
 
 
 
 

                
 
                           

 
 
 
 

 ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
ประเภทรับตรงทั่วประเทศ  มหาวิทยาลยับูรพา   

ประจําปการศึกษา  2554 
(คร้ังที่  1  และ  คร้ังที่  2) 

 
 
 
 





 

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี  ประเภทรับตรงทั่วประเทศ 
มหาวิทยาลัยบรูพา  ประจําปการศึกษา  2554  (ครั้งที่  1  และครั้งที่  2) 

 

รายการ สถานที่ / ผูรับผิดชอบ วัน / เดือน / ป  (ครั้งที่  1) วัน / เดือน / ป  (ครั้งที่  2) เวลา 

รับระเบียบการ ดาวนโหลดจาก  website   
http://service.buu.ac.th 

29  ก.ค. – 13  ก.ย.  2553 15  พ.ย. - 15  ธ.ค.  2553 - 

สมัครทาง  Internet website  http://service.buu.ac.th 16  ส.ค. – 13  ก.ย.  2553 15  พ.ย. - 15  ธ.ค.  2553 - 

การชําระเงิน ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารนครหลวงไทย   
และที่ทําการไปรษณียไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ 

16  ส.ค. - 15  ก.ย.  2553 15  พ.ย. - 17  ธ.ค.  2553 08.30 – 16.30  น. 

ตรวจสอบขอมูลการสมัคร 
และขอมูลการชําระเงิน 

website  http://service.buu.ac.th หลังจากชําระเงนิ 
3  วันทําการ 

หลังจากชําระเงนิ 
3  วันทําการ 

- 

ประกาศผลผูมสีิทธิ์เขารับการสอบ
สัมภาษณและตรวจรางกาย 

-  อาคาร ภปร.  ชั้น 1  ม.บูรพา 
-  website  http://service.buu.ac.th 

2  ต.ค.  2553 7  ม.ค.  2554 16.00  น. 

สอบสัมภาษณและตรวจรางกาย มหาวิทยาลัยบูรพา  บางแสน  ชลบุรี 16 – 17  ต.ค.  2553 15 – 16  ม.ค.  2554 09.00 – 16.00  น. 

ประกาศผลขั้นสุดทาย - อาคาร ภปร. ชั้น 1 ม.บูรพา 
-  website  http://service.buu.ac.th 

26  ต.ค.  2553 24  ม.ค.  2554 16.00 น. 

รายงานตัวเขาเปนนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา  บางแสน  ชลบุรี 30 - 31  ต.ค.  2553 29 - 30  ม.ค.  2554 09.00 – 16.00  น. 
 

หมายเหตุ   1)  ปฏิทินการสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
                   2)  ผูมารายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา  ในการคัดเลือกครั้งที่  1  แลว  จะไมมีสิทธิ์ในการสมัครครั้งที่  2 



 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เร่ือง  การสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตร ี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ 

มหาวิทยาลัยบรูพา  ประจําปการศึกษา  2554 
(คร้ังท่ี  1  และ  คร้ังท่ี  2) 

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

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบรูพาวาดวยการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2552  มหาวิทยาลัย 
จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา  2554  ประเภทรับตรง 
ทั่วประเทศ  โดยมีนโยบายในการรับนิสิตเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  ทั้งภาคปกตแิละภาคพิเศษ  การรับ 
นิสิตในปการศึกษานีน้ักเรยีนสามารถสมัครทางอินเตอรเน็ตไดในคราวเดยีวกันทั้งภาคปกตแิละภาคพิเศษ   
ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกและลดปญหาการสมัครซ้ําซอนระหวางภาคปกติและภาคพิเศษของ 
มหาวิทยาลัยบรูพา 
 มหาวิทยาลัยบรูพา  จึงไดประกาศคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง 
ทั่วประเทศ  ประจําปการศึกษา  2554  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

1.  คุณสมบตัิทั่วไปของผูสมัคร 
1.  สําเร็จการศึกษา  หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  หรือเทียบเทา  (ผูสมัครท่ีสมคัรคัดเลือก 

ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัดแลว  ไมสามารถสมัครคัดเลือกประเภทรับตรงทั่วประเทศได   
หากตรวจสอบพบวาผูสมัครไดสมัครท้ังสองประเภท  มหาวิทยาลัยบรูพาจะยึดขอมูลการสมัครคร้ังหลังสดุ 
ท่ีมีการชําระเงินเรียบรอยแลวเปนขอมูลในการประมวลผล) 

2.  มีความประพฤติเรียบรอย 
3.  ไมเปนโรคติดตอรายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
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2.  คุณสมบตัิเฉพาะสาขา  คําแนะนํากอนการตัดสินใจสมัคร  และการเตรยีมตัวในการสมัคร 
     (คณะ/สาขาวิชาที่ไมไดลงคณุสมบัติเฉพาะ  แสดงวาไมมีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม) 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 สาขาวิชานิเทศศาสตร  ผูสมัครตองมีผลการเรียนสะสมไมต่ํากวา  2.00  และเมื่อข้ึนเรยีน 
ในชั้นปที่  2  ภาคเรียนที่  2  จะตองเลือกเรียนในวิชาเอก  ดังตอไปนี ้
 นิสิตภาคปกติ  จะตองเลือกเรียนใน  5  วิชาเอก  ดังนี ้

1.  การประชาสัมพันธ 
 2.  การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 
 3.  วารสารศาสตร 
 4.  วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง 
 5.  ภาพยนตรและโทรทัศน 
 นิสิตภาคพิเศษ  จะตองเลือกเรียนใน  4  วชิาเอก  ดังนี ้
 1.  การประชาสัมพันธ 
 2.  การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 
 3.  วารสารศาสตร 
 4.  ภาพยนตรและโทรทัศน 
 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 
 1.  สําเร็จการศึกษา  หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  หรือเทียบเทา  ทุกแผนการเรยีน
 2.  ไมเปนผูมตีาบอดสี 
 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร  ผูสมัครคัดเลือกเขาศึกษาตองเลือกเรียนในกลุมดังตอไปนี ้
 1.  กลุมภูมิศาสตร 
 2.  กลุมภูมิสารสนเทศศาสตร 
 

คณะการจัดการและการทองเท่ียว 
1.  สําเร็จการศึกษา  หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  หรือเทียบเทา  แผนการเรียน 

วิทยาศาสตรคณิตศาสตร  หรือแผนการเรียนศิลป  (คํานวณ)  และมีผลการเรียนสะสมไมต่ํากวา  2.00 
2.  ผูเขาศึกษาคณะการจัดการและการทองเที่ยว  ทกุหลักสูตรตองมีความพรอมที่จะเขารวม 

โครงการสหกิจศึกษา  (การปฏิบัติงานจริงที่เกี่ยวของกับวิชาชีพในสถานประกอบการ  ระยะเวลา   
16  สัปดาห)  หรือการฝกประสบการณวิชาชีพ  ในชั้นปที่  3  และหรือปที่  4 
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 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการการทองเทีย่ว 
 -  มีความอดทน รักงานบริการ บุคลิกภาพดี มั่นใจ และกลาแสดงออก 
 -  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 
 -  มีความพรอมในการออกทัศนศึกษา  ตามเสนทางบังคับของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย   
เพื่อยื่นขอรับบัตรมัคคุเทศกเมื่อจบการศึกษา  (คาใชจายนอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตร  โดยคณะฯ  
สมทบคาใชจายสวนหนึ่ง) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
-  ติดตามขอมูลขาวสาร และกระแสการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโลกอยูเสมอ 
-  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 
-  มีความพรอมในการเขาศกึษาดูงาน  หรือฝกงานในตางประเทศ  โดยสามารถรับผิดชอบคาใชจาย 

นอกเหนือจากในหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
-  มีความสนใจ กระตือรือรน ในการเปนผูใฝหาความรูอยางตอเนื่อง 
-  มีทัศนคติทีด่ีในการเรียน และการประกอบอาชีพทางดานการจดัการทรัพยากรมนุษย 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการ  
-  มีความสนใจดานธุรกิจ และการบริหารจัดการ 
-  มีภาวะผูนํา มุงมั่น ใฝสัมฤทธิ์ 
-  มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวิชาการเงนิ  
-  มีความซื่อสัตย ความพยายามและขยนัหมั่นเพียร 
-  มีทักษะดานการคํานวณ และการใชภาษาอังกฤษ 
-  ติดตามขอมูลขาวสาร และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
-  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห และนําเสนอผลงาน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  สาขาวิชาการตลาด  
-  มีความคิดสรางสรรค มีคุณธรรมและจริยธรรม 
-  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห และนําเสนอผลงานอยางมืออาชพี 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  สาขาวิชาการบัญชี
-  มีความขยนัหมั่นเพยีร ซ่ือสัตย อดทน และรับผิดชอบสูง 
-  มีความละเอยีดรอบคอบ และชอบทํางานเกี่ยวกับการคํานวณตัวเลข 
-  มีกรอบคิดทีเ่ปนระบบ และสามารถวิเคราะหอยางมีเหตุผล 
-  ตองยอมรับเงื่อนไขการฝกประสบการณวิชาชีพในสํานักงานตรวจสอบบัญชี 
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คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ไมต่ํากวา  2.00 

