- สำเนำ -

ปฏิทินกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 5) โครงกำรรับตรงทั่วประเทศ
มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2562
รำยกำร
ดาวน์โหลดระเบียบการ
รับสมัคร

วัน / เดือน / ปี

เวลำ

- 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

วิธีการชาระเงิน

ธนาคารกรุงไทย หรือที่ทาการ
ไปรษณียไ์ ทย ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ตามเวลาเปิดทาการ
30 พ.ค. – 11 มิ.ย. 2562 ของธนาคารและ
ที่ทาการไปรษณียไ์ ทย

ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
และข้อมูลการชาระเงิน
ขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์
และตรวจร่างกาย
สอบสัมภาษณ์และ
ตรวจร่างกาย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การสัมภาษณ์
ยืนยันสิทธิ์ Clearing
House
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา
การรายงานตัวออนไลน์
เพื่อเข้าศึกษา

สถำนที่ / ผู้รับผิดชอบ

- http://regservice.buu.ac.th
หลังจากชาระเงิน
- http://e-admission.buu.ac.th
3 วันทาการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล
การสมัครจาก website
30 พ.ค. – 11 มิ.ย. 2562
http://regservice.buu.ac.th
แล้ว FAX ไปที่เบอร์ 0-3810-2721

-

-

-

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

14 มิถุนายน 2562

16.00 น เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี

15 มิถุนายน 2562

09.00 - 16.00 น.

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

17 มิถุนายน 2562

16.00 น เป็นต้นไป

- https://student.mytcas.com

17 – 18 มิถุนายน 2562

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

20 มิถุนายน 2562

- http://smartreg.buu.ac.th

27 มิถุนายน 2562

16.00 น เป็นต้นไป
-

หมำยเหตุ 1) ปฏิทนิ การคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2) ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก จะต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสนิสิต 62

- สำเนำ -

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 0730/2562
เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 5) โครงกำรรับตรงทั่วประเทศ
มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2562
-----------------------------------ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และเพื่อให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 5
มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 5) โครงการรับตรงทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชากาหนด
ไม่รับผู้ที่มีวุฒิเทียบเท่ำ ยกเว้น หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป และ สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ
คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำเขตสระแก้ว หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต
คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ วิทยำเขตจันทบุรี รับวุฒิ ปวช. )
2. จะต้องไม่เป็นผูท้ ี่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัส 62 ในการสมัครคัดเลือก
หำกประสงค์จะสมัครคัดเลือก TCAS รอบที่ 5 จะต้องสละสิทธิ์ในระบบ ทปอ. ก่อนทำกำรสมัคร
3. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX, ผลคะแนน GAT และ PAT ที่ยังไม่หมดอายุ (มีอายุ 2 ปี)
4. ผู้ที่สมัครคณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จะต้องมีคะแนน O-NET
5. มีความประพฤติเรียบร้อย
6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สงั คมรังเกียจหรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากาหนด

2. คุณสมบัติเฉพำะสำขำ คำแนะนำก่อนกำรตัดสินใจสมัคร และกำรเตรียมตัวในกำรสอบ
(คณะ/สำขำวิชำที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพำะ แสดงว่ำไม่มกี ำรกำหนดคุณสมบัติเฉพำะเพิ่มเติม)
คณะเภสัชศำสตร์
หลักสูตรเภสัชศำสตร์ (ภ.บ.)
1. จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ตากว่
่ า 22 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
2. ผู้ที่สมัครหลักสูตรเภสัชศาสตร์ จะต้องมีคะแนนขัน้ ต่า ดังต่อไปนี้
2.1 ค่าคะแนนวิชา GAT ต้องได้ไม่ตากว่
่ า 150 คะแนน
2.2 ค่าคะแนนวิชา PAT1 ต้องได้ไม่ตากว่
่ า 50 คะแนน
2.3 ค่าคะแนนวิชา PAT2 ต้องได้ไม่ตากว่
่ า 75 คะแนน
3. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

-24. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง และสามารถรับรองต่อมหาวิทยาลัยบูรพาได้ว่า
จะตั้งใจและอุตสาหะศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ ปฏิบัตติ ามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา
และของคณะเภสัชศาสตร์ (พร้อมกับของสภาเภสัชกรรม) รวมถึงมติและหลักเกณฑ์กาหนดทีม่ ีอยู่แล้วที่จะมีต่อไป
โดยเคร่งครัดทุกประการ
5. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรค/ความผิดปกติสาคัญ ทีจ่ ะเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ หรือการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
6. ต้องไม่เป็น/ไม่มโี รค อาการของโรค และ/หรือความพิการ ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ โดยคณะกรรมการ
ดาเนินการคัดเลือก คณะเภสัชศาสตร์พิจารณาว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่เป็น/ไม่มีโรค อาการของโรค ดังต่อไปนี้
6.1 ความพิการทางร่างกายและ/หรือทางจิตใจ ตลอดจนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และการประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม
6.2 ตาบอดสี ที่มีระดับความรุนแรงมากกว่า MildDegree of Color Blindness เป็นต้นไป
รวมถึงกรณีการพิการทางสายตาเกินระดับที่กาหนด
6.3 โรค/อาการอื่นในระยะรุนแรง หรือเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง ที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
และ/หรือ คณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
7. ต้องไม่เป็น/ไม่มโี รคอาการของโรคและ/หรือความพิการซึ่งคณะเภสัชศาสตร์
โดยคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกคณะเภสัชศาสตร์พจิ ารณาว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ
การประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่เป็น/ไม่มโี รคอาการของโรคดังต่อไปนี้
7.1 ความพิการทางร่างกายและ/หรือทางจิตใจตลอดจนการมีพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม
7.2 ตาบอดสีที่มีระดับความรุนแรงมากกว่า Mild Degree of Color Blindness เป็นต้นไป
รวมถึงกรณีการพิการทางสายตาเกินระดับที่กาหนด
7.3 โรค/อาการอื่นในระยะรุนแรงหรือเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
และ/หรือคณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
8. การทาสัญญาชดใช้ทนุ
8.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ต้องทาสัญญาเป็นนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทาสัญญา
ชดใช้ทุนฯ ตามความต้องการแต่ละปีของรัฐ พร้อมกับการทาสัญญาค้าประกันโดยบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
ตามกฎหมาย พร้อมด้วยหลักทรัพย์ค้าประกันหรือโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามที่กาหนดไว้ในสัญญาชดใช้ทุนฯ
การทาสัญญาเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์คู่สัญญาเพื่อปฏิบัติราชการชดใช้ทุนฯ เป็นไปตามมติเห็นชอบ
กาหนดโดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเงื่อนไขเป็นระยะๆ โดยมีประกาศในวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
หลักทรัพย์และหรือกำรคำประกันตำมสัญญำชดใช้ทุนฯดังกล่ำวจะสินสุดหรือคืนให้ เมื่อ
(1) นิสิตเภสัชศาสตร์ผู้ทาสัญญาชดใช้ทุนได้ปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร
ตามความต้องการแต่ละปีของรัฐ จนครบกาหนดระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในสัญญา หรือ
(2) นิสิตเภสัชศาสตร์ผู้ทาสัญญาชดใช้ทุนมีจานวนเกินความต้องการใช้ในแต่ละปีของรัฐ
ก็จะเป็นอิสระจากพันธะสัญญาที่คณะรัฐมนตรีกาหนดไว้
อนึ่ง หากปรากฏว่านิสิตเภสัชศาสตร์รายใดละทิง้ การศึกษากลางคัน โดยนัยกาหนดตามมติคณะรัฐมนตรี
ในการทาสัญญาชดใช้ทนุ ฯ นิสติ เภสัชศาสตร์รายนั้นจักต้องชาระเงินค่าปรับฐานผิดสัญญาฯ ตามจานวนปีที่ศึกษา
โดยกาหนดค่าปรับ รายละ ปีละ 41,667 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)

