- สำเนำ -

ปฏิทินกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี TCAS รอบที่ 5
โครงกำรรับตรงทั่วประเทศ มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2563
รายการ
สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ
วัน / เดือน / ปี
ดำวน์โหลดระเบียบกำรรับสมัคร
รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต

ธนำคำรกรุงไทย หรือที่ทำกำร
ไปรษณีย์ไทย ทุกสำขำทั่วประเทศ

วิธกี ำรชำระเงิน
ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัคร
และข้อมูลกำรชำระเงิน
ประกำศรำยชื่อผูผ้ ่ำน
กำรคัดเลือก
- คณะพยำบำลศำสตร์,
- คณะภูมสิ ำรสนเทศศำสตร์
- คณะอัญมณี
ส่งผลกำรตรวจร่ำงกำยมำยัง
งำนรับเข้ำศึกษำ
E-Mail : regservice@buu.ac.th
คณะเภสัชศำสตร์
ส่งผลกำรตรวจร่ำงกำยมำยัง
E-Mail : Jutint12@gmail.com
ประกำศรำยชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้ำศึกษำ
กำรรำยงำนตัวออนไลน์
เพื่อเข้ำศึกษำ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
เปิดภาคเรียน

หมายเหตุ

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

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

เวลา

9 – 15 มิ.ย. 2563

-

9 – 15 มิ.ย. 2563
9 – 16 มิ.ย. 2563

ตำมเวลำเปิดทำกำร
ของธนำคำรและ
ที่ทำกำรไปรษณีย์

หลังจำกชำระเงิน
3 วันทำกำร

-

19 มิ.ย. 2563

16.00 น เป็นต้นไป

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

19-22 มิ.ย. 2563

-

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

19-22 มิ.ย. 2563

-

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

23 มิ.ย. 2563

16.00 น เป็นต้นไป

25 - 26 มิ.ย. 2563

-

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

30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2563
4 ก.ค. 2563

1. ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้
2. องค์ประกอบในกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ
- GPAX 6 ภำคเรียน
- ผลคะแนน GAT / PAT
3. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 500 บำท
4. สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-102721 และ 038-102643
5. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผูท้ ี่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ รหัส 63

- สาเนา ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 0586 /2563
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 5
โครงการรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563
-----------------------------------เพื่อให้สอดคล้องกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง นโยบำยกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระบบใหม่
มหำวิทยำลัยบูรพำ จึงมีนโยบำยที่จะคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี TCAS รอบที่ 5 รับตรงทั่วประเทศ
มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2563 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้ มัคร
1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ผ่ำนกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ตำมที่สำขำวิชำกำหนด
(ไม่รับผูท้ ี่มีวุฒิเทียบเท่า ยกเว้น 1) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี ทุกสาขาวิชา
ยกเว้นสาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 2) คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
3) คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี ทุกสาขาวิชา 4) คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
ทุกสาขาวิชา 5) โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” วิทยาเขตสระแก้ว โดยจะต้องมีคะแนน
สอบตามที่คณะและสาขาวิชากาหนด)
2. จะต้องไม่เป็นผูท้ ี่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ รหัสนิสิต 63
3. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX, GAT และ PAT
4. มีควำมประพฤติเรียบร้อย
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สงั คมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
6. มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำกำหนด

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คาแนะนาก่อนการตัดสินใจสมัคร
(คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพาะ แสดงว่าไม่มกี ารกาหนดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม)
คณะแพทยศาสตร์
1. ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำในหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
2. ไม่เป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิตในมหำวิทยำลัย/สถำบันของรัฐ
ในปีกำรศึกษำ 2563 ตำมโครงกำรพิเศษต่ำง ๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถำบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว
3. ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 22 หน่วยกิต และผ่ำนกำรเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ตำกว่
่ ำ 12 หน่วยกิต
4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกของ กสพท.
4.1 อิงตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกของกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย
ประจำปีกำรศึกษำ 2563 คิดเป็นร้อยละ 80 รำยละเอียดดังนี้
1) ใช้วิชำเฉพำะแพทย์ (จำกกำรทดสอบของ กสพท.)
30%
2) วิชำสำมัญ 70% (สอบโดย สทศ.) แบ่งออกได้ดังนี้
(ต้องได้เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มในแต่ละกลุ่มสำขำวิชำ)
2.1) วิทยำศำสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำ) 40%
2.2) คณิตศำสตร์1
20%
2.3) ภำษำอังกฤษ
20%
2.4) ภำษำไทย
10%
2.5) สังคมศึกษำ
10%
4.2 ผลคะแนน O-NET 5 กลุ่มสำระวิชำ ตำมเกณฑ์กำรคัดเลือกของ กสพท. (คะแนนรวม
จะต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60)
4.3 คะแนนกำรสอบสัมภำษณ์ คิดเป็นร้อยละ 20

-25. เงื่อนไขการสมัคร
5.1 ก่อนเข้ำศึกษำ ต้องทำสัญญำกับกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่กำหนดให้
ผู้รับทุนต้องปฏิบัตงิ ำนในหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นระยะเวลำ 3 ปี หลังจำกสำเร็จกำรศึกษำแล้ว ตำม
ระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด
5.2 เมื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้มำรำยงำนตัวและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำเรียบร้อย
แล้ว มหำวิทยำลัยจะส่งรำยชื่อไปยังที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต่อไป
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิด
ข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพ
การเป็นนิสิต
6. จานวนประกาศรับ 1 คน
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ มหำวิทยำลัยจะประกำศรำยชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบสัมภำษณ์
จานวนทั้งหมด 5 คน ในวันที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น.
8. การสอบสัมภาษณ์ กำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ออนไลน์ ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาคณะ/ประเภทวิชาแพทยศาสตร์
1. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ของรัฐได้หลังจำกจบกำรศึกษำแล้ว
โดยต้องสำมำรถทำสัญญำผูกพันฝ่ำยเดียว หรือสัญญำปลำยเปิดกับรัฐบำล ตำมระเบียบและเงือ่ นไขของรัฐบำลกับ
มหำวิทยำลัย (ยกเว้นผู้เข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำเอกชน)
2. ผู้สมัครเข้ำศึกษำสำขำแพทย์ศำสตร์ จะต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค
หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
2.1 มีปัญหำทำงจิตเวชขัน้ รุนแรงอันอำจเป็นอันตรำยต่อตนเองและ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic
Disorders) โรคอำรมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสำทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภำพ
ผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพำะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality
Disorders รวมถึงปัญหำทำงจิตเวชอื่น ๆอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม
2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย ที่อำจเกิดอันตรำยต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดควำม
พิกำรอย่ำงถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม
2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ที่อำจเกิดอันตรำยต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย
และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม
2.4 มีควำมพิกำรทำงร่ำงกำยอันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัตงิ ำนและกำรประกอบวิชำชีพ
เวชกรรม
2.5 มีควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
2.5.1 ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง โดยได้รับกำรตรวจอย่ำงละเอียดแล้ว
2.5.2 ระดับกำรมองเห็นในตำข้ำงดี แย่กว่ำ 6/12 หรือ 20/40
2.6 มีควำมผิดปกติในกำรได้ยินทั้งสองข้ำง โดยมีระดับกำรได้ยินเฉลี่ยที่ควำมถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์
สูงกว่ำ 40 เดซิเบล และควำมสำมำรถในกำรแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่ำร้อยละ 70
จำกควำมผิดปกติของประสำทและเซลล์ประสำทกำรได้ยิน (sensorineural hearing loss)
2.7 โรคหรือควำมพิกำรอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมกำรแพทย์ผู้ตรวจร่ำงกำยเห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำกำรปฏิบัตงิ ำน และกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม ทั้งนี้ คณบดี/ผู้อำนวยกำรวิทยำลัย อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญ
เฉพำะโรคหรือผู้เชี่ยวชำญในแต่ละกรณี ตรวจเพิ่มเติมได้
- กำรชำระค่ำเล่ำเรียนตำมระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำบำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
แบบเหมำจ่ำย ระดับปริญญำตรี (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2562 (กรณีได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล)
Link เอกสาร : http://bit.ly/2mV1fGf