 2.  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  และ  สาขาวิชารัฐศาสตร  ผูสมัครตองมีความสนใจดาน 
การบริหารจัดการ  การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  และไมเปนโรครายแรงจนเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
 3.  สาขาวิชานติิศาสตร  ผูสมัครตองมีความสนใจดานกฎหมาย  และไมเปนโรครายแรง 
จนเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 เปนผูสําเร็จการศึกษา  หรือกาํลังศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปที่  6  แผนการเรยีนวทิยาศาสตรคณิตศาสตร
 

คณะสาธารณสุขศาสตร 
  1.  สําเร็จการศึกษา  หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  หรือเทียบเทา  แผนการเรียนวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร 

2.  ไมเปนผูที่เปนโรค  ดังตอไปนี ้
  -  ตาบอดส ี (เฉพาะสาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภยั  และ  
สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดลอม) 
  -  โรคเร้ือน 
  -  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
  -  โรคพิษสุราเร้ือรัง 

-  โรคจิตตาง ๆ 
  -  โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเปนทีน่ารังเกียจ 
  -  กามโรคในระยะที่มีผ่ืนหรือแผลตามผิวหนัง  (ระยะที่ 2) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ผูสมัครคัดเลือกเขาศึกษาตองเลือกเรียนสาขาวิชาดังตอไปนี้ 

สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย  เมื่อสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญา  
วท.บ.  (สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย)  สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริม  ปองกัน  
ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ  เพื่อสืบคนปญหาและอันตรายตลอดจนประเมิน  แกไข  ควบคุม 
ปญหาที่เกิดจากการทํางาน 
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สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดลอม  เมื่อสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญา  วท.บ.  (อนามัยส่ิงแวดลอม)   
สามารถปฏิบัติงานเกีย่วกับการวิเคราะห  วางแผน  นิเทศ  ดําเนินการแกไขปญหาอนามัยส่ิงแวดลอม   
ทั้งในสถานประกอบการและชุมชน  การประเมินผลงาน  การวจิัย  และพัฒนางานทางดานอนามยั 
ส่ิงแวดลอม  และดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของ 

สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤตกิรรมสุขภาพ  เมื่อสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญา  วท.บ.  (สุขศึกษาและ 
พฤติกรรมและสุขภาพ)  สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหปญหาสุขภาพ  พฤติกรรมสุขภาพ   
กระบวนการปลูกฝง  และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการวางแผนและดําเนินการสุขศึกษา  การประเมนิผลงาน  
การวิจยัพัฒนางานดานสุขศึกษา  และสาธารณสุขที่เกี่ยวของ   
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   
 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน  เมื่อสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญา  ส.บ.  (การจัดการสุขภาพชุมชน) 
สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหปญหาสุขภาพและการจัดปญหาสาธารณสุขในทองถิ่นที่รับผิดชอบ 
ประเมินผลและวิเคราะหความคุมทุนในการจัดการปญหาสาธารณสุข พัฒนาเครือขายการจัดการปญหาสาธารณสุข 
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการปญหาสุขภาพในทองถิ่น  โดยสามารถปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ  เชน 
องคการบริหารสวนตําบล  เทศบาล  โรงพยาบาล  สถานีอนามัย  หรือปฏิบัติงานในมูลนิธิ / องคกรเอกชนที่มี 
วัตถุประสงคและภารกิจในดานการจัดการสขุภาพและสิ่งแวดลอมชุมชน โดยทําบทบาทเปนที่ปรึกษาหนวยงาน 
ตาง ๆ  ทางดานสุขภาพ  หรือผูประเมินสภาวะสุขภาพชุมชน  หรือนักวิจยัทางดานสุขภาพ  สิ่งแวดลอม  หรือ 
เจาหนาท่ีบริหารงานดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
 

คณะศึกษาศาสตร 
1.  มีผลการเรียนเฉลี่ย  ไมต่าํกวา  2.00 

 2.  ผูสมัครคัดเลือกเขาศึกษาตองเลือกเรียนสาขาวิชาดังตอไปนี ้
 สาขาวิชาท่ีเรียนเปนภาษาไทย  ประกอบดวย 
 -  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร  (ผูสมัครตองเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร) 

-  กลุมวิชาการสอนทางวิทยาศาสตร  ประกอบดวย  (ผูสมคัรตองเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร) 
  1.  สาขาวิชาการสอนเคมี 
  2.  สาขาวิชาการสอนชีววิทยา   
  3.  สาขาวิชาการสอนฟสิกส   
  4.  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป 
 -  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
 -  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
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 -  สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
 -  กลุมวิชาการสอนทางภาษาตางประเทศ  ประกอบดวย   
  1.  สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ 
  2.  สาขาวิชาการสอนภาษาจนี  (จะตองเดนิทางไปศึกษาตอ  ณ  ประเทศสาธารณรัฐ 
       ประชาชนจีน  2  ป)  (ป  3 – ป  4)) 
  ผูประสงคสมัครคัดเลือกเขาศึกษาในสาขาวิชาการสอนภาษาจีน  นิสิตจะตองศึกษา 
ในประเทศไทย  เปนเวลา  2  ป  โดยในปที ่ 3  จะตองเดนิทางไปศึกษาตอ  ณ  มหาวทิยาลัยในประเทศ 
สาธารณรัฐประชาชนจนี  เปนเวลา  2  ป  และเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อฝกสอน  เปนเวลา  1  ป 
(คาใชจายประมาณ  300,000 – 500,000  บาท  โดยใชทนุสวนตัว  หากมีขอสงสัยติดตอ  038-102002) 
  3. สาขาวิชาการสอนภาษาญีปุ่น 
 -  สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต
 -  สาขาวิชาการสอนศิลปะ
 -  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 -  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
 สาขาวิชาท่ีเรียนเปนภาษาองักฤษ  ประกอบดวย   
  -  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร  (ผูสมัครตองเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร) 
  -  สาขาวิชาการสอนเคมี  (ผูสมัครตองเรียนแผนการเรียนวทิยาศาสตรคณิตศาสตร) 
  -  สาขาวิชาการสอนชีววิทยา  (ผูสมัครตองเรียนแผนการเรยีนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร) 
  -  สาขาวิชาการสอนฟสิกส  (ผูสมัครตองเรยีนแผนการเรียนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร) 
  -  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป  (ผูสมัครตองเรียนแผนการเรียนวทิยาศาสตรคณิตศาสตร) 
  -  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
  ผูประสงคสมัครคัดเลือกเขาศึกษาในสาขาวิชาที่เรียนเปนภาษาอังกฤษ  นิสิตจะตองศึกษา 
ในประเทศไทย  เปนเวลา  2  ป  โดยในปที ่ 3  จะตองเดนิทางไปศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยเนอรทเทิรน 
โคโลราโด  ประเทศสหรัฐอเมริกา  เปนเวลา  2  ป  และเดินทางกลับประเทศไทยเพือ่ฝกสอน   
เปนเวลา  1  ป  (คาใชจายตลอดหลักสูตร ประมาณ 2 ลานบาท โดยใชทุนสวนตัว  หากมีขอสงสัยติดตอ  038-102002) 

 แนวทางการประกอบอาชีพของผูสาํเร็จการศึกษาสาขาวชิาการสอน 
  1.  ผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาการสอน  (หลักสูตร 5 ป)  จะไดรับใบประกอบวิชาชีพ 
สามารถปฏิบัติหนาที่การสอนในสถานศกึษาที่จดัการศกึษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ไดอยางถูกตอง 
ตามกฎหมาย 
  2.  ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรยีนการสอนใหกับบุคคล  หรืองานดานการศึกษา 
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 ธรรมชาติของกิจกรรมการจัดการเรียนรูของคณะศึกษาศาสตร 
  1.  นิสิตจะไดรับการสงเสริมและพัฒนาบคุลิกภาพใหเหมาะสมกับการเปนครูที่ด ี
  2.  นิสิตจะตองฝกปฏิบัติงานในสถานศึกษาเต็มเวลาตอเนื่อง  อยางนอย  1  ป  กอนสําเร็จ 
การศึกษา 
 แนวทางการประกอบอาชีพของผูสาํเร็จการศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา 
  ผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  จะไมไดรับใบประกอบวิชาชีพครู 
แตสามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษาไดในฐานะบุคลากรทางการศึกษา  คือ  ผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชา 
เทคโนโลยีทางการศึกษา  สามารถปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกีย่วกบัการใหการศึกษา 
แกประชาชนโดยใชส่ือผาน  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  หนังสือ  หนังสือพิมพหรือ 
งานที่เกีย่วกับการใชคอมพิวเตอรในการตกแตงภาพ  ตัดตอภาพ  วดีีทศัน  งานผลิตส่ือกราฟก  งานถายภาพ 
เพื่อการศึกษา  เปนตน 
 ธรรมชาติการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณะศึกษาศาสตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศกึษา 
  นิสิตควรจะเปนผูที่รัก  ชอบที่จะคิดสรางสรรค  ชอบทํางานกับสื่อประเภทวิทย-ุ 
กระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  การใชกลองถายภาพ  งานการใชคอมพิวเตอรเพื่อสรางสรรคงานแปลกใหม   
มีความอดทน  มานะ  ปฏิบัตงิานหนกัตอเนือ่งได  การเรียนรูจะเนนการปฏิบัติจริงควบคูการเรียนรู 
ในชั้นเรยีน 
 

