-สำเนำ-

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
รายการ

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ

วัน / เดือน / ปี
เวลา

รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต

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

15-22 ก.ค. 2560

-

วิธีกำรชำระเงิน

ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำทั่วประเทศ
(สำมำรถชำระในห้ำงสรรรพสินค้ำได้)

15-23 ก.ค. 2560

ในเวลำเปิดทำกำร
ของธนำคำร

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัคร
และข้อมูลกำรชำระเงิน

http://regservice.buu.ac.th

หลังจำกชำระเงิน
3 วันทำกำร

-

15-23 ก.ค. 2560

-

26 ก.ค. 2560

14.00 น.

27 ก.ค. 2560

09.00 น.-12.00 น.

29 ก.ค. 2560

10.00 น.

1 ส.ค. 2560

-

แก้ไขข้อมูลกำรสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศผลขั้นสุดท้ำย
รำยงำนตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์
เข้ำศึกษำ
หมายเหตุ

ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล
กำรสมัครจำกเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th
แล้ว FAX มำที่เบอร์ 0-3810-2721
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
http://smartreg.buu.ac.th

1) ปฏิทินกำรคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้
2) ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ รหัส 60
3) ผู้สมัครจะต้องสำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เท่ำนั้น
4) ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GAT / PAT ที่ยังไม่หมดอำยุ

-สำเนำ-

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 0455 /2560
เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยบูรพำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2560 (เพิ่มเติม)
-------------------------------------------ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำว่ำด้วยกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 มหำวิทยำลัยบูรพำ
จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2560
(เพิ่มเติม) โดยกำรรับสมัครผู้สมัครสำมำรถสมัครได้ทำงอินเตอร์เน็ต โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้ มัคร
1. สำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เท่ำนั้น และไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียน
เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ รหัส 60
2. มีผลคะแนน GPAX, GAT และ/หรือ PAT ที่ยังไม่หมดอำยุ
3. มีควำมประพฤติเรียบร้อย
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
5. มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำกำหนด

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คาแนะนาก่อนการตัดสินใจสมัคร
(คณะ/สำขำวิชำที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพำะ แสดงว่ำไม่มีกำรกำหนดคุณสมบัติเฉพำะเพิ่มเติม)
2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาคปกติ)
2.1.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 นิสิตต้องเลือกกลุ่มวิชำเอก จำก 3 กลุ่ม ดังนี้ คือ กลุ่มวิชำ
กำรสื่อสำรตรำสินค้ำ กลุ่มวิชำวำรสำรศำสตร์คอนเวอร์เจนซ์ และกลุ่มวิชำกำรสื่อสำรองค์กร
2.1.2 สาขาวิชาภาษาเกาหลี สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาภาษาไทย
และสาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
2.2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคปกติ)
2.2.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
- มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- มีควำมสนใจด้ำนกำรออกกำลังกำยและกำรกีฬำ และมีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ

-22.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ)
2.3.1 สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง และโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชำชีพ ดังต่อไปนี้
- ตำบอดสีชนิดรุนแรง
- โรคจิตต่ำง ๆ
- โรคเรื้อน
- วัณโรคในระยะอันตรำย
- กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง (ระยะที่ 2)
- โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ
- ไม่เป็นโรคหรือคนพิกำรประเภทอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมกำรผู้ตรวจร่ำงกำย
เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ทั้งนี้ คณะศิลปกรรมศำสตร์อำจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคตรวจบำงรำย
เพิ่มเติมได้
2.4 คณะสหเวชศาสตร์ (ภาคปกติ)
2.4.1 สาขาวิชากายภาพบาบัด
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์
- มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
- เป็นผู้ที่มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์ แข็งแรงและปรำศจำกโรค อำกำรของโรค
หรือมีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้
1. มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และกำรประกอบวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์
2. โรคติดสำรเสพติดให้โทษ
3. มีปัญหำด้ำนจิตเวชขั้นรุนแรง เช่น โรคจิต โรคประสำท หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน
4. ตำบอดสีทั้งสองข้ำง
หมายเหตุ ค่ำบำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน
- ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 35,000 บำท
2.5 คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคปกติ)
2.5.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์
(หลักสูตร 5 ปี)
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
2.5.2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
2.5.3 สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในวันสอบสัมภำษณ์จะมีกำรสอบปฏิบัติวำดรูป