-3หมายเหตุ 1. มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ
เฉพำะตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
2. ในวันสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติของผู้สมัคร
ไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ในกำรเข้ำเป็นนิสิต
3. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด
คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
2. จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
2.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ไม่ตำกว่
่ ำ 22 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
3. ผู้ที่สมัครหลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต จะต้องมีคะแนนขั้นต่ำ ดังต่อไปนี้
3.1 ค่ำคะแนนวิชำ GAT ต้องได้ไม่ตำกว่
่ ำ 200 คะแนน
3.2 ค่ำคะแนนวิชำ PAT2 ต้องได้ไม่ตำกว่
่ ำ 120 คะแนน
4. เป็นผู้ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข
5. เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อย ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง และสำมำรถรับรองต่อมหำวิทยำลัยบูรพำได้ว่ำ
จะตั้งใจและอุตสำหะศึกษำเล่ำเรียนเต็มควำมสำมำรถ ปฏิบัตติ ำมระเบียบข้อบังคับของมหำวิทยำลัยบูรพำ
และของคณะเภสัชศำสตร์ (พร้อมกับของสภำเภสัชกรรม) รวมถึงมติและหลักเกณฑ์กำหนดทีม่ ีอยู่แล้วที่จะมีต่อไป
โดยเคร่งครัดทุกประกำร
6. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรค/ควำมผิดปกติสำคัญ ทีจ่ ะเป็นอุปสรรค
ต่อกำรศึกษำสำขำเภสัชศำสตร์ หรือกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม
7. ต้องไม่เป็น/ไม่มโี รค อำกำรของโรค และ/หรือควำมพิกำร ซึ่งคณะเภสัชศำสตร์ โดยคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรคัดเลือก คณะเภสัชศำสตร์พิจำรณำว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพทำงเภสัชกรรม
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต้องไม่เป็น/ไม่มีโรค อำกำรของโรค ดังต่อไปนี้
7.1 ควำมพิกำรทำงร่ำงกำยและ/หรือทำงจิตใจ ตลอดจนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
และกำรประกอบวิชำชีพทำงเภสัชกรรม
7.2 ตำบอดสี ที่มีระดับควำมรุนแรงมำกกว่ำ Mild Degree of Color Blindness เป็นต้นไป
รวมถึงกรณีกำรพิกำรทำงสำยตำเกินระดับที่กำหนด
7.3 โรค/อำกำรอื่นในระยะรุนแรง หรือเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่ง ที่คณะกรรมกำรสภำเภสัชกรรม
และ/หรือ คณะกรรมกำรประจำคณะเภสัชศำสตร์ เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม
8. กำรทำสัญญำชดใช้ทนุ
8.1 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำเป็นนิสิต ต้องทำสัญญำเป็นนิสิตนักศึกษำเภสัชศำสตร์ผู้ทำสัญญำชดใช้ทุนฯ
ตำมควำมต้องกำรแต่ละปีของรัฐ พร้อมกับกำรทำสัญญำค้ำประกันโดยบิดำ/มำรดำ/ผู้ปกครอง ตำมกฎหมำย พร้อมด้วย
หลักทรัพย์ค้ำประกันหรือโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำชดใช้ทุนฯ
กำรทำสัญญำเป็นนิสิตคณะเภสัชศำสตร์คู่สัญญำเพื่อปฏิบัติรำชกำรชดใช้ทุนฯ เป็นไปตำมมติเห็นชอบ
กำหนดโดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งอำจมีกำรปรับปรุงเงื่อนไขเป็นระยะๆ โดยมีประกำศในวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
หลักทรัพย์และหรือการค้าประกันตามสัญญาชดใช้ทุนฯดังกล่าวจะสิ้นสุดหรือคืนให้ เมื่อ
(1) นิสิตเภสัชศำสตร์ผู้ทำสัญญำชดใช้ทุนได้ปฏิบัติรำชกำร ณ หน่วยงำนที่ได้รับกำรจัดสรร
ตำมควำมต้องกำรแต่ละปีของรัฐ จนครบกำหนดระยะเวลำตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำ หรือ
(2) นิสิตเภสัชศำสตร์ผู้ทำสัญญำชดใช้ทุนมีจำนวนเกินควำมต้องกำรใช้ในแต่ละปีของรัฐ
ก็จะเป็นอิสระจำกพันธะสัญญำที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้

-4อนึ่ง กรณีนิสิตลำออกจำกกำรเป็นนิสิตก่อนสำเร็จกำรศึกษำ หรือประพฤติตนไม่สมควรจนเป็นเหตุให้ต้อง
พ้นสภำพกำรเป็นนิสิตตำมข้อ 6 ของข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ยกเว้น กำรพ้นสภำพนิสติ ตำมข้อ 6(1)(ค) 4) 5) 7) และ 8) ให้ถือว่ำนิสิตผูน้ ั้นปฏิบัตผิ ิดสัญญำ และต้องชำระค่ำปรับ
ในอัตรำภำคกำรศึกษำละ 20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน)
8.2 หำกผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำและชำระค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ
และทำสัญญำชดใช้ทุนจะถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิ์กำรเข้ำเป็นนิสิตเว้นแต่คณบดีคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
จักพิจำรณำเป็นรำยกรณีเฉพำะหน่วยงำน/องค์กรที่มีพันธะสัญญำควำมร่วมมือด้วยกัน
9. ค่ำบำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน
9.1 ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 75,000 บำท
9.2 ภำคฤดูร้อน 40,000 บำท
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
1. มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 16 ปี
2. จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
2.1 ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
2.2 ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (พย.บ.)
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 3.00 และมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 16 ปี
2. จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
2.1 ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
2.2 ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
ผู้สมัครเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์จะต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
ไม่มีควำมพิกำรทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบวิชำชีพ เพื่อประโยชน์
ในกำรเข้ำศึกษำในคณะพยำบำลศำสตร์ ซึ่งมีกำรเรียนทัง้ ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติที่ต้องฝึกให้กำรพยำบำลแก่
ผู้รับบริกำร ดังต่อไปนี้
1. มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
1.1 มีปัญหำทำงจิตเวชขัน้ รุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสำทรุนแรง (Severe Neurosis)
หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน โดยเฉพำะ Antisocial Personality หรือ Borderline Personality รวมถึงปัญหำ
ทำงจิตเวชอืน่ ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพกำรพยำบำลและผดุงครรภ์
1.2 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริกำรหรือส่งผลให้เกิดควำมพิกำรอย่ำงถำวร
อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
1.3 โรคไม่ติดต่อหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำดังต่อไปนี้
1.3.1 โรคลมชักที่ยังไม่สำมำรถควบคุมได้ ทั้งนี้โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรชักมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี
โดยมีกำรรับรองจำกแพทย์ผู้เชีย่ วชำญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้
1.3.2 โรคหัวใจระดับรุนแรง และมีภำวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะอย่ำงถำวร
1.3.3 โรคควำมดันเลือดสูงรุนแรง และมีภำวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยำธิสภำพต่ออวัยวะ
อย่ำงถำวร
1.3.4 ภำวะไตวำยเรื้อรัง
1.3.5 โรคติดสำรเสพติดให้โทษ
1.4 ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง

-51.5 ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.5.1 สำยตำต่ำกว่ำ 6/12 ทัง้ 2 ข้ำง 1.5.2 สำยตำข้ำงใดข้ำงหนึง่ ต่ำกว่ำ 6/24
1.5.3 ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิติ
1.6 หูหนวกหรือหูตึง (Threshold ของกำรได้ยินสูงกว่ำ 40 dB) จำกควำมผิดปกติทำงประสำท
และกำรได้ยนิ (Sensorincural Hearing Loss) ถ้ำได้รับกำรรักษำแล้วไม่ดีขึ้น
1.7 โรคหรือควำมพิกำรอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้
ทั้งนี้ผลกำรพิจำรณำกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร
สัมภำษณ์ โดยคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำยเพิ่มเติมได้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำจิตวิทยำ ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)
ไม่ต่ำกว่ำ 2.50 และมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
1. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ตำกว่
่ ำ 22 หน่วยกิต
2. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สำขำวิชำประวัติศำสตร์ ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.75
2. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำต่ำงประเทศ ไม่ต่ำกว่ำ 9 หน่วยกิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สำขำวิชำศำสนำและปรัชญำ ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00 จะต้องไม่ตำบอดสี
2. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ผู้สมัครต้องเลือกเรียนในกลุ่มวิชำ เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มภูมิศำสตร์
2. กลุ่มภูมิสำรสนเทศศำสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
1. มีควำมสนใจด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและกำรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
2. มีควำมสนใจด้ำนกฎหมำย
3. ไม่เป็นโรคร้ำยแรงจนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
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1. ต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
1.1 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
1.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
2. ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำ สำมำรถเลือกเรียนในสำขำวิชำ ดังต่อไปนี้
1. สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ
2. สำขำวิชำฟิสิกส์
3. สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์
4. สำขำวิชำวำริชศำสตร์
5. สำขำวิชำสถิติ
คณะวิทยาการสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.50 และต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
1. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์ ไม่ตำกว่
่ ำ 12 หน่วยกิต
2. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงทำงภำษำต่ำงประเทศ ไม่ต่ำกว่ำ 9 หน่วยกิต
3. มีควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น
ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำ อย่ำงเป็นลำดับขั้นตอน
ผู้ที่สมัครสาขาวิชาสาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ จะต้องมีคะแนนขั้นต่ำ
ดังต่อไปนี้
1. ค่ำคะแนนวิชำ GAT ต้องได้ไม่ต่ำกว่ำ 60 คะแนน
2. ค่ำคะแนนวิชำ PAT1 ต้องได้ไม่ตำกว่
่ ำ 30 คะแนน
3. ค่ำคะแนนวิชำ PAT2 ต้องได้ไม่ตำกว่
่ ำ 30 คะแนน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และระบบอัจฉริยะ ได้พฒ
ั นำขึ้นเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรบุคลำกรในอุตสำหกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ รองรับกำรเปลี่ยนรูปองค์กำรไปสู่องค์กรอัจฉริยะ
ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven Business) บนพืน้ ฐำนของเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ ตลอดถึงกำรพัฒนำ
กำลังคนสำหรับธุรกิจดิจิทลั และระบบอัจฉริยะ เช่น โรงงำนอัจฉริยะ (Smart Factory) เกษตรอัจฉริยะ (Smart
Agriculture) ฟำร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) กำรบริกำรอัจฉริยะ (Smart Services)
กำรท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourisms) และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistrics) สอดคล้องกับโครงกำร
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0
ตัวอย่างแนวทางการประกอบอาชีพ
1. นักออกแบบและพัฒนำปรับปรุงปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อกำรเปลี่ยนรูปองค์กรเป็น
องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation ) เช่น
- วิศวกรปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์ (Applied Artificial Intelligence Engineer)
- วิศวกรกำรเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning Engineer)
- เจ้ำหน้ำที่ทำงำนทำงด้ำนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัลในองค์กร
- วิศวกรคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision Engineer)
- นักพัฒนำธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Developer)
- นักพัฒนำอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things Developer)
- นักวำงแผนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจทิ ัล
- ผู้เชี่ยวชำญและให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยี
ข้อมูลดิจิทัล
2. นักวิเครำะห์ข้อมูลในภำคอุตสำหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
3. ผู้ประกอบกำรอิสระด้ำนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล บริษทั Start UP ด้ำนดิจทิ ัล
เพื่อรับงำนวิเครำะห์และออกแบบระบบงำนสำรสนเทศอัจฉริยะ รวมถึงเป็น Design House, Intelligent
Product Design, และ System Integration ส่วนของ Smart Technology ให้ลูกค้ำ หรือ Software
House ทั่วไป
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1. ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำต้องเลือกเรียนสำขำวิชำดังต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ประกอบด้วย
1.1.1 สำขำวิชำคณิตศำสตร์ มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
1.1.1.1 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
1.1.1.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
1.1.2 สำขำวิชำดนตรีศึกษำ มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
1.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ได้แก่ สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ
มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
แนวทำงกำรประกอบอำชีพ สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ
1.2.1 นักวิชำกำรศึกษำ
1.2.2 นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ
1.2.3 นักฝึกอบรมในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสำหกิจ
1.2.4 ประกอบอำชีพอิสระด้ำนออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อกำรสื่อสำรและกำรเรียนรู้
คณะโลจิสติกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ (หลักสูตร 4 ปี)
ผู้สมัครต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมพำณิชยนำวี (หลักสูตร 4 ปี)
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.75
2. ต้องผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำวิศวกรรมโซ่อุปทำน (หลักสูตร 4 ปี) ผูส้ มัคร
จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
1. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ตำกว่
่ ำ 22 หน่วยกิต
2. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ ผูป้ ระสงค์สมัครเข้ำศึกษำ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
1.2 มีเจตคติที่ดีในด้ำนกำรออกกำลังกำยและกีฬำ
1.3 มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกกำลังกำย
1.4 สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกกำลังกำยโดยใช้หลักทำงวิทยำศำสตร์
1.5 ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกกำลังกำยและกำรกีฬำ
ผู้ประสงค์สมัครเข้ำศึกษำ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
2.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
2.3 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
2.4 มีเจตคติที่ดีในด้ำนกำรออกกำลังกำยและกำรกีฬำ
2.5 มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกกำลังกำยอย่ำงต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ
2.6 สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกกำลังกำยโดยใช้หลักทำงวิทยำศำสตร์
2.7 ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
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ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำวิทยำลัยนำนำชำติ ต้องมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ
หลักสูตรนำนำชำติ ผูส้ มัครสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 490,000 บำท โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ
ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ หลักสูตรนำนำชำติ
ผู้สมัครสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 490,000 บำท โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ
ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สำขำวิชำกำรติดต่อสื่อสำร หลักสูตรนำนำชำติ
ผู้สมัครสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำได้ในสำขำวิชำ
กำรติดต่อสื่อสำร จะต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชำใดกลุ่มหนึ่งใน 2 กลุ่มวิชำ ดังนี้
1. กลุ่มวิชำทักษะกำรติดต่อสื่อสำรเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
2. กลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 490,000 บำท โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ
ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
4. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สำขำวิชำนิเทศศิลป์และกำรออกแบบ หลักสูตรนำนำชำติ
ผู้สมัครสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี ซึ่งมีพื้นควำมรู้ด้ำนศิลปะ และมีแนวคิดด้ำนกำรออกแบบกำรคิดสร้ำงสรรค์
อยู่ในระดับดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 850,000 บำท โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ
ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ หลักสูตรนำนำชำติ ผูส้ มัครสำมำรถ
สื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง ผูส้ มัครคัดเลือกเข้ำศึกษำในสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
จะต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชำใดกลุม่ หนึ่งใน 3 กลุ่มวิชำ ดังนี้
1. กลุ่มวิชำกำรตลำด
2. กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ 3. กลุ่มวิชำกำรเงิน
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร 490,000 บำท โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำ
ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ (รับวุฒิเทียบเท่า แต่ผู้สมัครต้องมี
ผลคะแนนสอบ GAT) ผู้สมัครเลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีที่ 2 ได้แก่ กลุ่มกำรตลำด และกลุ่มกำรเงิน
ศึกษำสำระสำคัญด้ำนบริหำรธุรกิจ เสริมสร้ำงควำมเชี่ยวชำญในศำสตร์เฉพำะด้ำน (กำรตลำด และกำรเงิน)
เพื่อเป็นที่ยอมรับในสำยอำชีพ สำมำรถก้ำวสู่กำรเป็นนักบริหำรที่มีควำมสำมำรถที่หลำกหลำยควบคู่กับกำรมีคุณธรรม
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสำมำรถนำเทคโนโลยีดังกล่ำวมำประยุกต์สำหรับกำรทำงำน
ในองค์กร และกำรประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่ำงเหมำะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและสังคม
แนวทางการประกอบอาชีพ
- กลุ่มกำรตลำด ประกอบอำชีพด้ำนกำรตลำดต่ำง ๆ เช่น งำนขำย วำงแผนกำรตลำด โฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ วิจัยตลำด บริหำรผลิตภัณฑ์ บริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น
- กลุ่มกำรเงิน ประกอบอำชีพด้ำนกำรเงินต่ำง ๆ เช่น สินเชือ่ กำรลงทุน วิเครำะห์หลักทรัพย์ วำงแผน
และจัดกำรกำรเงิน ประกันภัย กำรเงินระหว่ำงประเทศ วำณิชธนกิจ บริหำรควำมเสี่ยง วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้
ของโครงกำรลงทุน ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น