วิทยาลัยนานาชาต ิ
 วิทยาลัยนานาชาติ  จัดการเรยีนการสอนเปนภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร  ผูสมัครคัดเลือกเขาศึกษา 
ในกลุมวิชาบริหารธุรกิจ  เมื่อข้ึนเรียนในชัน้ปที่  1  ภาคการศึกษาที่  2  จะตองเลือกเรียนสาขาวิชาใด 
สาขาหนึ่งใน  5  สาขาวิชา  ดังนี ้

1.  สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยวและการโรงแรม 
2.  สาขาวิชาการตลาด 
3.  สาขาวิชาการจัดการ 
4.  สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ   
5.  สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส 

 สําหรับผูประสงคสมัครเขาศึกษาในสาขาวิชาทักษะการติดตอส่ือสารเพื่อพัฒนาทรพัยากรมนษุย
ตองกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  ซ่ึงมีพื้นความรูดานภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดมีาก 
 หมายเหตุ    คาเลาเรียนเหมาจายตลอดหลักสูตร  490,000  บาท  โดยแบงจายเปนรายภาคการศึกษา 
        ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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คณะสหเวชศาสตร 
เปนผูสําเร็จการศึกษา  หรือกาํลังศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปที่  6  แผนการเรยีนวทิยาศาสตรคณิตศาสตร

 สาขาวิชาชีวเวชศาสตร  ผูประสงคสมัครคัดเลือกเขาศึกษาในสาขาวิชาชีวเวชศาสตร  เมื่อข้ึนเรียน 
ในชั้นปที่  2  จะตองเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งจาก  4  สาขา  ดังนี้  (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่   
โทร. 0-3810-3168) 

1.  สาขาโภชนบําบัด 
 เปนสาขาที่ศึกษาเกีย่วกับขบวนการและการวิจัยทางวิทยาศาสตร  ศึกษาโครงสรางและหนาที ่
ขององคประกอบตาง ๆ  ในรางกายมนษุยจนถึงระดับโมเลกุล  ศึกษาปจจัยและกลไกการกอโรค  
การบําบัดรักษา  การประเมินสภาวะทางโภชนาการของบุคคลทั้งในภาวะปกตแิละภาวะเจ็บปวย   
การดัดแปลง  และจัดอาหารใหเหมาะกับสภาวะของรางกาย  โดยใชอาหารเปนเครื่องมือชวยใหรางกาย 
ฟนจากการเจบ็ปวยและกลบัคืนสูสภาพปกติ  ตลอดจนการดัดแปลงและการจัดอาหารเพื่อสุขภาพ 
 อาชีพที่รองรับ  ไดแก  ผูชวยนักโภชนบําบัด  ผูชวยนักกําหนดอาหาร  ผูชวยนกัโภชนาการ   
ปฏิบัติงานวิจยัทางโภชนศาสตรและโภชนบําบัด  นักวิทยาศาสตร  นักธุรกิจดานโภชนาการและอาหาร 
เพื่อสุขภาพ  เปนตน 

2.  สาขาการวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย 
เปนสาขาที่ศึกษาเกีย่วกับขบวนการและการวิจัยทางวิทยาศาสตร  ศึกษาโครงสรางและหนาที ่

ขององคประกอบตาง ๆ  ในรางกายมนษุยจนถึงระดับโมเลกุล  ศึกษาปจจัยและกลไกการกอโรค   
การบําบัดรักษา  รวมถึงการใชเครื่องมือทางดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรการแพทยในการทํางานวิจยั 
ทางดานวิทยาศาสตร  วิทยาศาสตรการแพทย  และวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 อาชีพที่รองรับ  ไดแก  ปฏิบัติงานวิจยัทางวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรการแพทย  นักวิทยาศาสตร   
และนักวิทยาศาสตรการแพทยประจําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรการแพทยในองคกรทาง 
สุขภาพของรัฐและเอกชน  ผูแทนฝายขายของบริษัทจําหนายเครื่องมือทางวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร 
การแพทย  นกัวิทยาศาสตรประจําศูนยเครื่องมือ  นักธุรกิจดานเวชภณัฑและวัสดุวจิยัทางวิทยาศาสตรและ 
วิทยาศาสตรการแพทย  เปนตน 

3.  สาขาการบริหารธุรกิจสุขภาพ 
เปนสาขาที่ศึกษาเกีย่วกับขบวนการและการวิจัยทางวิทยาศาสตร  ศึกษาโครงสรางและหนาที ่

ขององคประกอบตาง ๆ  ในรางกายมนษุยจนถึงระดับโมเลกุล  ศึกษาปจจัยและกลไกการกอโรค   
การบําบัดรักษา  รวมถึงหลักการตลาด  การบริหารธุรกิจ  และระบบธุรกิจทางสุขภาพ 
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อาชีพที่รองรับ  ไดแก  ปฏิบัติหนาที่บริหารธุรกิจสุขภาพในสถานบรกิารสุขภาพของรัฐและเอกชน 
ประกอบธุรกจิสถานบริการทางดานสุขภาพและความงาม  นักบริหารธุรกิจสุขภาพและความงาม   
ผูใหบริการและใหคําแนะนําดานสุขภาพและความงาม  นักธุรกิจดานเวชภณัฑและวสัดุดานสุขภาพและ 
ความงาม  ผูแทนฝายขายของบริษัทจําหนายเวชภณัฑและวัสดดุานสุขภาพและความงาม  ปฏิบัติงานวิจยั 
ทางธุรกิจสุขภาพและความงาม  เปนตน 

4.  สาขาเซลลวิทยา 
เปนสาขาที่ศึกษาเกีย่วกับเซลลวิทยาและพยาธิสภาพของเซลลและเนื้อเยื่อ  อาชีพที่รองรับ   

ไดแก  ผูตรวจและคัดกรองมะเร็ง นักวิทยาศาสตรสาขาเซลลวิทยา  ผูชวยพยาธิแพทย  ผูชวยเทคนิค 
การแพทย  ผูชวยวิจยัทางเซลลวิทยาและพยาธิวิทยา  เจาพนักงานวิทยาศาสตรประจําหองปฎิบัติการ 
เซลลวิทยาและพยาธวิิทยา 
 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย   

1.  ควรเปนผูทีม่ีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรเปนอยางดี   
2.  มีความขยนัขันแข็ง  มีความรับผิดชอบสูง  ความประพฤติดี  และมีบุคลิกภาพทีเ่หมาะสม 

 3.  มีจิตใจรักในเพื่อนมนษุย  มีความเมตตากรุณา  และมมีนุษยสัมพนัธที่ดี 
 เปนสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกบัขบวนการและการวิจยัทางวิทยาศาสตร  ศึกษาโครงสรางและหนาที ่
ขององคประกอบตาง ๆ  ในรางกายมนษุยจนถึงระดับโมเลกุล  ศึกษาปจจัยและกลไกการกอโรค  การตรวจ 
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการ  เปนวิชาชีพที่กระทําตอมนุษยเพื่อใหไดตัวอยางตรวจทางการแพทย  และ 
ดําเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการตรวจ  ทดสอบ  วิเคราะห  วจิัย  และการรายงานผล 
การตรวจตวัอยางตรวจนั้น  เพื่อการวินจิฉัย  การติดตามการรักษา  การพยากรณโรค  และการปองกนัโรค 
หรือเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ  รวมทั้งบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพตาง ๆ  ภายในหองปฏิบัตกิารทาง 
เวชศาสตรชันสูตร 
 ผูสําเร็จการศึกษาสามารถขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยได 
 อาชีพที่รองรับ  ไดแก  นักเทคนิคการแพทยปฏิบัติงานในหองปฏิบัตกิารเวชศาสตรชันสูตรของ 
โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน  นักวิจยัในหองปฏิบัติการวิจัยเวชศาสตรชันสูตรของภาครัฐและเอกชน 
ผูแทนฝายขายผลิตภัณฑเครือ่งมือและน้ํายาทางการแพทย  ประกอบกิจกรรมผลิตภัณฑเครื่องมือและน้ํายา 
ทางการแพทย 
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คณะโลจิสติกส 
 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (หลักสูตร  5 ป) ผูประสงคสมัครคัดเลือกเขาศึกษาตองมคีุณสมบัติ  ดังนี้ 
 1.  ผูสมัครตองเปนเพศชาย  สูงไมต่ํากวา  160  เซนติเมตร  สําเร็จการศึกษา  หรือกําลังศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร  และผานการเรียนวิชารักษาดนิแดน (รด.)  
ช้ันปที่ 3 หรือผานการเกณฑทหารแลว 
 2.  สายตาปกตแิละตาไมบอดสี 
 3.  ไมเปนโรคติดตอรายแรงและโรคซึ่งเปนอุปสรรคตอวิชาชีพ  ดังตอไปนี ้