-38.2 หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
และทาสัญญาชดใช้ทุนจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าเป็นนิสิตเว้นแต่คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จักพิจารณาเป็นรายกรณีเฉพาะหน่วยงาน/องค์กรที่มีพันธะสัญญาความร่วมมือด้วยกัน
9. ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียน
9.1 ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 75,000 บาท
9.2 ภาคฤดูร้อน 40,000 บาท
คณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า 2.50
2. จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ตากว่
่ า 22 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
3. ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอื่น
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังนี้
3.1 โรคหัวใจที่มีพยาธิสภาพที่หัวใจ ทั้งชนิดเป็ฯมาแต่กาเนิดและมาเป็นภายหลัง จนเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
3.2 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
3.2.1 ตาบอดแม้แต่ข้างเดียว
3.2.2 ตาบอดสี โดยเฉพาะแม่สีหรือตาบอดสีชนิดรุนแรง ซึ่งได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
3.2.3 ระดับการมองเห็นในตาข้างใดข้างหนึ่ง เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้ว ยังมีสายตาต่ากว่า
6/12 หรือ 20/40
2.2.4 ตาพิการ หรือมีความผิดปกติ เช่น ตาเหล่
3.3 หูหนวก ชนิดทีไ่ ม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หรือหูตึงที่ใช้เครื่องช่วยฟัง (Hearing aid) แล้ว
การได้ยินไม่ปกติ แม้แต่ข้างเดียวหรือโรคหูอื่น ๆ ซึ่งแพทย์เฉพาะทางและคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.4 วัณโรคปอดในระยะติดต่อเรื้อรัง หรือโรคติดต่อในระยะอันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผล
ให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.5 โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่ามีแนวโน้มเกิด
อันตราย
3.6 โรคเบาหวาน ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่ามีแนวโน้มเกิดอันตราย
3.7 โรคไตที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
3.8 มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งควรได้รับการบาบัดรักษาหรือมีสุขภาพจิตไม่สมบูรณ์ ซึ่งคณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.9 เสพสารเสพติดทุกชนิด และโรคพิษสุราเรื้อรัง
3.10 โรคคนเผือก ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบตั ิงาน เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคทีร่ ่างกาย
อ่อนแอและติดเชื้อได้ง่าย
3.11 โรคและอาการอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัตงิ านโดยพิจารณาเป็นกรณี เช่น
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ของใบหน้าผิดรูป แขน ขา มือ หรือเท้าผิดรูป ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่า
ไม่เหมาะสมต่อวิชาชีพและลักษณะงาน
3.11.2 กระดูก หรือกล้ามเนื้อบางส่วนมีความพิการที่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพการเคลื่อนไหว
ของร่างกาย เช่น เท้าปุก อัมพาต หรือมีกล้ามเนื้อลีบ อ่อนแรง ทาให้เสียบุคลิกภาพ ซึ่งคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อวิชาชีพและลักษณะงาน
3.11.3 โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนัง ที่มีความผิดปกติเห็นเด่นชัดเจนเสียบุคลิกภาพ
3.11.4 โรคเท้าช้าง
3.11.5 โรคลมชัก ที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ อันจะก่อเกิดอันตรายต่อตนเอง และผู้อนื่
เว้นแต่โรคลมชักทีไ่ ม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นโรคลมชัก
ที่ควบคุมได้
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้
1. ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ตากว่
่ า 22 หน่วยกิต
2. ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต (นศ.บ.) (รับวุฒิเทียบเท่ำ ปวช. แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT)
เมื่อขึ้นเรียนในชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จะต้องเลือกเรียน 3 วิชาเอก ดังนี้
1. วิชาเอกการสื่อสารตราสินค้า
2. วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์
3. วิชาเอกการสื่อสารองค์กร
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า 2.75
2. ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต
คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ผู้สมัครต้องเลือกเรียนในกลุ่มวิชา เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มภูมิศาสตร์
2. กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์
คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 10 หน่วยกิต
3. ผู้เข้าศึกษาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ทุกหลักสูตรต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ
สหกิจศึกษา (การปฏิบัตงิ านจริงที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพในสถานประกอบการ ระยะเวลา 16 สัปดาห์) หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในชัน้ ปีที่ 3 และ/หรือชั้นปีที่ 4
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- มีความสนใจด้านธุรกิจ และการบริหารจัดการ
- มีภาวะผูน้ า มุ่งมัน่ ใฝ่สัมฤทธิ์
- มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มวิชาการตลาด
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และนาเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
- ติดตามข้อมูลข่าวสาร และกระแสการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโลกอยู่เสมอ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีความสนใจเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างชาติ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม
- มีความอดทน รักงานบริการ บุคลิกภาพดี มั่นใจ และกล้าแสดงออก
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบ และมีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
- สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของสาขาฯ คณะ และมหาวิทยาลัยได้
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มวิชาการเงิน
- มีความซื่อสัตย์ ความพยายามและขยันหมั่นเพียร
- มีทักษะด้านการคานวณ และการใช้ภาษาอังกฤษ
- ติดตามข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และนาเสนอผลงาน
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- มีความอดทน รักงานบริการ บุคลิกภาพดี มัน่ ใจ และกล้าแสดงออก
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีความพร้อมในการออกทัศนศึกษา ตามเส้นทางบังคับของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อยื่นขอรับ
บัตรมัคคุเทศก์เมื่อจบการศึกษา (ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตรโดยคณะฯ สมทบค่าใช้จา่ ยส่วนหนึ่ง)
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- มีความสนใจ กระตือรือร้น ในการเป็นผู้ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง
- ติดตามข้อมูลข่าวสาร และการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
- มีทัศนคติที่ดีในการเรียน และการประกอบอาชีพทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- มีความสามารถในการสื่อสาร การเข้าใจคน มนุษยสัมพันธ์ดี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
- มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร อดทนและความรับผิดชอบสูง
- มีความละเอียดรอบคอบ และชอบทางานเกี่ยวกับการคานวณตัวเลข
- มีกรอบคิดที่เป็นระบบ และสามารถวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
- ต้องยอมรับเงื่อนไขการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพในสานักงานตรวจสอบบัญชี
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หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
และ หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต (ร.บ.)
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. มีความสนใจด้านการบริหารจัดการ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและการปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ไม่เป็นโรคร้ายแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต (น.บ.)
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. มีความสนใจด้านกฎหมาย
3. ไม่เป็นโรคร้ายแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