-9หมายเหตุ นิสิตกลุ่มวิชำบริหำรธุรกิจ มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฎิบัติงำนในสถำนประกอบกำร)
เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะฯ และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำน
จำกสถำนประกอบกำร
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน
(รับวุฒิเทียบเท่า แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT)
ศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ำนของไทย รวมทั้งกลุ่มประเทศอำเซียน
และเอเชียตะวันออก เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึน้ ภำยใต้กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ สำขำโลจิสติกส์
แนวทางการประกอบอาชีพ
- ด้านการจัดการโลจิสติกส์ เช่น หน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต กำรควบคุมวัตถุดิบ กำรจัดซื้อ
กำรจัดกำรคลังสินค้ำกำรขนส่ง กำรกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ
- ด้านการจัดการการค้าชายแดนหรือการค้าระหว่างประเทศ เช่น หน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งออก
กำรนำเข้ำ กำรจัดซื้อหรือจัดหำต่ำงประเทศ กำรขำยต่ำงประเทศกำรตลำดต่ำงประเทศ กำรประสำนงำนต่ำงประเทศ
ในองค์กำรทั้งภำครัฐและเอกชน และกำรประกอบธุรกิจส่วนตัว
หมายเหตุ นิสิตสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำน
จำกสถำนประกอบกำร
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช) (รับวุฒิเทียบเท่า
แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT)
บัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ เป็นผู้ มีควำมรู้
ด้ำนวิชำกำร มีควำมสำมำรถด้ำนปฏิบัติและกำรวิจัย สำมำรถพัฒนำประยุกต์และถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนพืชอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เพื่อพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน
แนวทางการประกอบอาชีพ รับรำชกำรในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนกำรเกษตร นักวิจัยและเจ้ำหน้ำที่
ในองค์กรภำครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจทำงด้ำนกำรเกษตรหรือเป็นพนักงำนบริษทั ที่ประกอบธุรกิจกำรเกษตร
เป็นต้น สำมำรถศึกษำต่อในระดับปริญญำโทและเอก สำขำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ในสถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ
หมายเหตุ นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัตงิ ำน
ในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะฯ และผ่ำน
กำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (รับวุฒิเทียบเท่า แต่ผู้สมัคร
ต้องมีผลคะแนนสอบ GAT)
บัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ เป็นนักสนับสนุน
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กำรที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีควำมสำมำรถ
ในกำรประยุกต์กำรทำงำนด้ำนโปรแกรม กำรสื่อสำรข้อมูล และกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนเป็นผู้มี
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและทำงำนร่วมกันกับผู้อื่นได้ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำองค์กำรและประเทศ
แนวทางการประกอบอาชีพ นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ นักวิเครำะห์และออกแบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นักพัฒนำระบบ ผู้ดูแลเครือข่ำย นักพัฒนำเว็บไซต์ และนักวิชำชีพในสถำนประกอบกำรที่มกี ำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
หมายเหตุ นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบตั ิงำน
ในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะฯ และผ่ำน
กำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร

-105. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
(Applied Artificial Intelligence and Smart Technology) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)
ไม่ต่ำกว่ำ 2.50 จะต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
5.1 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
5.2 ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงทำงภำษำต่ำงประเทศ ไม่ต่ำกว่ำ 9 หน่วยกิต
5.3 มีควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น
ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำ อย่ำงเป็นลำดับขั้นตอน
5.4 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาสาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ จะต้องมีคะแนนขั้นต่ำ
ดังต่อไปนี้
5.4.1 ค่ำคะแนนวิชำ GAT ต้องได้ไม่ตำกว่
่ ำ 60 คะแนน
5.4.2 ค่ำคะแนนวิชำ PAT1 ต้องได้ไม่ตำกว่
่ ำ 30 คะแนน
5.4.3 ค่ำคะแนนวิชำ PAT2 ต้องได้ไม่ตำกว่
่ ำ 30 คะแนน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และระบบอัจฉริยะ ได้พฒ
ั นำขึ้นเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรบุคลำกรในอุตสำหกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ รองรับกำรเปลี่ยนรูปองค์กำรไปสู่องค์กรอัจฉริยะ
ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven Business) บนพืน้ ฐำนของเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ ตลอดถึงกำรพัฒนำ
กำลังคนสำหรับธุรกิจดิจิทลั และระบบอัจฉริยะ เช่น โรงงำนอัจฉริยะ (Smart Factory) เกษตรอัจฉริยะ (Smart
Agriculture) ฟำร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) กำรบริกำรอัจฉริยะ (Smart Services)
กำรท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourisms) และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistrics) สอดคล้องกับโครงกำร
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0
ตัวอย่างแนวทางการประกอบอาชีพ
1. นักออกแบบและพัฒนำปรับปรุงปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อกำรเปลี่ยนรูปองค์กรเป็น
องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation ) เช่น
- วิศวกรปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์ (Applied Artificial Intelligence Engineer)
- วิศวกรกำรเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning Engineer)
- เจ้ำหน้ำที่ทำงำนทำงด้ำนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัลในองค์กร
- วิศวกรคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision Engineer)
- นักพัฒนำธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Developer)
- นักพัฒนำอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things Developer)
- นักวำงแผนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจทิ ัล
- ผู้เชี่ยวชำญและให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยี
ข้อมูลดิจิทัล
2. นักวิเครำะห์ข้อมูลในภำคอุตสำหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
3. ผู้ประกอบกำรอิสระด้ำนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล บริษทั Start UP ด้ำนดิจทิ ัล
เพื่อรับงำนวิเครำะห์และออกแบบระบบงำนสำรสนเทศอัจฉริยะ รวมถึงเป็น Design House, Intelligent
Product Design, และ System Integration ส่วนของ Smart Technology ให้ลูกค้ำ หรือ Software
House ทั่วไป
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล (รับวุฒิเทียบเท่า แต่ผู้สมัคร
ต้องมีผลคะแนนสอบ GAT)
1. กลุ่มเทคโนโลยีกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล เป็นกลุ่มวิชำที่ศึกษำและใช้เทคโนโลยี
ในกำรจัดกำร และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล เน้นศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงและกำรฟื้นฟูคณ
ุ ภำพแหล่งน้ำ
ตะกอนดิน และระบบนิเวศในทะเลที่สำคัญ เช่น แนวปะกำรัง แหล่งหญ้ำทะเล ป่ำชำยเลน และชำยหำด
กำรใช้เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศสำหรับกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล และกำรศึกษำปัญหำเร่งด่วน
ของประเทศ เช่น กำรกัดเซำะชำยฝัง่ กำรจัดกำรทรัพยำกรประมง มลภำวะทำงทะเล ขยะทะเล และกำรฝึกทักษะ
กำรปฏิบัติกำรใต้นำ้ (SCUBA)
2. กลุ่มเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์ทะเล เป็นกลุ่มวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต
สิ่งมีชีวิตในทะเล กำรจัดกำรฟำร์มทะเล เทคโนโลยีกำรเพำะขยำยพันธุส์ ัตว์และพืชทะเล เทคโนโลยีกำรตรวจและ
วินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ กำรจัดกำรสุขภำพสัตว์น้ำ และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภำพสำหรับพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ให้มีประสิทธิภำพ และยั่งยืน
คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ (รับวุฒิเทียบเท่า
แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT)
1.1 ต้องไม่เป็นผู้ที่ตำบอดสี
1.2 ต้องสอบวิชำควำมถนัดทำงด้ำนศิลปกรรมศำสตร์
สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ โดยเน้นทำงด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับด้วยมือและคอมพิวเตอร์
2D และ 3D กำรออกแบบเครื่องประดับเชิงอุตสำหกรรมและเชิงศิลปะ กำรอออกแบบเครื่องประดับจำกแรงบันดำลใจ
กำรออกแบบเครื่องประดับแฟชัน่ Costume jewelry กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ (Packaging clesign) กำรจัด
นิทรรศกำรกำรจัดแฟชั่นโชว์เครือ่ งประดับ กระบวนกำรผลิตเครื่องประดับอัญมณีศำสตร์เบื้องต้น และกำรตลำดอัญมณี
และเครื่องประดับเบื้องต้น
แนวทางในการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ในตำแหน่ง
นักออกแบบเครื่องประดับอุตสำหกรรม นักออกแบบเครื่องประดับเชิงศิลปะ นักออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น
นักออกแบบเครื่องประดับประณีตศิลป์ ผูผ้ ลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เจ้ำของธุรกิจด้ำน
อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น
หมายเหตุ นิสิตสำขำกำรออกแบบเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบตั ิงำนในสถำน
ประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำรคัดเลือกจำก
สถำนประกอบกำร
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (รับวุฒิเทียบเท่า
แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT) ต้องไม่เป็นผู้ที่ตำบอดสี
สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนกำรบริหำรธุรกิจและกำรตลำด โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ พื้นฐำน
เศรษฐศำสตร์ กำรทำแผนธุรกิจ ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนอัญมณีศำสตร์ กำรตรวจวิเครำะห์อัญมณี กำรประเมินคุณภำพ
รำคำเพชร กำรประเมินรำคำอัญมณีและเครื่องประดับ กำรเป็นผูป้ ระกอบกำร กำรตลำดออนไลน์ กำรสร้ำงแบรนด์
กำรออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ทั้ง 2D และ 3D และกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศเพื่อธุรกิจ
แนวทางในการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ในตำแหน่ง
ผู้ประกอบกำรอัญมณี เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำดและฝ่ำยขำย เจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ำยโฆษณำและประชำสัมพันธ์ เจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยบุคคล เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์อัญมณี เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ยจัดซื้อ เป็นต้น