-  โรคหัวใจ   
  -  ไวรัสตับอักเสบ 
  -  โรคหืด 
  -  โรคทางปอดที่มีอาการไอ  หอบเหนื่อย  และมีการสูญเสียการทํางานของระบบ 
ทางเดินหายใจ 
  -  โรคจิตตาง ๆ   

-  โรคเร้ือน   
-  วณัโรคในระยะอันตราย 
-  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
-  กามโรคในระยะที่มีผ่ืนหรือแผลตามผิวหนัง  (ระยะที่  2) 

  -  โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเปนทีน่ารังเกียจ 
  -  โรคลมชัก 
  -  โรคหรือความพิการใด ๆ  ซ่ึงมิไดระบุไว  แตคณะกรรมการแพทยเหน็วา  ไมสมควรรับ 
 4.  สามารถวายน้ําไดเปนอยางดีและมีสุขภาพแข็งแรง  โดยจะตองผานการทดสอบ 
ในวนัสอบสัมภาษณ  ดังนี ้
  4.1  วายน้ําระยะทาง  100  เมตร  (ใหเตรียมกางเกงวายน้าํมาในวนัสอบสัมภาษณดวย) 
  4.2  วิ่งระยะทาง  1,000  เมตร  (ในระยะเวลาที่กําหนด) 
  4.3  ทดสอบสมรรถภาพทางรางกายตามทีค่ณะโลจิสติกสกําหนด  ดังนี้ 
   -  ดันพืน้  50  คร้ัง 
   -  ยกน้ําหนัก  15  คร้ัง 
   -  ดึงขอราวเดีย่ว  10  ครั้ง 
   -  มือไตราว  1  เที่ยว  (ราวคู  3  ระดับ  ใหเตรียมชุดกฬีามาดวย) 
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หมายเหตุ   สําหรับสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  ซ่ึงระบุวารับเฉพาะเพศชายนั้นเนื่องจากในหลักสูตร 
สาขาวิชานี้จะตองมีการฝกภาคทะเล  และฝกประสบการณบนเรือเดนิทะเล  ในการฝกนั้นมหาวิทยาลัย 
ยังไมมีเรือเปนของตัวเอง  มหาวิทยาลัยตองอาศัยเรือของราชการอื่น  ซ่ึงสวนราชการเหลานั้นยังไมพรอม 
ที่จะรับเพศหญิงเขารับการฝก  สวนการฝกประสบการณบนเรือเดนิทะเลนั้น  จะใชเวลา  1  ป  และตองฝก 
กับเรือพาณิชยของเอกชนซึ่งเรือสินคาของภาคเอกชนจะมีผูปฏิบัติงานบนเรือเปนเพศชายลวน  ซ่ึงใน 
ลักษณะนี้คงจะเปนอุปสรรคอยางมากที่จะหาแหลงฝกประสบการณใหแกนิสิตหญงิ  และหากไมสามารถ 
หาแหลงฝกได  นิสิตหญิงก็ไมสามารถสําเร็จการศึกษาได 
 สวนในกรณีทีจ่ํากัดความสูงนั้น   เพราะมีเครื่องมือบางอยางบนสะพานเดินเรือตดิตัง้ในตําแหนง 
ที่สูง  ซ่ึงผูที่จะใชเครื่องมือเหลานั้น  ตองมีความสูงในระดับหนึ่งที่พอจะใชเครื่องมือเหลานั้นไดสะดวก   
และมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้บนสะพานเดินเรือผูปฏิบัติงานจะตองมีความสูงเพียงพอที่จะมองผานกระจก 
ออกไปดานนอกเพื่อใหสามารถมีทัศนวิสัยที่มองเหน็ไดกวางไกล  หากมีความสูงไมเพียงพอก็จะเปน 
อุปสรรคตอการปฏิบัติงาน  ซ่ึงหากไมสามารถผานการปฏิบัติงานบนเรอืสินคาเดินทะเลเปนเวลา  1  ป   
ตามขอกําหนดของหลักสูตรก็จะไมสามารถสําเร็จการศึกษาได 
 ผลการตรวจรางกาย  การตรวจทางหองทดลอง  และผลเอกซเรยทรวงอก  ถือความเห็นของ 
คณะกรรมการแพทยที่มหาวทิยาลัยกําหนดเปนเดด็ขาด  จะไมรับพิจารณาผลการตรวจรางกายที่ผูสมัคร 
ไดรับการตรวจโรค  หรือไดรับใบรับรองการตรวจโรคจากที่อ่ืน ๆ  โดยคาใชจายในการตรวจรางกาย 
โดยละเอยีดนี ้ จะเสียคาใชจายมากกวาการตรวจรางกายแบบธรรมดา 

สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส  และ  สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมพาณิชยนาว ี  
(หลักสูตร  4  ป) 

ผูประสงคสมัครเขาศึกษา  สําเร็จการศึกษา  หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   
แผนการเรียนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร  หรือ  แผนการเรียนศิลป (คํานวณ)  และไมเปนโรคติดตอรายแรง   
 
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร   วิทยาเขตจันทบุรี 

1.  กลุมสาขาบริหารธุรกิจ  (บธ.บ.)  ไดแก  กลุมการตลาด  กลุมการจดัการ  และกลุมการเงิน   
เปนผูสําเร็จการศึกษา  หรือกาํลังศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปที่  6  หรือเทียบเทา  ทุกแผนการเรียน   

(เลือกเรียนตามกลุมในชั้นปที่  2)  
 ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการบริหารธุรกิจ  โดยเนนศาสตรและศิลปในการจัดการธุรกิจยุคใหม   
เสริมสรางแนวคิดการเปนผูประกอบการธรุกิจควบคูกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม  มุงเนนวิทยาการ 
ที่ทันสมัยเพื่อใหผูเรียนเปนผูรอบรูทันเหตุการณ  และสิ่งแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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 แนวทางการประกอบอาชีพ 
 -  กลุมการจัดการ 
 นักบริหารงานฝายตาง ๆ  ขององคกร  นักจดัการระบบการปฏิบัติงานขององคกร  นักควบคุม 
คุณภาพภายในองคกร  ผูประกอบการธุรกจิ  เปนตน 
 -  กลุมการตลาด 
 พนักงานขาย  นักวางแผนการตลาด  นักโฆษณาหรือประชาสัมพันธ  นักวิจยัตลาด  นกับริหาร 
ผลิตภัณฑ  นักบริหารความสัมพันธลูกคา  ผูประกอบการธุรกิจ  เปนตน 

-  กลุมการเงิน 
 เจาหนาทีด่านสินเชื่อ  การลงทุน  วิเคราะหหลักทรัพย  การวางแผนและจัดการการเงิน   
การประกันภัย  การเงินระหวางประเทศ  วาณิชธนกิจ  การบริหารความเสี่ยง  วิเคราะหความเปนไปไดของ 
โครงการลงทุน  ผูประกอบการธุรกิจ  เปนตน    

นิสิตกลุมสาขาบริหารธุรกิจ มีโอกาสเขารวมโครงการสหกิจศึกษา  (ปฎบิัติงานใน 
สถานประกอบการ)  เปนเวลา  4  เดือน  ในชั้นปท่ี  4  ถานสิิตมีคณุสมบัติเปนไปตามเงื่อนไขของคณะฯ   
และผานการคดัเลือกใหปฏิบตัิงานจากสถานประกอบการ   
 2.  สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร  
 เปนผูสําเร็จการศึกษา  หรือกาํลังศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปที่  6  แผนการเรยีนวทิยาศาสตรคณิตศาสตร
 สาขาวิชานี้ศึกษาเกีย่วกับการจัดการระบบคอมพิวเตอรโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร  และการสรางระบบสารสนเทศรองรับงานดานตาง ๆ ได  

แนวทางการประกอบอาชีพ 
โปรแกรมเมอร  ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอร  ผูดูแลระบบฐานขอมูล  นักออกแบบระบบ 

สารสนเทศ  ผูจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  นักวิชาการคอมพิวเตอร  นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต   
ผูประกอบการคาทางอิเล็กทรอนิกส  เปนตน 