คณะวิทยำศำสตร์
1. จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 22 หน่วยกิต
1.2 ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
2. ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถเลือกเรียนในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2. สาขาวิชาชีวเคมี
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
4. สาขาวิชาฟิสิกส์
5. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
6. สาขาวิชาวาริชศาสตร์
7. สาขาวิชาสถิติ
8. สาขาวิชาเคมี ผู้เลือกสาขาวิชาเคมี จะต้องไม่เป็นผูม้ ีตาบอดสี
9. สาขาวิชาจุลชีววิทยา ผู้เลือกสาขาวิชาจุลชีววิทยา จะต้องไม่เป็นผู้มตี าบอดสี หรือมีลักษณะ
พิการทางร่างกาย/จิตใจอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
10. สาขาวิชาชีววิทยา ผู้เลือกสาขาวิชาชีววิทยา จะต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ผู้เลือกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
จะต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
3. ผู้ที่สมัครสำขำวิชำเคมี จะต้องมีคะแนนขั้นต่า ดังต่อไปนี้
3.1 ค่าคะแนนวิชา PAT1 ต้องได้ไม่ตากว่
่ า 75 คะแนน
3.2 ค่าคะแนนวิชา PAT2 ต้องได้ไม่ตากว่
่ า 90 คะแนน
คณะวิศวกรรมศำสตร์
1. จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 22 หน่วยกิต
1.2 ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
2. ผู้สมัครต้องมีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
ไม่เป็นผู้มจี ิตฟั่นเฟือน และไม่ปรากฏอาการของโรคติดต่อร้ายแรง โดยผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สามารถเลือกเรียนในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว
2. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
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1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถเลือกสมัครได้ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
2.1 หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 5 ปี ประกอบด้วย
2.1.1 สาขาวิชาภาษาจีน
2.1.1.1 ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีน จะต้องผ่านการเรียน
ภาษาจีน มีความรู้ สามารถฟัง-พูด อ่าน-เขียนภาษาจีน เทียบเท่า HSK ระดับ 2 ขึ้นไป ซึง่ ผู้เข้าศึกษาจะต้องเรียน
รายวิชาในประเทศไทย ในปีที่ 1 - 2 โดยปีที่ 3 – 4 จะต้องเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาจีน
เป็นเวลาประมาณ 2 ปี ด้วยทุนของตนเอง และในปีที่ 5 จะต้องเดินทางกลับมาประเทศไทยเพื่อฝึกปฏิบัติการสอน
เป็นเวลา 1 ปี
2.1.1.2 นิสิตจะต้องเลือกมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
คือ Beijing Union University เมืองปักกิ่ง โดยเสียค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินประมาณ 600,000 บาท และ
Yunnan Minzu University เป็นเงินทั้งหมดประมาณ 400,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน
และการใช้จ่ายของนิสิตแต่ละคน)
2.1.1.3 การได้รับปริญญาทั้ง 2 มหาวิทยาลัยนัน้ ขึ้นอยูก่ ับเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ
กาหนด
2.2 หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี* ประกอบด้วย
2.2.1 สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาฟิสิกส์ จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้
2.1.1.1 ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 22 หน่วยกิต
2.1.1.2 ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
2.2.2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2.2.3 สาขาวิชาพลศึกษา
2.2.4 สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในสำขำวิชำดนตรีศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์
ในวันสอบสัมภำษณ์ จะมีกำรสอบปฏิบัติกำรใช้เครื่องดนตรีไทยพืนฐำน)

หมำยเหตุ * อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร จาก 5 ปี เป็น 4 ปี กาลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
2.3 หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะโลจิสติกส์
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (หลักสูตร 5 ปี) ผู้ประสงค์
สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย สูงไม่ต่ากว่า 160 เซนติเมตร
2. จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 22 หน่วยกิต
2.2 ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
3. ผ่านการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ตามเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพทุกรายการ ดังนี้
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รำยกำรที่ทำกำรตรวจ
ลมบ้าหมู (Epilepsy of Attacks)
โรคไต (Kidney Disease)
กามโรค(Venereal)
โรคชัก(Seizures)
ยาเสพติด (Narcotics History)
วัณโรค (Tuberculosis)
HTV (not compulsory)
ความดันโลหิตสูง (Hypertension)
โรคติดเชื้อในกระเพาะอาหารและลาไส้
(Gastro-Intestinal infection disease)
โรคอ้วน (Obesity)
โรคหัวใจ (Heart)
เบาหวาน (Diabetes)
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเรื้อรัง (Chronic
respiratory Disorder)
กระดูก-กล้ามเนื้อ (Muscular - skeletal)
มะเร็ง (Cancer)
ติดเชื้อที่ผิวหนัง (Skin disease)
โรคฟันชนิดเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาต่อการเคี้ยว
และการย่อยอาหาร (Chronic dental and
digestive System problems)
การตรวจสายตา

19

การตรวจตาบอดสี

20

การได้ยินของหูทั้ง 2 ข้าง

10
11
12
13
14
15
16
17

เกณฑ์มำตรฐำน
ไม่มีประวัติเจ็บป่วยเฉียบพลัน
มีการติดเชื้อหรือไม่เคยเปลี่ยนไต
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
รายงานผลจากรังสีวนิ ิจฉัยไม่พบ
ไม่มี
ความดันปกติ
ผลปกติจากรายงานการตรวจทางพยาธิวิทยา
น้าหนักและส่วนสูงอัตราเฉลี่ยต่ากว่า 30
ไม่มีประวัติเจ็บปวดหน้าอกเฉียบพลัน
ไม่ใช้อินซูลนิ บาบัดรักษา
ไม่มีไซนัส/หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
ไม่มีการอักเสบของข้อ หรือปวดหลังอย่างรุนแรง
ตรวจวินิจฉัยไม่พบ
ปกติ
ปกติ
ระดับของการมองเห็น
- ไม่สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์ ไม่ต่ากว่า 0.1
(20/200)
- สวมแว่น ไม่ต่ากว่า 0.5 (20/40)
ต้องมองเห็นชัดเจนครบทั้ง 4 สี คือ สีแดง/
สีเหลือง/สีเขียว/สีนาเงิ
้ น
ไม่เกิน 40 เดซิเบล

4. ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามที่คณะคณะโลจิสติกส์กาหนด ดังนี้
(ให้เตรียมชุดว่ายน้า และชุดกีฬามาด้วย)
4.1 ว่ายน้าระยะทาง 100 เมตร (ไม่จับเวลำ แต่ถ้ำไม่ผำ่ น ถือว่ำตกสัมภำษณ์)
4.2 วิ่งระยะทางประมาณ 1,000 เมตร
4.3 ดันพื้น
4.4 ดึงข้อราวเดี่ยว
4.5 ซิทอัพ
4.6 กระโดดหลบสิ่งกีดขวาง
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- ที่ระบุว่ารับเฉพาะเพศชายนัน้ เนื่องจากในหลักสูตรฯ กาหนดให้ต้องผ่านการฝึกภาคปฏิบัตทิ างทะเล
กับเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศของบริษัทเอกชนเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งในปัจจุบนั ยังไม่มีบริษัทเจ้าของเรือรายใด
รับผู้หญิงขึ้นไปทางานบนเรือ ดังนั้น หากนิสิตไม่สามารถหาเรือฝึกได้ก็จะไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้
- ในกรณีที่จากัดส่วนสูงไม่ต่ากว่า 160 เซนติเมตรนั้น เพราะบนสะพานเดินเรือมีเครื่องมือบางชนิดที่
ติดตั้งในตาแหน่งที่สงู ดังนัน้ ผูท้ ี่จะขึ้นไปทางานบนสะพานเดินเรือจึงจาเป็นต้องมีความสูงในระดับพอที่จะใช้เครื่องมือ
เหล่านั้นได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผทู้ ี่จะขึน้ ไปทางานบนสะพานเดินเรือจะต้องมีความสูงเพียงพอ
ที่จะมองผ่านกระจกออกไปด้านนอกเพื่อให้มีทัศนวิสัยที่มองเห็นได้กว้างไกล หากมีความสูงไม่เพียงพอก็จะเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
- ในส่วนที่กาหนดว่ารับเฉพาะผู้กาลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
นั้น เนื่องจากเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มีรายวิชาเรียนที่ต้องอาศัยการคานวณทางคณิตศาสตร์
การวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ และความรู้ทางเคมี อยู่มาก ผู้ทจี่ ะเข้าศึกษาจึงจาเป็นต้องมีพื้นฐานดังกล่าวมาก่อน
จึงจะสามารถเข้าศึกษาได้
- เกณฑ์การพิจารณาการตรวจร่างกายขึ้นอยู่กับความเห็นของแพทย์ผู้ตรวจเป็นเด็ดขาด ถ้าแพทย์ผู้ตรวจ
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติงานบนเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศได้ตามปกติ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
ทั้งนี้ แพทย์ผู้ตรวจจะใช้ข้อมูลจากการเอ็กซเรย์ ข้อมูลจากการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (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] หรือข้อมูลจากการตรวจอื่น ๆ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบการพิจารณาเท่านัน้
จะไม่รับพิจารณาผลการตรวจจากที่อื่นโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ผู้ตรวจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกาย
ทั้งหมด ไม่ว่าจะผ่านเกณฑ์หรือไม่ก็ตาม
- เกณฑ์คะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเป็นไปตามประกาศคณะโลจิสติกส์ เรื่อง แนวปฏิบัติ
การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตร 4 ปี) ผู้สมัครต้องผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
(หลักสูตร 4 ปี) ผู้สมัครต้องผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ตากว่
่ า 12 หน่วยกิต
วิทยำลัยนำนำชำติ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าวิทยาลัยนานาชาติ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า 2.50
จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษตลอดหลักสูตร
1. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ ผูส้ มัครสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
หมำยเหตุ ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 490,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ
ผู้สมัครสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

-10หมำยเหตุ ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 490,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ
ผู้สมัครสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาได้ในสาขาวิชา
การติดต่อสื่อสาร จะต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มหนึ่งใน 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
1. กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
หมำยเหตุ ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 490,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรนานาชาติ
ผู้สมัครสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ซึ่งมีพื้นความรู้ด้านศิลปะ และมีแนวคิดด้านการออกแบบการคิดสร้างสรรค์
อยู่ในระดับดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
หมำยเหตุ ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 850,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
ผู้สมัครสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จะต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มหนึ่งใน 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
1. กลุ่มวิชาการตลาด
2. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3. กลุ่มวิชาการเงิน
หมำยเหตุ ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 490,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ วิทยำเขตจันทบุรี
1. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มวิชำบริหำรธุรกิจ (รับวุฒิเทียบเท่ำ ปวช. แต่ผู้สมัครต้องมี
ผลคะแนนสอบ GAT และคะแนน PAT1) ผู้สมัครเลือกเรียนตามกลุ่มวิชาในชัน้ ปีที่ 2 ได้แก่ การตลาด และการเงิน
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาจากกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด และการเงิน) คณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ เป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจทีจ่ าเป็น และ
สาระสาคัญของศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชาทีน่ ิสิตเลือกเรียน มีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงและผลกระทบ
อย่างเท่าทัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้เกิดแนวทาง
ในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์
แนวทำงกำรประกอบอำชีพ
- การตลาดพนักงานขาย นักวางแผนการตลาด นักโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ นักวิจัยตลาด
นักบริหารผลิตภัณฑ์นักบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ผูป้ ระกอบการธุรกิจ เป็นต้น
- การเงินเจ้าหน้าทีด่ ้านสินเชื่อ การลงทุน วิเคราะห์หลักทรัพย์ การวางแผนและจัดการการเงิน
การประกันภัย การเงินระหว่างประเทศ วาณิชธนกิจ การบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการลงทุน ผู้ประกอบการธุรกิจ เป็นต้น
หมำยเหตุ นิสิตกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฎิบัติงาน
ในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสติ มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ
และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

-112. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูส้ มัครผ่านการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ตากว่
่ า 6 หน่วยกิต
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เป็นนักสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การที่มีความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความสามารถในการประยุกต์การทางานด้านโปรแกรม การสื่อสารข้อมูล และการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนเป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารและทางานร่วมกันกับผู้อื่นได้ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ในการพัฒนาองค์การและประเทศ
แนวทำงกำรประกอบอำชีพ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักพัฒนาระบบ ผู้ดูแลเครือข่าย นักพัฒนาเว็บไซต์ และนักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มกี ารใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
หมำยเหตุ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฏิบตั ิงาน
ในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ และ
ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช) ผู้สมัครผ่านการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ตากว่
่ า 12 หน่วยกิต
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เป็นผู้มีความรู้ดา้ นวิชาการ มีความสามารถด้านปฏิบตั ิและการวิจัย สามารถพัฒนาประยุกต์และถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านพืชอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
แนวทำงกำรประกอบอำชีพ รับราชการในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตร นักวิจัยและ
เจ้าหน้าที่ในองค์กรภาครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจทางด้านการเกษตร หรือเป็นพนักงานบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
การเกษตร เป็นต้น สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
หมำยเหตุ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฏิบัตงิ าน
ในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ
และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
4. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
ผู้สมัครผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และการค้ากับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของไทย รวมทั้งกลุ่มประเทศ
อาเซียน และเอเชียตะวันออก เป็นหลักสูตรที่จัดทาขึ้นภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สาขาโลจิสติกส์
แนวทำงกำรประกอบอำชีพ
- ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์ เช่น หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การควบคุมวัตถุดิบ การจัดซื้อ
การจัดการคลังสินค้าการขนส่ง การกระจายสินค้าระหว่างประเทศ
- ด้ำนกำรจัดกำรกำรค้ำชำยแดนหรือกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เช่น หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก
การนาเข้า การจัดซื้อหรือจัดหาต่างประเทศ การขายต่างประเทศการตลาดต่างประเทศ การประสานงาน
ต่างประเทศ ในองค์การทัง้ ภาครัฐและเอกชน และการประกอบธุรกิจส่วนตัว
หมำยเหตุ นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
(ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงาน
จากสถานประกอบการ