-12หมายเหตุ นิสิตสำขำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำนในสถำน
ประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำรคัดเลือกจำก
สถำนประกอบกำร
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ (รับวุฒิเทียบเท่า แต่ผู้สมัคร
ต้องมีผลคะแนนสอบ GAT) ต้องไม่เป็นผูท้ ี่ตำบอดสี
สำขำวิชำนี้ศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นควำมรู้ด้ำนอัญมณีศำสตร์ กำรตรวจวิเครำะห์
อัญมณีและเครื่องประดับด้วยเครื่องมือพื้นฐำนและขั้นสูง กำรประเมินคุณภำพอัญมณี กำรประเมินคุณภำพเพชร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิตเครื่องประดับด้วยเครื่องมือประเภทเดียวกับสถำนประกอบกำร กำรออกแบบ
เครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ 2D และ 3D เบื้องต้น กำรออกแบบเหลี่ยมเจียระไน และพืน้ ฐำน
ด้ำนกำรตลำดในอุตสำหกรรมด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับ
แนวทางในการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ในตำแหน่ง
นักอัญมณีศำสตร์ (วิเครำะห์อัญมณี) นักประเมินรำคำอัญมณี นักเครื่องประดับ (ผลิตเครื่องประดับ) นักวิจยั โลหะวิทยำ
ด้ำนโลหะมีค่ำ เจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ำยกระบวนกำรผลิตและควบคุมคุณภำพกำรผลิต เจ้ำของกิจกำรผลิต และจำหน่ำยอัญมณี
และเครื่องประดับ เป็นต้น
หมายเหตุ นิสิตสำขำอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัตงิ ำนในสถำน
ประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำรคัดเลือกจำก
สถำนประกอบกำร
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (รับวุฒิเทียบเท่า
แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT)
แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพเป็นผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์และองค์กำร
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป นักวิชำกำรบริหำรบุคคล พนักงำนฝ่ำยพัฒนำ
และฝึกอบรม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ที่ปรึกษำองค์กรธุรกิจ อำจำรย์ อำชีพอิสระทำงบริหำร ผู้ประกอบกำร
และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(รับวุฒิเทียบเท่า แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT)
แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
ทั้งในองค์กรภำครัฐหรือภำคเอกชน เช่น ในกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสำหกรรม
กระทรวงพลังงำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในบริษัททีป่ รึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม
โรงงำนอุตสำหกรรม เป็นต้น นอกจำกนี้ยังสำมำรถประกอบอำชีพในองค์กรอิสระด้ำนสิ่งแวดล้อม พัฒนำแนวทำง
ดำเนินงำนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในธุรกิจส่วนตัว ตลอดจนศึกษำต่อในระดับสูงต่อไปได้
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน
(รับวุฒิเทียบเท่า แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT)
แนวทางการประกอบอาชีพสำมำรถประกอบอำชีพที่เกี่ยวกับกำรนำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำ กำรจัดซื้อ จัดหำ
กำรขนส่งและกำรกระจำยสินค้ำ กำรจัดกำรคลังสินค้ำ กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นต้น
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป (รับวุฒิเทียบเท่า แต่ผู้สมัคร
ต้องมีผลคะแนนสอบ GAT)
แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน รวมทั้งประกอบ
อำชีพส่วนตัว เช่น
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รัฐวิสำหกิจ อำชีพนักงำนองค์กำรมหำชน อำชีพนักบริหำร อำชีพพนักงำนบริษัท ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทั่วไป
เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ยทรัพยำกรมนุษย์ เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรรัฐกิจ เป็นต้น
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ
(รับวุฒิเทียบเท่า แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ GAT) ผู้สมัคร มีควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ผู้สมัครเลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีที่ 2 ได้แก่ กลุ่มวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ
หรือ กลุ่มวิชำนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบกำรดิจิทลั
แนวทางการประกอบอาชีพ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ (Applied Information Technology) ประกอบอำชีพเกี่ยวกับ
กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ตำแหน่งงำน ได้แก่ นักพัฒนำซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักพัฒนำเว็บแอพพลิเคชั่น นักพัฒนำ
และออกแบบเว็บไซต์ นักพัฒนำสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย นักพัฒนำไอโอที ผู้ดูแลระบบเครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย เป็นต้น
กลุ่มวิชานวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการดิจทิ ัล (Innovation for Digital Entrepreneur)
ประกอบอำชีพเกี่ยวกับผูป้ ระกอบกำรดิจิทัล ตำแหน่งงำน ได้แก่ นักกำรตลำดออนไลน์ นักเศรษฐศำสตร์
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ผู้ออกแบบและพัฒนำสื่อมัลติมีเดียเพื่อกำรนำเสนอทำงธุรกิจ ผูป้ ระกอบธุรกิจดิจิทัล เป็นต้น
คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเกษตรศำสตร์
1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
2. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ มี 2 กลุ่มวิชำ ประกอบด้วย
1. กลุ่มวิชำพืชศำสตร์ กลุ่มนีศ้ ึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตพืช ประกอบด้วย
เทคโนโลยีชีวภำพพืช สรีรวิทยำของพืช กำรปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พชื หลักกำรผลิตพืช เทคโนโลยี
กำรผลิตพืชเสริมควำมงำม เทคโนโลยีกำรผลิตไม้ผล เทคโนโลยีกำรขยำยพันธุ์พืช เช่น กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดนิ พืชพลังงำนและเทคโนโลยี ด้ำนพลังงำนชีวมวล กำรผลิตพืชเครือ่ งเทศและสมุนไพร
กำรจัดกำรดินและปุ๋ยเทคโนโลยีกำรจัดกำรวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืช และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวกับกำรผลิตพืช เป็นต้น
รวมถึงกำรประยุกต์ใช้และกำรวิจัยทำงด้ำนพืชศำสตร์ นำไปสู่กำรสร้ำงเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำกำรผลิตพืชและศึกษำ
ในด้ำนกำรประเมินคุณภำพผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยว ดัชนีกำรเก็บเกี่ยว กำรรักษำคุณภำพ คุณค่ำของโภชนำกำร
ระบบกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง และ
กำรนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมและทันสมัยมำใช้เพื่อลดกำรสูญเสียหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรเพิ่มมูลค่ำของผลิตผลเกษตร
รวมทั้งกำรจัดกำรผลิตผลสดเพื่อส่งออก และควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบมำตรฐำนและควำมปลอดภัยของ
อำหำร และกฎระเบียบมำตรฐำนของประเทศผูน้ ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร
2. กลุ่มวิชำสัตวศำสตร์ กลุ่มนีศ้ ึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ
ประกอบด้วย กำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์พชื เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์
โภชนศำสตร์สัตว์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์ พืชอำหำรสัตว์ กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสัตว์ เทคโนโลยีนำนม
้
กำรฟักไข่และกำรจัดกำรโรงฟัก เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม กำรรักษำเบื้องต้นและกำรป้องกันโรคในสัตว์
ธุรกิจปศุสัตว์และมำตรฐำนฟำร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ และกำรวิจัย
ทำงสัตวศำสตร์เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์
แนวทางการประกอบอาชีพของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ศึกษำต่อปริญญำโท ปริญญำเอก ในสำขำทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ รับรำชกำรในส่วนรำชกำร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร อำจำรย์หรือนักวิจัย ตำมสถำบันมหำวิทยำลัยทั้งภำครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจทำงด้ำน
เกษตร เช่น ฟำร์ม สวน ไร่ โรงงำน ฯลฯ หรือทำงำนในภำคเอกชนที่เกี่ยวกับธุรกิจกำรเกษตร
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1. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
2. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
- สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ประกอบด้วย เทคโนโลยี
อุตสำหกรรมกำรเกษตรเบื้องต้น หลักเศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเกษตร กำรวิจัยตลำดในอุตสำหกรรม
เกษตร กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรควบคุมคุณภำพในอุตสำหกรรมเกษตร กำรประกัน
คุณภำพและกฎหมำยในอุตสำหกรรมเกษตร สถิติและกำรวำงแผนกำรทดลอง นวัตกรรมในอุตสำหกรรมเกษตร กำรเป็น
ผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร หลักวิศวกรรมแปรรูปอำหำร กำรเสริมทักษะและจรรยำบรรณสำหรับ
วิชำชีพวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรศึกษำด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร เช่น จุลชีววิทยำอำหำร เคมีอำหำร
หัวข้อคัดสรรอุตสำหกรรมเกษตร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ประมง เทคโนโลยีผักและผลไม้ เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก เทคโนโลยีกำรหมัก เทคโนโลยีแป้งและน้ำตำล และ
ในด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพและควำมงำม เช่น อำหำรเพื่อสุขภำพ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ สำรสกัด
สมุนไพรและกำรทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพ หัวข้อคัดสรรทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
สุขภำพและควำมงำม เครื่องสำอำง เวชสำอำงค์ และพิษวิทยำของผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ
แนวทำงกำรประกอบอำชีพ ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์
อุตสำหกรรมเกษตร ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทัง้ ในและต่ำงประเทศ สำมำรถทำงำนได้ทงั้ ในหน่วยงำนรำชกำร
หน่วยงำนเอกชน โดยทำงำนในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอำหำร กึ่งอำหำร
และไม่ใช่อำหำร ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพและควำมงำม นอกจำกนี้ยังสำมำรถทำงำนในตำแหน่งอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ำยกำรผลิต ฝ่ำยกำรควบคุมและประกันคุณภำพ กำรตลำด เป็นต้น และประกอบธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมเกษตร
โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” วิทยาเขตสระแก้ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำร (รับวุฒิเทียบเท่า แต่ผู้สมัครต้องมี
ผลคะแนนสอบ GAT)
บัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำกำรจัดกำร จะเป็นผู้ที่มคี วำมรู้
ควำมเข้ำใจในสำระสำคัญทำงด้ำนบริหำรธุรกิจที่จำเป็น ทั้งด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป กำรตลำด และธุรกิจระหว่ำง
ประเทศ ทันยุคสมัยของกำรเปลี่ยนแปลง และผลกระทบอย่ำงเท่ำทัน มีควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ เป็นนักคิด
นักวำงแผน แก้ปัญหำเชิงธุรกิจ สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ และประสบกำรณ์ เพื่อให้เกิดแนวทำงในกำรบริหำรธุรกิจ
ใหม่ ๆ มีควำมเป็นผู้นำ สำมำรถสร้ำงแนวคิดเป็นผู้ประกอบกำรที่มีคุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค์