3.  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
 เปนผูสําเร็จการศึกษา  หรือกาํลังศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปที่  6  แผนการเรยีนวทิยาศาสตรคณิตศาสตร   
หรือ  แผนการเรียนศิลป (คํานวณ)  หรือ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)  ดานคอมพิวเตอร/
เทคโนโลยีสารสนเทศ/อิเล็กทรอนิกส  หรือแผนการเรียนที่เกีย่วของ  
 สาขาวิชานี้ศึกษาเกีย่วกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองความตองการดานธุรกิจ  และเนน 
ใหผูเรียนมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจ 
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แนวทางการประกอบอาชีพ 
 นักพัฒนาระบบสารสนเทศของธุรกิจ  นักวเิคราะหระบบสารสนเทศของธุรกิจ  ผูประกอบการคา 
ทางอิเล็กทรอนิกส  โปรแกรมเมอร  ผูดูแลระบบฐานขอมูล  ผูจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  นักออกแบบ 
และพัฒนาเว็บไซต  เปนตน  

4.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ดานพชื)  
 เปนผูสําเร็จการศึกษา  หรือกาํลังศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปที่  6  แผนการเรยีนวทิยาศาสตรคณิตศาสตร  
 สาขาวิชานี้ศึกษาเกีย่วกับวิทยาการสมัยใหมของเทคโนโลยีดานพืช  เชน  เทคโนโลยชีีวภาพ   
เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุพืช  เทคโนโลยีการผลิตพืช วิทยาการหลังการเก็บเกีย่ว  เทคโนโลยีการจัดการ 
ดินและน้ํา  เทคโนโลยีการจดัการศัตรูพืช  เปนตน  โดยเนนการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   
และมีการฝกประสบการณเกีย่วกับเทคโนโลยีดานพืชในหองปฏิบัติการ  และภาคสนาม  รวมทั้งการศึกษา 
ดูงานในหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีดานพืช 
 แนวทางการประกอบอาชีพ 

รับราชการในสวนงานที่เกี่ยวของกับทางดานการเกษตร  นักวจิัยและเจาหนาที่ในองคกรภาครัฐ 
และเอกชน  ประกอบธุรกิจทางดานการเกษตร  หรือเปนพนักงานบรษิทัที่ประกอบธุรกิจการเกษตร  เปนตน  
สามารถศึกษาตอในระดับปริญญาโท  และเอก  สาขาวิทยาศาสตรประยุกตในสถาบนัการศึกษาทัง้ในและ 
ตางประเทศ 

*คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  สนับสนุนใหนิสติชัน้ปท่ี  3  ทุกหลักสูตรฝกงานในภาคฤดูรอน* 
 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบรีุ 
 ผูประสงคสมัครคัดเลือกเขาศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  (วท.บ.)  ตองสําเร็จการศึกษา  
หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  หรือเทียบเทา  แผนการเรียนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร
 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  แบงกลุมดังนี้ 
 -  กลุมเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล  เนนการสกัดสารชีวภาพจากทรัพยากรทางทะเล   
เพื่อใชประโยชนทางโภชนเภสัชภัณฑ 
 -  กลุมเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล  เนนการศึกษาการเปลี่ยนแปลง 
ปริมาณและคณุภาพแหลงน้าํ  ดิน  ทรัพยากรชายฝง  การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในทะเลที่สําคัญ  เชน  
แนวปะการัง  แหลงหญาทะเล  ปาชายเลน  การกัดเซาะชายฝงและการปรับปรุงฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล 
 -  กลุมเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวทะเล  เนนศกึษาการจัดการและการผลิตพืชและสัตว 
รวมถึงส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ  ในทะเลโดยใชเทคโนโลยี 
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คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาอัญมณีและเครือ่งประดับ  (วท.บ.)  ตองสําเร็จการศึกษา  
หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  หรือเทียบเทา  แผนการเรียนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร  และตอง 
ไมเปนผูตาบอดสี  สาขาวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกบัดานอัญมณศีาสตร  เทคโนโลยีอัญมณี  การออกแบบ 
เครื่องประดับ  กรรมวิธีการผลิตและการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ  สนองความตองการของวงการ 
อุตสาหกรรมดานอัญมณแีละเครื่องประดบั  สามารถพัฒนาตนเองใหเรียนรูดานอัญมณีและเครื่องประดับ 
ใหกวางขวางยิง่ขึ้น มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดบั  (บธ.บ.)  ผูสมัคร 
ตองไมเปนผูตาบอดสี  สาขาวิชานี้ศึกษาดานบริหารธุรกิจ  การตลาดและดานอัญมณีศาสตร  การออกแบบ 
เครื่องประดับเบื้องตน  เพื่อใหสามารถออกไปประกอบอาชีพธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไดอยางมี 
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดบั  (ศป.บ.)  ผูสมัคร 
ตองไมเปนผูตาบอดสี  สาขาวิชานี้ศึกษาเกีย่วกับดานการออกแบบเครื่องประดับ  อัญมณีศาสตร  กรรมวิธี 
การผลิตและการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ  สนองความตองการวงการอุตสาหกรรมดานอัญมณ ี
และเครื่องประดับ  สามารถพัฒนาตนเองใหมีความคิดสรางสรรคและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ 
เครื่องประดับ  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
 

คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร  วิทยาเขตสระแกว 
 ผูประสงคสมัครคัดเลือกเขาศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  (ทล.บ.)  ตองเปนผูสําเร็จ 
การศึกษา  หรือกําลังศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปที่  6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร  หรือแผนการเรียน 
ศิลป (คํานวณ)  หรือแผนการเรียนที่เกีย่วของ 
 ผูประสงคสมัครคัดเลือกเขาศึกษาในสาขาวิชาการบริหารทั่วไป  (รป.บ.)  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษา 
หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  ทุกแผนการเรียน
 ผูประสงคสมัครคัดเลือกเขาศึกษาในสาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย  (บธ.บ.)  ตองเปน 
ผูสําเร็จการศึกษา  หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  ทุกแผนการเรยีน
 ผูประสงคสมัครคัดเลือกเขาศึกษาในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  (วท.บ.)  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษา 
หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแกว 
ผูประสงคสมัครคัดเลือกเขาศึกษาในสาขาวิชาเกษตรศาสตร  (วท.บ.)  ตองสําเร็จการศึกษา  

หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  หรือเทียบเทา  แผนการเรียนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร
 สาขาวิชานี้ศึกษาในศาสตรทีเ่กี่ยวของกับเทคโนโลยีการเกษตร  ประกอบดวยกลุมวชิายอย 
ในหลาย ๆ  ดาน  อาทิเชน  เทคโนโลยีการผลิตพืชและการปรับปรุงพันธุพืช  เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร   
เทคโนโลยีการผลิตสัตว  วิทยาการหลังการเก็บเกีย่ว  เทคโนโลยีการอาหาร  ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม  เปนตน 
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3.  เกณฑการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาและรายละเอียดรหัสวิชา  GAT / PAT 
 3.1  องคประกอบการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา   
  การพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา  คร้ังที่  1 
  (1)  GPAX  (4  ภาคเรียน)       รอยละ 20 

(2)  คะแนนสอบ  GAT / PAT      รอยละ 80 
  (3)  สอบสัมภาษณและตรวจรางกาย      ผาน/ไมผาน 
  การพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา  คร้ังที่  2 
  (1)  GPAX  (5  ภาคเรียน)       รอยละ 20 

(2)  คะแนนสอบ  GAT / PAT      รอยละ 80 
  (3)  สอบสัมภาษณและตรวจรางกาย      ผาน/ไมผาน 
 3.2  มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกใหเฉพาะผูท่ีมีคะแนนจากการสอบครบ 
ทุกวิชาที่กําหนดเทานั้น 
 3.3  รายละเอียดรหัสวิชาสอบ  GAT / PAT 
  รหัส 85   GAT   ความถนัดทั่วไป 
  รหัส 71   PAT  1  ความถนัดทางคณิตศาสตร 

รหัส 72   PAT  2  ความถนัดทางวทิยาศาสตร 
รหัส 73   PAT  3  ความถนัดทางวศิวกรรมศาสตร 
รหัส 74   PAT  4  ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร 
รหัส 75   PAT  5  ความถนัดทางวชิาชีพครู 
รหัส 76   PAT  6  ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร 
รหัส 77   PAT  7.1  ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 

  รหัส 78   PAT  7.2  ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 
  รหัส 79   PAT  7.3  ความถนัดทางภาษาญี่ปุน 
  รหัส 80   PAT  7.4  ความถนัดทางภาษาจีน 
  รหัส 81   PAT  7.5  ความถนัดทางภาษาอาหรับ 
  รหัส 82   PAT  7.6  ความถนัดทางภาษาบาลี 