-125. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจ รวมถึงความเข้าใจวัฒนธรรม
ที่หลากหลายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์งานอาชีพ
แนวทำงกำรประกอบอำชีพ สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในภาครัฐและเอกชน งานแปล งานสานักงาน และธนาคาร
หมำยเหตุ
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ เก็บค่าบารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียน ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 18,000 บาท
2. นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
(ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงาน
จากสถานประกอบการ
คณะเทคโนโลยีทำงทะเล วิทยำเขตจันทบุรี
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
1. จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 22 หน่วยกิต
1.2 ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล แบ่งกลุ่มดังนี้
- กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เน้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณคุณภาพแหล่งน้า ดิน ทรัพยากรชายฝั่ง การเปลีย่ นแปลงระบบนิเวศในทะเลทีส่ าคัญ เช่น
แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน การกัดเซาะชายฝัง่ และการปรับปรุงฟืน้ ฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล
- กลุ่มเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล เน้นศึกษาการจัดการและการผลิตพืชและสัตว์รวมถึงสิ่งมีชีวติ
อื่น ๆ ในทะเลโดยใช้เทคโนโลยี
คณะอัญมณี วิทยำเขตจันทบุรี
1. หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
1.1 ต้องไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี
1.2 ต้องสอบวิชาความถนัดทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ (PAT6)
สาขาวิชานี้ศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ โดยเน้นทางด้านการออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณีศาสตร์เบื้องต้น และการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ
แนวทำงในกำรประกอบอำชีพสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในตาแหน่ง
นักอัญมณีศาสตร์ นักออกแบบเครื่องประดับ เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายควบคุมการผลิต ฝ่ายตรวจวิเคราะห์อัญมณี ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายการตลาด และประกอบอาชีพอิสระ เช่น เจ้าของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น
2. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ต้องไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี
สาขาวิชานี้ศึกษาด้านธุรกิจและการตลาดโดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ อัญมณีศาสตร์
การออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น และการใช้ภาษาต่างประเทศ
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
3.1 จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้
3.1.1 ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 22 หน่วยกิต
3.1.2 ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
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สาขาวิชานี้ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นความรู้ด้านอัญมณีศาสตร์
เทคโนโลยีการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับการออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ 2 D และ 3 D
คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำเขตสระแก้ว
1. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
แนวทำงกำรประกอบอำชีพ สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการบริหารบุคคล พนักงานฝ่ายพัฒนา
และฝึกอบรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ อาจารย์ อาชีพอิสระทางบริหาร
ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผูส้ มัคร
ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
แนวทำงกำรประกอบอำชีพสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน เช่น ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในบริษัททีป่ รึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพในองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาแนวทาง
ดาเนินงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในธุรกิจส่วนตัว ตลอดจนศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้
3. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
ผู้สมัครผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
แนวทำงกำรประกอบอำชีพสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการนาเข้า-ส่งออกสินค้า การจัดซื้อ จัดหา
การขนส่งและการกระจายสินค้า การจัดการคลังสินค้า การให้บริการด้านโลจิสติกส์หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นต้น
4. หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (รับวุฒิเทียบเท่ำ ปวช.
แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT)
แนวทำงกำรประกอบอำชีพ สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประกอบ
อาชีพส่วนตัว เช่น
อาชีพรับราชการในหน่วยงานราชการ อาทิตาแหน่ง ปลัดอาเภอ ปลัดเทศบาล ปลัด อบต.
อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพนักงานองค์การมหาชน
อาชีพนักบริหาร อาชีพพนักงานบริษัท ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
เป็นต้น
5. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ
(รับวุฒิเทียบเท่ำ ปวช. แต่ผสู้ มัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT)
ผู้สมัครมีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เลือกเรียนตามกลุ่มวิชาในชัน้ ปีที่ 2
ได้แก่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ หรือ กลุ่มวิชานวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการดิจิทลั
แนวทำงกำรประกอบอำชีพ
กลุ่มวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศประยุกต์ (Applied Information Technology) ประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ ตาแหน่งงาน ได้แก่ นักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น นักพัฒนา
และออกแบบเว็บไซต์ นักพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย นักพัฒนาไอโอที ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย เป็นต้น
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ประกอบอาชีพเกี่ยวกับผูป้ ระกอบการดิจิทัล ตาแหน่งงาน ได้แก่ นักการตลาดออนไลน์ นักเศรษฐศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการนาเสนอทางธุรกิจ ผูป้ ระกอบธุรกิจดิจิทัล เป็นต้น
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร วิทยำเขตสระแก้ว
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผู้สมัครผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ตากว่
่ า 12 หน่วยกิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มี 2 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย
1. กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ กลุ่มนีศ้ ึกษาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตพืชประกอบด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพพืช สรีรวิทยาของพืช การปรับปรุงพันธุ์พชื เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช หลักการผลิตพืช เทคโนโลยี
การขยายพันธุ์พชื เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดนิ พืชพลังงานและเทคโนโลยีด้านพลังงาน
ชีวมวล การผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร การจัดการดินและปุ๋ยเทคโนโลยีการจัดการวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืช
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตพืช เป็นต้น รวมถึงการประยุกต์ใช้และการวิจัยทางด้านพืชศาสตร์ นาไปสู่การสร้าง
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตพืชและศึกษาในด้านการประเมินคุณภาพผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยว ดัชนีการเก็บเกี่ยว การรักษา
คุณภาพ คุณค่าของโภชนาการ ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการจัดการในโรงคัดบรรจุ การออกแบบบรรจุภัณฑ์
การเก็บรักษา การขนส่ง และการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้เพื่อลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว การเพิ่ม
มูลค่าของผลิตผลเกษตร รวมทัง้ การจัดการผลิตผลสดเพื่อส่งออก และความปลอดภัยของอาหารและกฎระเบียบ
มาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร และกฎระเบียบมาตรฐานของประเทศผูน้ าเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร
2. กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ กลุ่มนีศ้ ึกษาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญ
ประกอบด้วย การเลี้ยงและการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พชื เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
โภชนศาสตร์สัตว์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ เทคโนโลยีนานม
้
การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก เทคโนโลยีการจัดการของเสียในฟาร์ม การรักษาเบื้องต้นและการป้องกันโรคในสัตว์
ธุรกิจปศุสัตว์และมาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ และการวิจัย
ทางสัตวศาสตร์เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการผลิตสัตว์
แนวทำงกำรประกอบอำชีพของสำขำวิชำเกษตรศำสตร์ ศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอก ในสาขาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตามสถาบันหรือมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ รับราชการในส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อาจารย์หรือนักวิจัย ตามสถาบันมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจทางด้าน
เกษตร เช่น ฟาร์ม สวน ไร่ โรงงาน ฯลฯ หรือทางานในภาคเอกชนที่เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ผู้สมัครต้องผ่าน
การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วชิ าคณิตศาสตร์ ไม่ตากว่
่ า 12 หน่วยกิต
- สาขาวิชานี้ศึกษาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรเบื้องต้น หลักเศรษฐศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร การวิจัยตลาด
ในอุตสาหกรรมเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม
เกษตร การประกันคุณภาพและกฎหมายในอุตสาหกรรมเกษตร สถิติและการวางแผนการทดลอง นวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมเกษตร การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
การเสริมทักษะและจรรยาบรรณสาหรับวิชาชีพวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการศึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร เช่น จุลชีววิทยาอาหาร เคมีอาหาร หัวข้อคัดสรรอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง เทคโนโลยีผักและผลไม้ เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีแป้งและน้าตาล และในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เช่น

