติ บธ.บ. 15 55 P1 30 - - 80

01911360261 สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ บธ.บ. 10 60 P1 30 - - 100

01911360361 สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร (ด้านพชื) ภาคปกติ วท.บ. 20 40 P1 20 P2 20 80

01911360461 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคปกติ วท.บ. 20 60 P1 20 - - 50

01911360501 สาขาวิชาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกจิ ภาคปกติ ศศ.บ. 20 80 - - - - 50

คณะเทคโนโลยทีำงทะเล (วทิยำเขตจันทบรุี)

01908360111 สาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล ภาคปกติ วท.บ. 20 30 P1 20 P2 30 50

คณะอัญมณี (วทิยำเขตจันทบรุี)

01925360101 สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ ภาคปกติ ศป.บ. 20 40 P6 40 - - 10

01925360201 สาขาวิชาธุรกจิอญัมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ บธ.บ. 20 40 P1 40 - - 20

01925360311 สาขาวิชาอญัมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ วท.บ. 20 40 P1 20 P2 20 20

คณะวทิยำศำสตร์และสังคมศำสตร์  (วทิยำเขตสระแก้ว)

01927360101 สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - 100

01927360261 สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ วท.บ. 10 70 P1 10 P2 10 100

01927360361 สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ บธ.บ. 20 60 P1 20 - 200

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่5 ประเภทรับตรงในภาคตะวนัออก 12 จังหวดั คร้ังที ่2

รหัสสำขำวชิำ คณะ / สำขำวชิำ / กลุ่มวชิำ
PAT (P1 - P7)

-15-



ชื่อ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะวทิยำศำสตร์และสังคมศำสตร์  (วทิยำเขตสระแก้ว)

01927360401 สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป ภาคปกติ รป.บ. 20 80 - - - - 200

01927360601 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกจิ ภาคปกติ วท.บ. 20 80 - - - - 100

คณะเทคโนโลยกีำรเกษตร  (วทิยำเขตสระแก้ว)

01928360161 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาพชืศาสตร์ ภาคปกติ วท.บ. 20 20 P1 20 P2 40 35

01928360261 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ วท.บ. 20 20 P1 20 P2 40 35

01928360361 สาขาวิชาพฒันาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ วท.บ. 20 20 P1 20 P2 40 35

โครงกำรจัดตั้ง "คณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจ"  (วทิยำเขตสระแก้ว)

01936360161 สาขาวิชาการจดัการ กลุ่มการจดัการธุรกจิทัว่ไป ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - 30

01936360261 สาขาวิชาการจดัการ กลุ่มการตลาด ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - 30

01936360361 สาขาวิชาการจดัการ กลุ่มธุรกจิระหว่างประเทศ ภาคปกติ บธ.บ. 20 80 - - - - 30

1,906

165

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่5 ประเภทรับตรงในภาคตะวนัออก 12 จังหวดั คร้ังที ่2
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จ ำนวนรวมภำคปกติ

จ ำนวนรวมภำคพิเศษ

รหัสสำขำวชิำ คณะ / สำขำวชิำ / กลุ่มวชิำ
PAT (P1 - P7)
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4.  การสมัครคดัเลือก 
 4.1  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนท าการสมัคร 
 4.2  กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th 
ระหว่างวันที่  30  พฤษภาคม  ถึงวันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2562   
 4.3  การสมัครทางอินเตอร์เน็ต  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใดเป็นเท็จ 
มหาวิทยาลยับูรพาจะถือว่าทุจรติและไมไ่ด้รับการพิจารณาคัดเลือก 
 
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  และวิธกีารช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 5.1  ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก  500  บาท 
 5.2  ผู้สมัครน าใบสมัครไปช าระเงิน  ธนาคารกรุงไทย  หรือที่ท าการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ 
ในเวลาท าการของธนาคารและที่ท าการไปรษณีย์  ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562   
และผู้สมัครต้องเก็บส่วนที่  1  ไว้เป็นหลักฐานส าหรับการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  โดยน ามาแสดงในวันที่ 
สอบสัมภาษณ์ (วันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2562) 
 5.3  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการช าระเงินที่เว็บไซต์  
http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th  หลังจากช าระเงนิ  3  วนัท าการ 