ชื่อ GPAX GAT จํานวนรับ จํานวนรับ

ปริญญา (20%) (%) PAT % PAT % ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคปกติ

ป3001 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ศศ.บ. 20 80 - - - - 6 6

ป3002 สาขาวิชาภาษาจีน ศศ.บ. 20 40 P7.4 40 - - 7 7

ป3003 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ศศ.บ. 20 40 P7.3 40 - - 8 8

ป3004 สาขาวิชาภาษาเกาหลี ศศ.บ. 20 80 - - - - 8 8

ป3005 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 20 80 - - - - 10 10

ป3006 สาขาวิชาประวัติศาสตร ศศ.บ. 20 80 - - - - 10 10

ป3007 สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ศศ.บ. 20 80 - - - - 20 20
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ป3008 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 20 80 - - - - 5 5

ป3009 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 20 60 P7.1 20 - - 6 6

ป3010 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ศ.บ. 20 60 P1 20 - - 8 8

ป3011 สาขาวิชานิเทศศาสตร  (รูปแบบที่ 1 พื้นฐานวิทยาศาสตร)* นศ.บ. 20 70 P1 10 - -

ป3012 สาขาวิชานิเทศศาสตร  (รูปแบบที่ 2 พื้นฐานศิลปศาสตร)* นศ.บ. 20 80 - - - -

ป3013 สาขาวิชาจิตวิทยา วท.บ. 20 80 - - - - 5 5

ป3014 สาขาวิชาบรรณาธิการศึกษา ศศ.บ. 20 80 - - - - 5 5

3.  เกณฑการพิจารณา

รหัสสาขา
PAT

คณะ / กลุมวิชา / สาขาวิชา

หมายเหตุ
*  สาขาวิชานิเทศศาสตร  ภาคปกติ  เมื่อขึ้นชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่  2  จะตองเลือกเรียนใน  5  วิชาเอก  ดังนี้  การประชาสัมพันธ,  

30 30

   การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด, วารสารศาสตร,  วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง  และภาพยนตรและโทรทัศน



ชื่อ GPAX GAT จํานวนรับ จํานวนรับ

ปริญญา (20%) (%) PAT % PAT % ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคพิเศษ

พ4001 สาขาวิชานิเทศศาสตร  (รูปแบบที่ 1 พื้นฐานวิทยาศาสตร)* นศ.บ. 20 70 P1 10 - -

พ4002 สาขาวิชานิเทศศาสตร  (รูปแบบที่ 2 พื้นฐานศิลปศาสตร)* นศ.บ. 20 80 - - - -

พ4003 สาขาวิชาจิตวิทยา วท.บ. 20 80 - - - - 10 10

พ4004 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ศ.บ. 20 60 P1 20 - - 8 8

พ4005 สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ศศ.บ. 20 80 - - - - 20 20

พ4006 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 20 80 - - - - 20 20

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร  ภาคปกติ
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ป3015 กลุมภูมิศาสตร วท.บ. 20 60 P1 20 - - 20 10

ป3016 กลุมภูมิสารสนเทศศาสตร วท.บ. 20 60 P1 20 - - 20 10

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร  ภาคพิเศษ

พ4007 กลุมภูมิศาสตร วท.บ. 20 60 P1 20 - - 20 10

พ4008 กลุมภูมิสารสนเทศศาสตร วท.บ. 20 60 P1 20 - - 20 10

30

รหัสสาขา

หมายเหตุ

คณะ / กลุมวิชา / สาขาวิชา

30

PAT

*  สาขาวิชานิเทศศาสตร  ภาคพิเศษ  เมื่อขึ้นชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่  2  จะตองเลือกเรียนใน  4  วิชาเอก  ดังนี้  การประชาสัมพันธ, 

   การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด,  วารสารศาสตร  และภาพยนตรและโทรทัศน



ชื่อ GPAX GAT จํานวนรับ จํานวนรับ

ปริญญา (20%) (%) PAT % PAT % ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

คณะการจัดการและการทองเที่ยว  ภาคปกติ

ป3017 สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว  (รูปแบบที่  1) บธ.บ. 20 60 P1 20 - - 3 3

ป3018 สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว  (รูปแบบที่  2) บธ.บ. 20 50 P1 30 - - 3 3

ป3019 สาขาวิชาการตลาด บธ.บ. 20 60 P1 20 - - 5 5

ป3020 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย บธ.บ. 20 60 P1 20 - - 5 5

ป3021 สาขาวิชาการจัดการ บธ.บ. 20 60 P1 20 - - 5 5

ป3022 สาขวิชาการเงิน บธ.บ. 20 60 P1 20 - - 5 5

ป3023 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ บธ.บ. 20 60 P1 20 - - 5 5
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ป3024 สาขาวิชาการบัญชี บช.บ. 20 60 P1 20 - - 5 5

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร  ภาคปกติ

ป3025 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป รป.บ. 20 80 - - - - 4 3

ป3026 สาขาวิชารัฐศาสตร ร.บ. 20 80 - - - - 12 11

ป3027 สาขาวิชานิติศาสตร น.บ. 20 80 - - - - 4 3

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร  ภาคพิเศษ

พ4009 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป รป.บ. 20 80 - - - - 14 14

พ4010 สาขาวิชารัฐศาสตร ร.บ. 20 80 - - - - 14 14

พ4011 สาขาวิชานิติศาสตร น.บ. 20 80 - - - - 14 14

รหัสสาขา คณะ / กลุมวิชา / สาขาวิชา
PAT



ชื่อ GPAX GAT จํานวนรับ จํานวนรับ

ปริญญา (20%) (%) PAT % PAT % ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

คณะวิทยาการสารสนเทศ  ภาคปกติ

ป3028 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร วท.บ. 20 35 P1 25 P2 20 30 30

คณะวิทยาการสารสนเทศ  ภาคพิเศษ

พ4012 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร วท.บ. 20 30 P1 20 P2 30 35 35

คณะสาธารณสุขศาสตร  ภาคปกติ

ป3029 สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย วท.บ. 20 30 P2 50 - - 15 -

ป3030 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม วท.บ. 20 30 P2 50 - - 15 -

ป3031 สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ วท.บ. 20 30 P2 50 - - 15 -

ป3032 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน วท.บ. 20 30 P2 50 - - 15 -
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วิทยาลัยนานาชาติ  ภาคปกติ

ป3033 กลุมวิชาบริหารธุรกิจ  * บธ.บ. 20 80 - - - - 60 60

ป3034 สาขาวิชาทักษะการติดตอสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย ศศ.บ. 20 80 - - - - 20 20

หมายเหตุ

   และการโรงแรม,  สาขาวิชาการตลาด,  สาขาวิชาการจัดการ,  สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ  และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

รหัสสาขา คณะ / กลุมวิชา / สาขาวิชา
PAT

* กลุมวิชาบริหารธุรกิจ เมื่อเขาเรียนในชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ตองเลือกเรียนในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งจาก 5 สาขาวิชาดังนี้  สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว  



ชื่อ GPAX GAT จํานวนรับ จํานวนรับ

ปริญญา (20%) (%) PAT % PAT % PAT % ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
คณะสหเวชศาสตร  ภาคปกติ

ป3035 สาขาวิชาชีวเวชศาสตร วท.บ. 20 15 P1 15 P2 50 - - 15 15

ป3036 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย วท.บ. 20 15 P1 15 P2 50 - - 15 15

คณะศึกษาศาสตร  ภาคปกติ หลักสูตร 5 ป

ป3037 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร กศ.บ. 20 10 P1 20 P2 20 P5 30 7 8

ป3038 สาขาวิชาการสอนเคมี กศ.บ. 20 10 P1 20 P2 20 P5 30 7 8

ป3039 สาขาวิชาการสอนชีววิทยา กศ.บ. 20 10 P1 20 P2 20 P5 30 7 8

ป3040 สาขาวิชาการสอนฟสิกส กศ.บ. 20 10 P1 20 P2 20 P5 30 7 8

ป3041 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป กศ.บ. 20 10 P1 20 P2 20 P5 30 7 8

ป3042 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (รูปแบบที่  1) กศ.บ. 20 10 P1 20 P2 20 P5 30 5 5
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ป3043 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (รูปแบบที่  2) กศ.บ. 20 50 P5 30 - - - - 5 5

ป3044 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (รูปแบบที่ 1) กศ.บ. 20 10 P1 20 P2 20 P5 30 5 5

ป3045 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (รูปแบบที่ 2) กศ.บ. 20 50 P5 30 - - - - 5 5

ป3046 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบที่ 1) กศ.บ. 20 10 P1 20 P2 20 P5 30 5 5

ป3047 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบที่ 2) กศ.บ. 20 50 P5 30 - - - - 5 5

ป3048 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (รูปแบบที่  1) กศ.บ. 20 10 P1 20 P2 20 P5 30 5 5