-15อาหารเพื่อสุขภาพ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สารสกัดสมุนไพรและการทดสอบฤทธิท์ างชีวภาพ หัวข้อคัดสรร
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม เครื่องสาอาง เวชสาอางค์
และพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
แนวทางการประกอบอาชีพ ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ในสาขาทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร ตามสถาบันหรือมหาวิทยาลัยทัง้ ในและต่างประเทศ สามารถทางานได้ทงั้ ในหน่วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชน โดยทางานในตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหาร กึ่งอาหาร
และไม่ใช่อาหาร ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม นอกจากนี้ยังสามารถทางานในตาแหน่งอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายการผลิต ฝ่ายการควบคุมและประกันคุณภาพ การตลาด เป็นต้น และประกอบธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร
โครงกำรจัดตัง “คณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจ” วิทยำเขตสระแก้ว
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน) ไม่ต่ากว่า 2.00
2. ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาการจัดการ จะต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มหนึ่งใน 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มการจัดการธุรกิจทั่วไป
2. กลุ่มการตลาด
3. กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการ ทั้ง 3 กลุ่มวิชา ได้แก่
การจัดการธุรกิจทั่วไป ธุรกิจระหว่างประเทศ และการตลาด จะเป็นผูท้ ี่มีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญทางด้าน
บริหารธุรกิจที่จาเป็น ทันยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบอย่างเท่าทัน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
เป็นนักคิด นักวางแผน แก้ปัญหาเชิงธุรกิจ สามารถบูรณาการความรู้ และประสบการณ์ เพื่อให้เกิดแนวทางในการบริหาร
ธุรกิจใหม่ ๆ มีความเป็นผู้นา สามารถสร้างแนวคิดเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค์
กลุ่มกำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป : สามารถบริหารจัดการทางด้านธุรกิจนักบริหารฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร
นักจัดระบบการปฏิบตั ิงานขององค์กร นักควบคุมคุณภาพภายในองค์กร และเป็นผูป้ ระกอบธุรกิจ หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ
ในอนาคต เป็นต้น
กลุ่มวิชำกำรตลำด : เป็นนักคิด นักวางแผนเชิงธุรกิจการตลาด การค้า การลงทุน เป็นนักโฆษณา
นักประชาสัมพันธ์ นักวิจยั ด้านการตลาด นักบริหารผลิตภัณฑ์ นักบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเพื่อการพัฒนาให้กับ
องค์กร และสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจได้ในอนาคต เป็นต้น
กลุ่มวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ :สามารถบริหารจัดการด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ พร้อมรับมือ
กับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC (Asean Economics Community) ทีก่ าลังจะมาถึง
สามารถวางแผนและแก้ปัญหาด้านการพาณิชย์และบริหารธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ เพื่อปฏิบัตงิ านภายในองค์กร
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และสามารถเป็นผูป้ ระกอบการธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจได้ในอนาคต เป็นต้น
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3. เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำและรำยละเอียดรหัสวิชำ GAT / PAT
3.1 องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ (ทุกคณะ ยกเว้นคณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร)
(1) GPAX (6 ภาคเรียน)
ร้อยละ 10-20
(2) คะแนนสอบ GAT / PAT
ร้อยละ 80-90
(3) สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ผ่าน/ไม่ผ่าน
เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ (เฉพำะคณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร)
(1) GPAX (6 ภาคเรียน)
ร้อยละ 20
(2) คะแนนสอบ GAT / PAT
ร้อยละ 50
(3) คะแนนสอบ O-NET
ร้อยละ 30
(4) สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ผ่าน/ไม่ผ่าน
หมำยเหตุ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัตทิ ั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชากาหนด
3.2 มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โดยใช้รูปแบบ ดังนี้
3.2.1 ประมวลผลคะแนนจาก GPAX และ GAT/PAT ให้เป็นคะแนนรวม 100 เปอร์เซ็นต์
3.2.2 เรียงลาดับผูส้ มัครในแต่ละสาขาวิชา จากผู้ทไี่ ด้คะแนนสูงสุดไปต่าสุด
3.3 ในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบแล้วพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัคร
ไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
3.4 การประกาศรายชื่อผู้ที่ผา่ นการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้ทผี่ ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ขอสงวนสิทธิไ์ ม่จาเป็นที่จะรับผูส้ มัครเข้าศึกษาตามจานวนรับทีไ่ ด้ประกาศไว้ หากผลการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์
ตามที่คณะกาหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด
3.5 รายละเอียดรหัสวิชาสอบ GAT / PAT
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส

85
71
72
73
74
75
76

GAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT

ความถนัดทั่วไป
1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

รหัส 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
รหัส 78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
รหัส 79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
รหัส 80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
รหัส 81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
รหัส 82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
รหัส 83 PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

3.6 รายละเอียดรหัสวิชาสอบ O-NET (เฉพาะคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร)
รหัส 01 วิชาภาษาไทย
รหัส 02 สังคมศึกษา
รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ
รหัส 04 คณิตศาสตร์
รหัส 05 วิทยาศาสตร์

3. เกณฑ์ การพิจารณา TCAS รอบที่ 5 ประเภทรับตรงทัว่ ประเทศ
ชื่อ

รหัสสาขาวิชา

คณะ / กลุ่มวิชา / สาขาวิชา

GAT

GPAX

ปริญญา (10-20%)

PAT (P1 - P7)

ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขนต่
ั ้า

(%)

(คะแนน)

30

150

PAT

ค่าน้าหนัก

PAT

(%)

ค่าน้าหนัก

เกณฑ์ขนต่
ั ้าแต่ละ

(%)

วิชา (คะแนน)

จ้านวนรับ

คณะเภสัชศาสตร์
01932260111

รหัสสาขาวิชา

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ

คณะ / กลุ่มวิชา / สาขาวิชา

ภ.บ.