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาและรายละเอียดรหัสวิชา GAT / PAT
3.1 องค์ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ
การพิจารณาคัดเลือก
(1) GPAX (6 ภำคเรียน)
ร้อยละ 10-20
(2) คะแนนสอบ GAT / PAT
ร้อยละ 80-90
หมายเหตุ มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัตทิ ั่วไป
และคุณสมบัติเฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำกำหนด
3.2 มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก โดยใช้รูปแบบ ดังนี้
3.2.1 ประมวลผลคะแนนจำก GPAX และ GAT/PAT ให้เป็นคะแนนรวม 100 เปอร์เซ็นต์
3.2.2 เรียงลำดับผูส้ มัครในแต่ละสำขำวิชำ จำกผู้ทไี่ ด้คะแนนสูงสุดไปต่ำสุด
3.3 หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมทีม่ หำวิทยำลัยกำหนด หรือข้อมูลกำรสมัครเป็น
เท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำเป็นนิสิต

-153.4 มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิไ์ ม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจำนวนรับที่ได้ประกำศไว้ หำกผล
กำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมทีค่ ณะกำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด
3.5 รำยละเอียดรหัสวิชำสอบ GAT / PAT
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส

85
71
72
73
74
75
76

GAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT

ควำมถนัดทั่วไป
1 ควำมถนัดทำงคณิตศำสตร์
2 ควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์
3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์
4 ควำมถนัดทำงสถำปัตยกรรมศำสตร์
5 ควำมถนัดทำงวิชำชีพครู
6 ควำมถนัดทำงศิลปกรรมศำสตร์

รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส

77
78
79
80
81
82
83

PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT
PAT

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

ควำมถนัดทำงภำษำฝรั่งเศส
ควำมถนัดทำงภำษำเยอรมัน
ควำมถนัดทำงภำษำญี่ปุ่น
ควำมถนัดทำงภำษำจีน
ควำมถนัดทำงภำษำอำหรับ
ควำมถนัดทำงภำษำบำลี
ควำมถนัดทำงภำษำเกำหลี

3. เกณฑ์ การพิจารณา TCAS รอบที่ 5 รับตรงทัว่ ประเทศ
ชื่อ

รหัสสาขาวิชา

คณะ / กลุ่มวิชา / สาขาวิชา

GAT

GPAX

ปริญญา (10-20%)

ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขนต่
ั ้า

(%)

10190101100101A0I6
10190102130101A0I6

10190105113101A0I6
10190105901401A0I6
10190105902501A0I6
10190105902501B0I6
10190105901501A0I6
10190105901201A0I6
10190106220201B0I6

PAT

(คะแนน)

ค่าน้าหนัก

PAT

ค่าน้าหนัก

เกณฑ์ขนต่
ั ้าแต่ละ

(%)

วิชา (คะแนน)

(%)

ใช้เกณฑ์การคัดเลือกของ กสพท.

พ.บ.

จ้านวนรับ

1

ภ.บ.

10

30

200

P2

60

-

-

P2=120

30

พย.บ.
พย.บ.

20
20

50
50

-

P2
P2

30
30

-

-

-

10
20

วท.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

20
20
20
20
20
20

60
80
80
80
80
80

-

P2
-

20
-

-

-

-

5
3
5
10
5
9

วท.บ.

10

40

-

P1

30

P2

20

-

40
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10190104111701A0I6
10190104111702D0I6

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ
คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคปกติ
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาคปกติ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาคปกติ
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาคปกติ
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ

PAT (P1 - P7)

3. เกณฑ์ การพิจารณา TCAS รอบที่ 5 รับตรงทัว่ ประเทศ
ชื่อ

รหัสสาขาวิชา

คณะ / กลุ่มวิชา / สาขาวิชา

GAT

GPAX

ปริญญา (10-20%)

PAT (P1 - P7)

ค่าน้าหนัก เกณฑ์ขนต่
ั ้า

(%)

(คะแนน)

PAT

ค่าน้าหนัก

PAT

(%)

ค่าน้าหนัก

เกณฑ์ขนต่
ั ้าแต่ละ

(%)

วิชา (คะแนน)

จ้านวนรับ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

10190110220301A0I6 ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอจั ฉริยะ ภาคปกติ

น.บ.
ร.บ.

20
20

80
80

-

-

-

-

-

-

25
25

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

20
10
10
10
10

10
10
10
30
10

-

P1
P1
P1
P1
P1

30
30
30
30
50

P2
P2
P2
P2
P2

40
50
50
30
30

-

20
30
30
10
25

วท.บ.

10

40

60

P1

40

P2

10

P1=30

30

P2=30
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10190108901001B0I6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
10190108903201B0I6 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
คณะวิทยาศาสตร์
10190109211201A0I6 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ
10190109212701A0I6 สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคปกติ
10190109212702A0I6 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ภาคปกติ
10190109212901A0I6 สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ภาคปกติ
10190109213301A0I6 สาขาวิชาสถิติ ภาคปกติ
คณะวิทยาการสารสนเทศ

3. เกณฑ์การพิจารณา TCAS รอบที่ 5 รับตรงทัว่ ประเทศ
รหัสสำขำวิชำ

คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ

ชื่อ

GPAX

PAT (P1 - P7)

GAT

จำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะศึกษำศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรผลิตครู
10190115700801A0I6 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ

กศ.บ.