ป3049 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (รูปแบบที่  2) กศ.บ. 20 50 P5 30 - - - - 5 5

ป3050 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน กศ.บ. 20 20 P5 30 P7.4 30 - - 10 10

คณะ / กลุมวิชา / สาขาวิชา
PAT

**  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร  เมื่อขึ้นชั้นปที่  2  ตองเลือกเรียนสาขาวิชาเอกเลือกในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งจาก  4  สาขาดังนี้  สาขาโภชนบําบดั,  

      สาขาการวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย,  สาขาการบริหารธุรกิจสุขภาพ  และสาขาเซลลวิทยา

หมายเหตุ

รหัสสาขา



ชื่อ GPAX GAT จํานวนรับ จํานวนรับ

ปริญญา (20%) (%) PAT % PAT % PAT % ครั้งที่ 1 ครั้งที ่2

คณะศึกษาศาสตร  ภาคปกติ หลักสูตร 5 ป

ป3051 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุน  กศ.บ. 20 20 P5 30 P7.3 30 - - 10 10

ป3052 สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต กศ.บ. 20 20 P5 30 P6 30 - - 10 10

ป3053 สาขาวิชาการสอนศิลปะ กศ.บ. 20 20 P5 30 P6 30 - - 10 10

ป3054 สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (รูปแบบที่ 1) กศ.บ. 20 10 P1 20 P2 20 P5 30 10 10

ป3055 สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (รูปแบบที่ 2) กศ.บ. 20 50 P5 30 - - - - 10 10
คณะศึกษาศาสตร  ภาคปกติ หลักสูตร 4 ป

ป3056 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (รูปแบบที่  1) กศ.บ. 20 40 P1 20 P2 20 - - 10 10

ป3057 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (รูปแบบที่  2) กศ.บ. 20 80 - - - - - 10 10
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คณะศึกษาศาสตรโครงการผลิตครูนานาชาติ(หลักสูตร 2 ปริญญา) เรียนทั้งในประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา (เรียนเปนภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร)

ป3058 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร กศ.บ. 20 10 P1 20 P2 20 P5 30 5 5

ป3059 สาขาวิชาการสอนเคมี กศ.บ. 20 10 P1 20 P2 20 P5 30 5 5

ป3060 สาขาวิชาการสอนชีววิทยา กศ.บ. 20 10 P1 20 P2 20 P5 30 5 5

ป3061 สาขาวิชาการสอนฟสิกส กศ.บ. 20 10 P1 20 P2 20 P5 30 5 5

ป3062 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ กศ.บ. 20 10 P1 20 P2 20 P5 30 5 5
คณะศึกษาศาสตร  ภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ป

พ4013 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (รูปแบบที่  1) กศ.บ. 20 40 P1 20 P2 20 - - 10 10

พ4014 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (รูปแบบที่  2) กศ.บ. 20 80 - - - - - 10 10

รหัสสาขา คณะ / กลุมวิชา / สาขาวิชา
PAT



ชื่อ GPAX GAT จํานวนรับ จํานวนรับ

ปริญญา (20%) (%) PAT % PAT % ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

คณะโลจิสติกส  ภาคปกติ

ป3063 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ * วท.บ. 20 30 P1 20 P2 30 5 5

ป3064 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  (รูปแบบที่  1) วท.บ. 20 30 P1 20 P2 30 3 2

ป3065 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  (รูปแบบที่  2) วท.บ. 20 50 P1 30 - - 3 2

ป3066 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  (รูปแบบที่ 1) วท.บ. 20 30 P1 20 P2 30 3 2

ป3067 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  (รูปแบบที่ 2) วท.บ. 20 50 P1 30 - - 3 2

คณะโลจิสติกส  ภาคพิเศษ

พ4015 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  (รูปแบบที่  1) วท.บ. 20 30 P1 20 P2 30 5 5

พ4016 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  (รูปแบบที่  2) วท.บ. 20 50 P1 30 - - 5 5
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พ4017 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (รูปแบบที่ 1) วท.บ. 20 30 P1 20 P2 30 5 5

พ4018 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (รูปแบบที่ 2) วท.บ. 20 50 P1 30 - - 5 5

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ภาคปกติ (วิทยาเขตจันทบุรี)

ป3068 กลุมสาขาบริหารธุรกิจ ** บธ.บ. 20 60 P1 20 - - 60 60

ป3069 สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร วท.บ. 20 40 P1 20 P2 20 50 50

ป3070 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ทล.บ. 20 60 P1 20 - - 40 40

ป3071 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ดานพืช) วท.บ. 20 30 P1 20 P2 30 20 20

หมายเหตุ

* สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือตองเปนเพศชายและผานการเรียนวิชารักษาดินแดน (รด.) ชั้นปที่ 3

รหัสสาขา คณะ / กลุมวิชา / สาขาวิชา
PAT 

** กลุมสาขาบริหารธุรกิจ  เมื่อขึ้นชั้นนปที่  2  ตองเลือกเรียนในกลุมใดกลุมหนึ่งจาก  3  กลุมดังนี้  กลุมการตลาด, กลุมการจัดการ และกลุมการเงิน



ชื่อ GPAX GAT จํานวนรับ จํานวนรับ

ปริญญา (20%) (%) PAT % PAT % ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ภาคพิเศษ (วิทยาเขตจันทบุรี)

พ4019 กลุมสาขาบริหารธุรกิจ * บธ.บ. 20 60 P1 20 - - 35 35

พ4020 สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร วท.บ. 20 40 P1 20 P2 20 25 25

พ4021 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ทล.บ. 20 60 P1 20 - - 20 20

พ4022 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  (ดานพืช) วท.บ. 20 30 P1 20 P2 30 15 15

คณะเทคโนโลยีทางทะเล ภาคปกติ (วิทยาเขตจันทบุรี)
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ป3072 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล วท.บ. 20 30 P1 20 P2 30 30 30

คณะเทคโนโลยีทางทะเล ภาคพิเศษ  (วิทยาเขตจันทบุรี)

พ4023 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล วท.บ. 20 30 P1 20 P2 30 20 20

คณะอัญมณี ภาคปกติ (วิทยาเขตจันทบุรี)

ป3073 สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ วท.บ. 20 30 P1 20 P2 30 60 60

ป3074 สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ บธ.บ. 20 60 P1 20 - - 60 60

ป3075 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ศป.บ. 20 10 P6 70 - - 30 30

หมายเหตุ

คณะ / กลุมวิชา / สาขาวิชา
PAT

* กลุมสาขาบริหารธุรกิจ  เมื่อขึ้นชั้นนปที่  2  ตองเลือกเรียนในกลุมใดกลุมหนึ่งจาก  3  กลุมดังนี้  กลุมการตลาด, กลุมการจัดการ และกลุมการเงิน

รหัสสาขา



ชื่อ GPAX GAT จํานวนรับ จํานวนรับ

ปริญญา (20%) (%) PAT % PAT % ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

คณะวิทยาศาสตรและสัมคมศาสตร  ภาคปกติ (วิทยาเขตสระแกว)

ป3076 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ทล.บ. 20 60 P1 20 - - 60 60

ป3077 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป รป.บ. 20 80 - - - - 60 60

ป3078 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย บธ.บ. 20 60 P1 20 - - 30 30

ป3079 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ วท.บ. 20 70 P1 10 - - 20 20

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ภาคปกติ  (วิทยาเขตสระแกว)

ป3080 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วท.บ. 20 40 P1 10 P2 30 50 50

1,191 1,109

360 340
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รหัสสาขา คณะ / กลุมวิชา / สาขาวิชา
PAT

จํานวนรวมภาคพิเศษ

จํานวนรวมภาคปกติ
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4.  การสมัครคัดเลือกเขาศึกษา 
 

กิจกรรม คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
ผูสมัครตองศึกษาวิธีการสมัคร  และกรอกขอมูลการสมัคร 
ที่เว็บไซต  http://service.buu.ac.th   

16  สิงหาคม –  
13 กันยายน 2553 

15  พฤศจิกายน – 
15 ธันวาคม 2553 

การสมัครทางอินเตอรเน็ตจะสมบูรณ  เมือ่ผูสมัครไดชําระเงิน
ทางธนาคารกรุงไทย  ธนาคารนครหลวงไทย  หรือ 
ที่ทําการไปรษณียไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
จะยดึขอมูลการสมัครครั้งหลังสุดที่มีการชําระเงินเรียบรอยแลว   
เปนขอมูลในการประมวลผล  ฉะนั้นผูสมัครตองตรวจสอบ 
ขอมูลในใบสมัครใหถูกตองกอนชําระเงนิทางธนาคาร   
ภายในวันที ่

15  กันยายน 2553 17  ธันวาคม 2553   

 