10

GPAX
ชื่อ
ปริญญา (10-20%)

P1

GAT

PAT(P1-P7)

ค่าน้าหนัก

PAT

(%)

ค่าน้าหนัก

(%)

10

P2

50

P1=50
P2=75

10

คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O-NET
(30%)
01

02

03

05

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

จ้านวนรับ
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

04

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
01929260111 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ภาคปกติ

พท.บ.

20

20

P2

30

6

6

6

6

6

10

01929260211 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ภาคปกติ

พทป.บ.

20

20

P2

30

6

6

6

6

6

10

3. เกณฑ์ การพิจารณา TCAS รอบที่ 5 ประเภทรับตรงทัว่ ประเทศ
รหัสสำขำวิชำ

คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ

ชื่อ

GPAX

PAT (P1 - P7)

GAT

จำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%)

PAT

%

PAT

%

ศศ.บ.
วท.บ.
นศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

20
20

80
60

20

80

20
20
20
20

80
80
80
80

P1
-

10
-

P2
-

10
-

วท.บ.

20

50

P1

30

-

บธ.บ.

10

50

P1

40

-

-

5

01922260162 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ

บธ.บ.

10

50

P1

40

-

-

5

01922260261 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาด ภาคปกติ

บธ.บ.

10

50

P1

40

-

-

5

01922260262 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาด ภาคพิเศษ

บธ.บ.

10

50

P1

40

-

-

5

01922260261 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ

บธ.บ.

10

50

P1

40

-

-

5

01922260262 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ

บธ.บ.

10

50

P1

40

-

-

5

01922260461 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม ภาคปกติ

บธ.บ.

10

50

P1

40

-

-

5

01922260462 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม ภาคพิเศษ

บธ.บ.

10

50

P1

40

-

-

5

01902260101
01902260311
01902260401
01902260501
01902260901
01902261102
01902261201

01922260161

5
10
25
5
25
10
15
50
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01933260362

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (ภาคปกติ)
สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคปกติ)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาคปกติ
สาขาวิชาภาษาไทย ภาคปกติ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาคปกติ
คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ
คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเทีย่ ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการ ภาคปกติ

3. เกณฑ์ การพิจารณา TCAS รอบที่ 5 ประเภทรับตรงทัว่ ประเทศ
รหัสสำขำวิชำ

คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ

ชื่อ

GPAX

PAT (P1 - P7)

GAT

จำนวนรับ

PAT

%

PAT

%

คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเทีย่ ว
01922260561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน ภาคปกติ

บธ.บ.

10

50

P1

40

-

-

5

01922260661 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว ภาคปกติ

บธ.บ.

10

50

P1

40

-

-

5

01922260662 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว ภาคพิเศษ

บธ.บ.

10

50

P1

40

-

-

5

01922260761 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ

บธ.บ.

10

50

P1

40

-

-

5

01922260762 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคพิเศษ

บธ.บ.

10

50

P1

40

-

-

5

01922260861 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคปกติ

บช.บ.

10

50

P1

40

-

-

5

01922260862 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ

บช.บ.

10

50

P1

40

-

-

5

รป.บ.
รป.บ.
รป.บ.
รป.บ.
น.บ.
น.บ.
ร.บ.
ร.บ.

20
20
20
20
20
20
20
20

80
80
80
80
80
80
80
80

-

-

-

-

20
20
20
20
10
20
10
20

คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์
01921260101
01921260102
01921260201
01921260202
01921260301
01921260302
01921260501
01921260502

สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคปกติ
สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคพิเศษ
สาขาวิชาการบริหารทัว่ ไป ภาคปกติ
สาขาวิชาการบริหารทัว่ ไป ภาคพิเศษ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
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ปริญญำ (10-20%) (%)

3. เกณฑ์การพิจารณา TCAS รอบที่ 5 ประเภทรับตรงทัว่ ประเทศ
ชื่อ

รหัสสาขาวิชา

คณะ / กลุ่มวิชา / สาขาวิชา

GPAX

ปริญญา (10-20%)

GAT
ค่าน้าหนัก

PAT (P1 - P7)
PAT

(%)

ค่าน้าหนัก

PAT

(%)

ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขนต่
ั ้าแต่ละ

(%)

วิชา (คะแนน)

จ้านวนรับ

คณะวิทยาศาสตร์
01903260111 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ

วท.บ.

10

40

P1

40

P2

10

-

10

01903260211 สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ

วท.บ.

10

40

P1

10

P2

40

P1=75

10

P2=90

วท.บ.

10

30

P1

30

P2

30

-

15

01903260411 สาขาวิชาชีวเคมี ภาคปกติ

วท.บ.

10

20

P1

20

P2

50

-

10

01903260511 สาขาวิชาชีววิทยา ภาคปกติ

วท.บ.

10

20

P1

30

P2

40

-

20

01903260611 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ

วท.บ.

20

-

P1

20

P2

60

-

30

01903260711 สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคปกติ

วท.บ.

10

20

P1

30

P2

40

-

20

01903260811 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ภาคปกติ

วท.บ.

10

20

P1

30

P2

40

-

20

01903260911 สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ภาคปกติ

วท.บ.

10

30

P1

20

P2

40

-

30

01903261011 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ภาคปกติ

วท.บ.

10

10

P1

30

P2

50

-

20

01903261111 สาขาวิชาสถิติ ภาคปกติ

วท.บ.

10

40

P1

40

P2

10

-

10
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01903260311 สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาคปกติ

3. เกณฑ์ การพิจารณา TCAS รอบที่ 5 ประเภทรับตรงทัว่ ประเทศ
PAT (P1 - P7)

ชื่อ
GPAX GAT
ปริญญำ (10-20%) (%) PAT

%

PAT

%

PAT

%

วศ.บ.
วศ.บ.

10
10

15
15

P1
P1

25
25

P2
P2

25
25

P3
P3

25
25

3
3

01904260101 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคปกติ*

กศ.บ.

20

40

P5

40

-

-

-

-

3

01904260311 สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ*

กศ.บ.

20

40

P5

20

P2

20

-

-

8

01904260501 สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาคปกติ* (รับเฉพาะผู้ที่มพี ื้นฐานทางด้านดนตรีไทย)

กศ.บ.

20

40

P5

20

P6

20

-

-

20

01904260701 สาขาวิชาพลศึกษา ภาคปกติ*

กศ.บ.

20

40

P5

40

-

-

-

-

4

01904260811 สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคปกติ*
คณะศึกษำศำสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรผลิตครู
01904260901 สาขาวิชาภาษาจีน ภาคปกติ (รับเฉพาะผู้ที่มพี ื้นฐานภาษาจีนแล้วเท่านั้น)

กศ.บ.

20

40

P5

20

P2

20

-

-

4

กศ.บ.

20

40

P5

20 P7.4 20

-

-

4

กศ.บ.