หมายเหตุ  -  ในกรณีที่มีการช าระเงินค่าสมัครหลายครั้ง  มหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการช าระเงิน 
      คร้ังสุดท้ายเปน็ส าคัญ 
   -  มหาวิทยาลยับูรพา  จะไมค่ืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
6.  ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
 มหาวิทยาลยับูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจรา่งกาย  
ในวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  ทางเว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th/  หรือ 
http://e-admission.buu.ac.th  เวลา  16.00 น.  เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-18- 
 
7.  การสอบสัมภาษณ์และตรวจรา่งกาย 

รายการ วัน / เดือน / ปี   
(1)  ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  เข้ารับการสอบ 
     สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  เวลาและสถานท่ีปรากฏในท้ายประกาศ 
     หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสมัภาษณ์ 
     1.  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเตอร์เนต็  พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว 
     2.  ใบแสดงผลคะแนน  GAT  (General  Aptitude  Test)  
         ใบแสดงผลคะแนน  PAT  (Professional  Aptitude  Test)  และ 
     3.  ส าเนาใบแสดงผลการเรยีน   6  ภาคเรียน 
     4.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง 
     5.  ส าเนาทะเบียนบา้น ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
     6.  ส าเนาการเปลี่ยนช่ือหรือสกุล  ท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง  (ถ้ามี) 

15  มิถุนายน  2562 
 
 
 
 
 

 

(2)  ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  ต้องมาตรวจ 
      ร่างกาย  ณ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบรูพา  และคณะที่ต้อง 
      ตรวจตาบอดสี จากจักษุแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา  
      จังหวัดชลบุรี  เท่านั้น  ในวันที่เข้ารับการสอบสมัภาษณ์  มีดังตอ่ไปนี้   
     -  คณะเภสัชศาสตร์                    -  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์
     -  คณะวิทยาศาสตร์                    -  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
     -  คณะศิลปกรรมศาสตร์               -  คณะโลจิสติกส์   
     -  คณะอัญมณ ี

 

(3)  ส าหรับผู้มสีิทธ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย   
      สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  คณะโลจสิติกส์  จะต้องผ่าน 
      การทดสอบสมรรถภาพทางกายในวันท่ีเข้ารับการสัมภาษณ ์

 
 
 

 
8.  ประกาศรายชือ่ผู้ผา่นการสัมภาษณ์   
 มหาวิทยาลยับูรพา  จะประกาศรายชื่อผู้ผา่นการสัมภาษณ์  ในวันที่  17  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  
ทางเว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th  เวลา  16.00 น.  เป็นต้นไป 
 
9.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House   
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาท าการยนืยันสทิธิ์ในระบบ  Clearing House  ระหว่างวันที่  17-18  มิถุนายน  
พ.ศ. 2562  ทางเว็บไซต์  https://student.mytcas.com 
 
10.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 มหาวิทยาลยับูรพา  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ. 2562   
ทางเว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th/  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th  เวลา  16.00  น.  เป็นต้นไป 
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11.  เงื่อนไขการเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยับูรพา 
 11.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลยับูรพาในขั้นสุดทา้ย  ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ 
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต  และเข้าศึกษาในคณะ  และสาขาวิชาของมหาวิทยาลยับูรพา  ตามที่ปรากฏ 
ในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

11.2  ผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนสิิตของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า  มีศักดิ์และมีสิทธิ์เปน็นิสิตของ 
มหาวิทยาลยับูรพาโดยสมบูรณ ์

11.3  ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา  ตามข้อ  (11.2)  หากปรากฏว่าในวนัปฐมนิเทศ   
ยังไม่ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศกึษาปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
12.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเขา้ศึกษา 
 ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา  ในวันที่  27  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
ทางเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th  และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 
เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

 
     (ลงชื่อ)             วิมลรัตน์ จตุรานนท์ 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์  จตุรานนท์) 
                รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ปฏิบัติการแทน 
                         ผู้ปฏิบัติหนา้ทีอ่ธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
       ส าเนาถูกต้อง 
 

      นฤมล  เหมือนใจ       
 

 (นางสาวนฤมล  เหมือนใจ) 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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