          ***หมายเหตุ  1.  ผูที่จะสมัครคัดเลือก  คร้ังที่  2  จะตองไมเปนผูที่ไดรายงานตวัขึ้นทะเบียนเปนนิสิต 
มหาวิทยาลัยบรูพา  ในการสมัครคัดเลือกในครั้งที่  1   

      2.  หากประสงคจะสมัครคัดเลือก  คร้ังที่  2  จะตองลาออกจากการเปนนิสิต 
 

5.  คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกและการชําระเงิน 
 

รายการ คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก  จํานวน  500  บาท   
1.  ผูสมัครตองนําใบสมัครที่พิมพจากอนิเตอรเน็ตไปชําระเงิน 
     ที่ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารนครหลวงไทย  และ  
     ที่ทําการไปรษณียไทย  ทกุสาขาทั่วประเทศ   โดยผูสมัคร 
     ตองเก็บสวนที่  1  ไวเปนหลักฐานในการสอบสัมภาษณ   
     (กรณีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ) 

 
16  สิงหาคม –  
15  กันยายน 2553   

 
15  พฤศจิกายน – 
17  ธันวาคม 2553   

2.  ผูสมัครสามารถตรวจสอบขอมูลการสมัครและขอมูล 
     การชําระเงนิ  ทางเว็บไซต  http://service.buu.ac.th    

หลังจากชําระเงิน
แลว  3  วันทําการ 

หลังจากชําระเงิน
แลว  3  วันทําการ 

 

 

*มหาวิทยาลัยบูรพา  จะไมคนืเงินคาธรรมเนียมในการสมคัรคัดเลือกให  ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
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6.  การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย 
 

รายการ คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
มหาวิทยาลัยบรูพาจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบ 
สัมภาษณและตรวจรางกาย  ซ่ึงผูสมัครคัดเลือกเขาศึกษา 
สามารถตรวจสอบรายชื่อไดดังนี ้
(1)  ณ  อาคาร ภปร.  มหาวทิยาลัยบูรพา ตั้งแตเวลา  16.00  น.   
       เปนตนไป 
(2)  ทางอินเตอรเน็ตที่เว็บไซต  http://service.buu.ac.th/   
       ตั้งแตเวลา  18.00 น.  เปนตนไป 

2  ตุลาคม  2553   7  มกราคม  2554   

 

7.  การสอบสัมภาษณ / ตรวจรางกาย 
 

รายการ คร้ังที่  1 คร้ังที่  2 
(1)  ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย  เขารับ 
       การสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย   เวลาและสถานที่ปรากฏ 
       ในทายประกาศ 
       หลักฐานที่ตองเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ 
       1.  ใบสมัครท่ีพิมพออกจากอินเตอรเน็ต 
       2.  ใบแสดงผลคะแนน  GAT  (General  Aptitude  Test) และ 
            ใบแสดงผลคะแนน  PAT  (Professional  Aptitude  Test)   
            เลือกใชผลคะแนนสอบครั้งท่ีดีท่ีสุด 
       3.  สําเนาระเบียนผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
            ชวงช้ันที่  4  มัธยมศึกษาปท่ี 4-6 (ปพ.1:4)  ท่ีแสดง 
             ผลการเรียน  4  ภาคเรียน  (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4 –  
             ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ภาคปลาย)  สําหรับการสมัครครั้งท่ี  2 
             ใหใช  (ปพ.1:4)  ท่ีแสดงผลการเรียน  5  ภาคเรียน   
             (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4 – ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคตน) 
       4.  สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน 

16 – 17  ตุลาคม   
2553   
 
 
 
 
 
 
* ใช  4  ภาคเรียน 

(หากสําเร็จการ 
ศึกษาแลวใช  6  
ภาคเรียน) 

15 – 16  มกราคม  
2554   
 
 
 
 
 
 
* ใช  5  ภาคเรียน 
(หากสําเร็จการ 
ศึกษาแลวใช  6  
ภาคเรียน) 
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7.  การสอบสัมภาษณ / ตรวจรางกาย  (ตอ) 
 

รายการ คร้ังที่  1 คร้ังที่  2 
       5.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสาํเนาทะเบียนบาน   
            ท่ีรับรองสําเนาถูกตอง 
       6.  สําเนาการเปลี่ยนชื่อหรอืสกุล  ท่ีรับรองสําเนาถูกตอง  (ถามี) 
       7.  สําเนาใบตางดาว  หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ไดรับอนุญาต 
            ใหอยูในประเทศไทยที่รับรองสําเนาถูกตอง  (สําหรบับุคคล 
            ตางดาว) 

16 – 17  ตุลาคม   
2553   

15 – 16  มกราคม  
2554   

(2)  ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย  ตองมาตรวจ 
       รางกาย  ณ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  และคณะที่ตอง 
       ตรวจตาบอดสี  จากจักษุแพทยของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
       บูรพาเทานั้น  ในวันที่เขารับการสอบสัมภาษณ  มีดังตอไปนี้   
       -  คณะโลจิสติกส           -  คณะสาธารณสุขศาสตร               
       -  คณะอัญมณี                 -  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร 

  

(3)  สําหรับผูมีสิทธเขารับการสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย   
       สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ   คณะโลจิสติกส  จะตองผาน 
       การทดสอบสมรรถภาพทางกายในวันที่เขารับการสัมภาษณ 

  

 

8.  ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดทาย 
 

รายการ คร้ังที่  1 คร้ังที่  2 
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเขาศึกษา   
ซึ่งผูสมัครคัดเลือกเขาศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อไดตาม 
รายละเอียด  ดังนี้ 
(1)  ณ  อาคาร ภปร.  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแตเวลา  16.00  น.   
       เปนตนไป 
(2)  ทางอินเตอรเน็ตท่ีเว็บไซต  http://service.buu.ac.th/  ตั้งแตเวลา 
       18.00 น.  เปนตนไป 

26  ตุลาคม  2553   24  มกราคม  2554 
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9.  เงื่อนไขการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 (1)  ผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขัน้สุดทาย  ถือวาเปนผูมีสิทธิ์ 
รายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนสิิต  และเขาศกึษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาตามทีป่รากฏ 
ในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 (2)  ผูรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาในการคดัเลือก  คร้ังที่  1  แลว   
ถือวามีศักดิแ์ละสิทธิ์เปนนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ  และไมมีสิทธิ์ในการสมัคร  คร้ังที่  2
 (3)  มหาวิทยาลัยบูรพาจะดําเนินการแจงรายชื่อผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาและรายงานตัว 
ขึ้นทะเบยีนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตอคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ 
ในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อดาํเนินการตดัสิทธิ์ในการสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอไป 

(4)  ผูที่เปนนสิิตของมหาวทิยาลัยบูรพาตามขอ  (2)  หากประสงคสมัครเขารับการคัดเลือกเขาศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษา  ระบบกลาง  Admissions  ปการศึกษา  2554  ตามประกาศของคณะกรรมการ 
อํานวยการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา  จะตองดาํเนินการยื่นคํารองขอลาออกจาก 
การเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา  ตามที่สมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย  กําหนด   
ณ  งานทะเบียนและสถิตินิสติ  มหาวิทยาลัยบูรพา  หากไมดําเนินการลาออกดังกลาวขางตน  จะทําให 
ผูสมัครหมดสทิธ์ิในการเขารับการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาตามประกาศของ 
คณะกรรมการอํานวยการคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา 
 (5)  ผูที่เปนนสิิตของมหาวทิยาลัยบูรพาตามขอ  (2)  หากปรากฏวาในวันปฐมนิเทศ  ยังไมสําเร็จ 
การศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปที่  6  หรือเทียบเทา  ถือวาไมมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

10.  การรายงานตัวเปนนิสิต 
 

รายการ คร้ังท่ี  1 คร้ังท่ี  2 
(1)  ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนิสิต  จะตองนําหลักฐานตาง ๆ 
       ไปรายงานตัวตองานทะเบียนและสถติินิสิต เพื่อข้ึนทะเบียน 
       เปนนิสิต  และชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ  และปฏิบัติตาม 
       ขอกําหนดที่ปรากฏในทายประกาศผูผานการคัดเลือก 
       เขาศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาตอไป 
(2)  ถาผูที่ไดรับคัดเลือกไมมารายงานตัวและชําระคาธรรมเนียม 
       ตาง ๆ ภายในวันและเวลาที่กําหนด  จะถือวาผูนั้นสละสิทธ์ิ 
       การเขาเปนนิสิต 

30 - 31  ตุลาคม  
2553   

29 - 30  มกราคม 
2554   





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองบรกิารการศึกษา  สํานกังานอธกิารบดี  มหาวิทยาลัยบูรพา 
169  ถนนลงหาดบางแสน  ต.แสนสุข  อ.เมอืง  จ.ชลบุรี  20131 

โทรศัพท  :  0-3810-2222  ตอ  2643, 2710,  0-3839-0520 
โทรสาร  0-3874-5794 

http://service.buu.ac.th/ 
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