10

35 P1 35 P5 20

1

10190115702501A0I6 สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาคปกติ (รับเฉพาะผู้ทมี่ ีพนื้ ฐานทางด้านดนตรีไทย)

กศ.บ.

20

40 P5 20 P6 20

5

กศ.บ.

20

80

-

-

-

20

10190116611002A0I6 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ

วท.บ.

10

50 P1 40

-

-

10

10190116611003A0I6 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ภาคปกติ

วท.บ.

10

50 P1 40

-

-

10

10190116210202A0I6 สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อปุ ทาน ภาคปกติ

วท.บ.

10

40 P1 25 P2 25

10

10190117900101A0I6 สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ภาคปกติ

ศศ.บ.

20

50 P1 30

-

-

5

10190117112001A0I6 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา ภาคปกติ

วท.บ.

20

40 P2 40

-

-

5

คณะศึกษำศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
10190115901601A0I6 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคปกติ

-

-18-

คณะโลจิสติกส์

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

3. เกณฑ์ การพิจารณา TCAS รอบที่ 5 รับตรงทัว่ ประเทศ
รหัสสำขำวิชำ

คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ

ชื่อ

GPAX

PAT (P1 - P7)

GAT

จำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

วิทยำลัยนำนำชำติ
10190118620101E0I6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ

บธ.บ.

20

80

-

-

-

-

20

10190118611001E0I6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ

บธ.บ.

20

50 P1 30

-

-

30

10190118900101EAI6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร

ศศ.บ.

20

80

-

-

-

-

5

-

และการท่องเที่ยวนานาชาติ ภาคปกติ

กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ ภาคปกติ

ศศ.บ.

20

80

-

-

-

10

ศป.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.

20
20
20

50 P6 30
50 P1 30
50 P1 30

-

-

5
10
20

10190118610801ECI6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาด ภาคปกติ

บธ.บ.

20

50 P1 30

-

-

10

คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ (วิทยำเขตจันทบุรี)
10190220610801A0I6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคปกติ

บธ.บ.

20

80

-

-

-

-

150

10190220611001A0I6 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ

บธ.บ.

20

80

-

-

-

-

180

10190220500401A0I6 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช) ภาคปกติ

วท.บ.

20

80

-

-

-

-

120
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10190118900101EBI6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสาร
เพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ
10190118800101E0I6 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ ภาคปกติ
10190118610801EAI6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน ภาคปกติ
10190118610801EBI6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ

3. เกณฑ์การพิจารณา TCAS รอบที่ 5 รับตรงทัว่ ประเทศ
รหัสสำขำวิชำ

คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ

คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ (วิทยำเขตจันทบุรี)
10190220610901A0I6 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
10190220220301A0I6 สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอจั ฉริยะ ภาคปกติ

ชื่อ

GPAX

PAT (P1 - P7)

GAT

จำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

วท.บ.
วท.บ.

20

80

-

100

10

40 P1 40 P2 10

40

วท.บ.

20

50 P1 10 P2 20

90

10190222800101A0I6 สาขาวิชาการออกแบบเครือ่ งประดับ ภาคปกติ

ศป.บ.

20

80

-

-

-

-

100

10190222610801A0I6 สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครือ่ งประดับ ภาคปกติ

บธ.บ.

20

80

-

-

-

-

100

10190222213401A0I6 สาขาวิชาอัญมณีและเครือ่ งประดับ ภาคปกติ

วท.บ.

20

80

-

-

-

-

100

10190323610401A0I6 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ

บธ.บ.

20

80

-

-

-

-

150

10190323210101A0I6 สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ

วท.บ.

20

80

-

-

-

-

150

10190323611001A0I6 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ

บธ.บ.

20

80

-

-

-

-

150

10190323903101A0I6 สาขาวิชาการบริหารทัว่ ไป ภาคปกติ

รป.บ.

20

80

-

-

-

-

150

10190323610901A0I6 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ภาคปกติ

วท.บ.

20

80

-

-

-

-

150

-

-

-

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล (วิทยำเขตจันทบุรี)
10190221213001A0I6 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ภาคปกติ

คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ (วิทยำเขตสระแก้ว)
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คณะอัญมณี (วิทยำเขตจันทบุรี)

3. เกณฑ์การพิจารณา TCAS รอบที่ 5 รับตรงทัว่ ประเทศ
รหัสสำขำวิชำ

คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ

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

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร (วิทยำเขตสระแก้ว)
วท.บ.

20

20 P1 20 P2 40

50

10190324500201ABI6 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ

วท.บ.

20

20 P1 20 P2 40

50

10190324501101A0I6 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร ภาคปกติ

วท.บ.

20

20 P1 20 P2 40

50

บธ.บ.

20

80

120

โครงกำรจัดตั้ง "คณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจ" (วิทยำเขตสระแก้ว)
10190325610201A0I6 สาขาวิชาการจัดการ ภาคปกติ

-

-

-

-

จำนวนรวมภำคปกติ

2,409

จำนวนรวมภำคพิเศษ

100
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10190324500201AAI6 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ ภาคปกติ
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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 9 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563
4.3 สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 อันดับเท่านั้น
4.4 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง หากข้อมูลใด
เป็นเท็จ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบารุง
มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน
(ถ้ามี) ภาคเรียนละ 10,000 บาท

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธกี ารชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
5.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท
5.2 ผู้สมัครนาใบสมัครไปชาระเงิน ธนาคารกรุงไทย และที่ทาการไปรษณียท์ ุกสาขาทั่วประเทศ
ในเวลาทาการของธนาคารและที่ทาการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 9 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563
หมายเหตุ - ในกรณีที่มีการชาระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชาระเงิน
ครั้งสุดท้ายเป็นสาคัญ
- มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชาระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
6.1 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชาระเงินทางเว็บไซต์
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจากชาระเงิน 3 วันทาการ
6.2 หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป)
- หากชาระเงินค่าสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่เลือกสมัครได้
- หากยังไม่ได้ชาระเงินค่าสมัคร สามารถทาการสมัครใหม่ได้
โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th
แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 ระหว่างวันที่ 9 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 หากพ้นกาหนด
จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้

7. ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลือกในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

8. ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งผลตรวจร่างกายมายังงานรับเข้า มหาวิทยาลัยบูรพา
8.1 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
โดยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลของรัฐบาล หรือโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง จากนั้นให้จัดส่ง
ผลตรวจร่างกายมายังงานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 19-22 มิถุนายน พ.ศ. 2563
โดยส่งมายัง E-Mail : regservice@buu.ac.th เฉพาะคณะดังต่อไปนี้
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
คณะอัญมณี
8.2 เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกคณะเภสัชศาสตร์ ให้ส่งมายัง E-Mail :
Jutint12@gmail.com วันที่ 19-22 มิถุนายน พ.ศ. 2563
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9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th/ หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

10. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
10.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็นผูม้ ีสิทธิ์
รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ปรากฏ
ในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
10.2 ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สาเร็จการศึกษา
ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

11. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 25 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ)

สาเนาถูกต้อง
นฤมล เหมือนใจ
(นางสาวนฤมล เหมือนใจ)
นักวิชาการศึกษาชานาญการ

สมถวิล จริตควร
(รองศาสตราจารย์สมถวิล จริตควร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