20

80

-

-

-

-
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รหัสสำขำวิชำ

คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ

คณะวิศวกรรมศำสตร์
01905261011 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว ภาคปกติ
01905261111 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ

จำนวนรับ

คณะศึกษำศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรผลิตครู

คณะศึกษำศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
01904260601 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคปกติ
หมำยเหตุ *อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรจาก 5 ปี เป็น 4 ปี กาลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

-

-
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(เรียนในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน )

3. เกณฑ์การพิจารณา TCAS รอบที่ 5 ประเภทรับตรงทัว่ ประเทศ
รหัสสำขำวิชำ

คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ

ชื่อ

GPAX

PAT (P1 - P7)

GAT

จำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT

%

PAT

%

01923260161 สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ

บธ.บ.

10

50

P1

40

-

-

10

01923260261 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
01923260361 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ภาคปกติ
01923260411 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ภาคปกติ
วิทยำลัยนำนำชำติ
01919260101 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ ภาคปกติ

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

10
10
10

50
50
40

P1
P1
P1

40
40
25

P2

25

10
10
5

บธ.บ.

20

80

-

-

-

-

30

01919260201 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ

บธ.บ.

20

80

-

-

-

-

30

01919260301 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ ภาคปกติ

ศศ.บ.

20

80

-

-

-

-

20

01919260401 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ ภาคปกติ
01919260501 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน ภาคปกติ
01919260601 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ

ศป.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.

20
20
20

80
80
80

-

-

-

-

20
20
30

01919260701 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาด ภาคปกติ

บธ.บ.

20

80

-

-

-

-

20

01919260801 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสาร

ศศ.บ.

20

80

-

-

-

-

20

คณะโลจิสติกส์
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เพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ

3. เกณฑ์การพิจารณา TCAS รอบที่ 5 ประเภทรับตรงทัว่ ประเทศ
รหัสสำขำวิชำ

คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ

ชื่อ

GPAX

PAT (P1 - P7)

GAT

จำนวนรับ

%

PAT

%

คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ (วิทยำเขตจันทบุรี)
01911260101 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคปกติ

บธ.บ.

15

55

P1

30

-

-

80

01911260261 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ

บธ.บ.

10

60

P1

30

-

-

100

01911260361 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช) ภาคปกติ
01911260461 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
01911260501 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารทางธุรกิจ ภาคปกติ
คณะเทคโนโลยีทำงทะเล (วิทยำเขตจันทบุรี)
01908260111 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ภาคปกติ

วท.บ.
วท.บ.
ศศ.บ.

20

40

P1

20

P2

20

20

60

P1

20

-

-

20

80

-

-

-

-

60
50
50

วท.บ.

20

30

P1

20

P2

30

50

01925260101 สาขาวิชาการออกแบบเครือ่ งประดับ ภาคปกติ

ศป.บ.

20

40

P6

40

-

-

10

01925260201 สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครือ่ งประดับ ภาคปกติ

บธ.บ.

20

40

P1

40

-

-

20

01925260311 สาขาวิชาอัญมณีและเครือ่ งประดับ ภาคปกติ

วท.บ.

20

40

P1

20

P2

20

20

01927260101 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ

บธ.บ.

20

80

-

-

-

-

100

01927260261 สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ

วท.บ.

10

70

P1

10

P2

10

100

01927260361 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ

บธ.บ.

20

60

P1

20

-

คณะอัญมณี (วิทยำเขตจันทบุรี)

คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ (วิทยำเขตสระแก้ว)

200
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ปริญญำ (10-20%) (%) PAT

3. เกณฑ์การพิจารณา TCAS รอบที่ 5 ประเภทรับตรงทัว่ ประเทศ
รหัสสำขำวิชำ

คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ

PAT (P1 - P7)
ชื่อ
GPAX GAT
จำนวนรับ
ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

รป.บ.
วท.บ.

20
20

80
80

-

-

-

-

200
100

01928260161 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ ภาคปกติ

วท.บ.

20

20

P1

20

P2

40

35

01928260261 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ

วท.บ.

20

20

P1

20

P2

40

35

01928260361 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร ภาคปกติ

วท.บ.

20

20

P1

20

P2

40

35

01936260161 สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มการจัดการธุรกิจทัว่ ไป ภาคปกติ

บธ.บ.

20

80

-

-

-

-

30

01936260261 สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มการตลาด ภาคปกติ

บธ.บ.

20

80

-

-

-

-

30

01936260361 สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
จำนวนรวมภำคปกติ
จำนวนรวมภำคพิเศษ

บธ.บ.

20

80

-

-

-

-

30

โครงกำรจัดตั้ง "คณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจ" (วิทยำเขตสระแก้ว)

2,041
175
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คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ (วิทยำเขตสระแก้ว)
01927260401 สาขาวิชาการบริหารทัว่ ไป ภาคปกติ
01927260601 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ภาคปกติ
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร (วิทยำเขตสระแก้ว)
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4. การสมัครคัดเลือก
4.1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทาการสมัคร
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
มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธกี ารชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
5.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท
5.2 ผู้สมัครนาใบสมัครไปชาระเงิน ธนาคารกรุงไทย หรือที่ทาการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
ในเวลาทาการของธนาคารและที่ทาการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
และผู้สมัครต้องเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานสาหรับการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยนามาแสดงในวันที่
สอบสัมภาษณ์ (วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
5.3 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชาระเงินที่เว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th หลังจากชาระเงิน 3 วันทาการ
หมายเหตุ - ในกรณีที่มีการชาระเงินค่าสมัครหลายครั้ง มหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชาระเงิน
ครั้งสุดท้ายเป็นสาคัญ
- มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. ประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ในวันที่ 14 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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7. การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
รายการ
(1) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เวลาและสถานที่ปรากฏในท้ายประกาศ
หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
2. ใบแสดงผลคะแนน GAT (General Aptitude Test)
ใบแสดงผลคะแนน PAT (Professional Aptitude Test)
4. ใบแสดงผลคะแนน O-NET (Ordinary National
Educational Test) (สาหรับผู้ทสี่ มัครคณะการแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศร)
5. สาเนาใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
7. สาเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
8. สาเนาการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ที่รับรองสาเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
(2) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ต้องมาตรวจ
ร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะที่ต้อง
ตรวจตาบอดสี จากจักษุแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี เท่านั้น ในวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มีดังต่อไปนี้
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะภูมสิ ารสนเทศศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะโลจิสติกส์
- คณะอัญมณี
- คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
(3) สาหรับผู้มสี ิทธ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ จะต้องผ่าน
การทดสอบสมรรถภาพทางกายในวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์

วัน / เดือน / ปี
15 มิถุนายน 2562

8. ประกาศรายชือ่ ผู้ผา่ นการสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการสัมภาษณ์ 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
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน
พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา 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. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
11.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้าย ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และเข้าศึกษาในคณะ และสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ปรากฏ
ในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
11.2 ผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า มีศักดิ์และมีสิทธิ์เป็นนิสิตของ
มหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์
11.3 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามข้อ (11.2) หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ
ยังไม่สาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

12. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)

สาเนาถูกต้อง
นฤมล เหมือนใจ
(นางสาวนฤมล เหมือนใจ)
นักวิชาการศึกษาชานาญการ

วิมลรัตน์ จตุรานนท์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าทีอ่ ธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