-32.5.4 สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในวันสอบสัมภำษณ์ จะมีกำรสอบปฏิบัติกำรใช้เครื่องดนตรีไทยพื้นฐำน
2.5.5 สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี)
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- ผู้สมัครจะต้องเรียนแผนภำษำจีนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยเท่ำนั้น และจะต้องศึกษำ
ที่ประเทศไทยในปีที่ 1 - 2 โดยปีที่ 3 - 4 จะต้องเดินทำงไปศึกษำ ณ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน
ด้วยทุนของตนเอง และในปีที่ 5 จะต้องเดินทำงกลับประเทศไทยเพื่อฝึกปฏิบัติกำรสอน
- ผู้ที่ประสงค์เลือกสมัครในสำขำวิชำภำษำจีน นิสิตจะต้องเลือกมหำวิทยำลัยที่จะไปศึกษำ
เป็นเวลำ 2 ปี (ชั้นปีที่ 3 - 4) ณ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน คือ Beijing Union University
เมืองปักกิ่ง โดยเสียค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งหมด 2 ปี เป็นเงินประมำณ 600,000 บำท และ Yunnan Minzu
University เป็นเงินทั้งหมดประมำณ 400,000 บำท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนและกำรใช้จ่ำยของ
นิสิตแต่ละคน)
- กำรได้รับปริญญำทั้ง 2 มหำวิทยำลัยนั้น (เฉพำะสำขำวิชำภำษำจีน) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของมหำวิทยำลัยนั้น ๆ กำหนด
2.5.6 โครงการผลิตครูนานาชาติ (หลักสูตร 2 ปริญญา) ประกอบด้วย
2.5.1.1 สำขำวิชำวิชำกำรสอนเคมี
2.5.1.2 สำขำวิชำกำรสอนชีววิทยำ
2.5.1.3 สำขำวิชำกำรสอนฟิสิกส์
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
- ผู้สมัครโครงกำรผลิตครูที่มีศักยภำพในกำรใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อในกำรสอน
(International Teacher Program) (หลักสูตร 2 ปริญญำ) จะต้องมีพื้นควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษอยู่ในเกณฑ์
ดีมำก และจะต้องมีผลสอบภำษำอังกฤษ TOEFL IELTS TU - GET หรือ CU - TEP คะแนนตั้งแต่ 450
ขึ้นไป หรืออื่น ๆ เทียบเท่ำ มำในวันสอบสัมภำษณ์ด้วย
เงื่อนไขพิเศษ
1. ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำในโครงกำรผลิตครูที่มีศักยภำพในกำรใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อ
ในกำรสอน (International Teacher Program) (หลักสูตร 2 ปริญญำ) เรียนเป็นภำษำอังกฤษตลอด
หลักสูตร (หลักสูตร กศ.บ.) ใช้เวลำในกำรศึกษำ 5 ปี โดยจะต้องศึกษำที่ประเทศไทย ในปีที่ 1 - 2 โดย
ปีที่ 3 - 4 จะต้องเดินทำงไปศึกษำ ณ มหำวิทยำลัยเนอร์ทเทิร์น โคโลรำโด ประเทศสหรัฐอเมริกำ (UNC)
ด้วยทุนของตนเอง และในปีที่ 5 จะต้องเดินทำงกลับประเทศไทยเพื่อฝึกปฏิบัติกำรสอน
2. กำรที่นิสิตจะสำมำรถไปเรียนที่ มหำวิทยำลัยเนอร์ทเทิร์น โคโลรำโด ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ในชั้นปีที่ 3 - 4 ได้นั้น นิสิตจะต้องมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษ TOEFL 520 (paper - based) / 70 IBT
หำกนิสิตได้คะแนนต่ำกว่ำนี้ นิสิตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียนภำษำอังกฤษเพิ่มเติมจนกว่ำ
จะได้ผลกำรเรียนตำมที่ UNC กำหนด
3. กำรได้รับปริญญำทั้ง 2 มหำวิทยำลัยนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของมหำวิทยำลัยนั้น ๆ กำหนด
4. ค่ำใช้จ่ำยอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมที่มหำวิทยำลัยนั้น ๆ กำหนด

-45. ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรประมำณ ดังนี้
5.1 ค่ำลงทะเบียนเรียน ณ มหำวิทยำลัยบูรพำ ภำคเรียนละ 70,000.-บำท 7 ภำคเรียน
5.2 ค่ำลงทะเบียนเรียน Intensive English Program 5,100 US
5.3 ค่ำลงทะเบียนเรียน ณ UNC, USA. ภำคเรียนละ 9,000.-US / 1 ภำคเรียน
5.4 ค่ำหอพัก ณ UNC, USA. ภำคเรียนละ 2,600 US / 1 ภำคเรียน
5.5 ค่ำอำหำร ณ UNC, USA. ภำคเรียนละ 2,900 US / 1 ภำคเรียน
หมำยเหตุ ค่ำใช้จ่ำยนี้ไม่รวมค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่ำใช้จ่ำยขึ้นอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยน
2.6 คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ)
2.6.1 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
- ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค ดังต่อไปนี้
- ตำบอดสี
- กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง (ระยะที่ 2)
- โรคเรื้อน
- โรคติดยำเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุรำเรื้อรัง
- โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ
- โรคจิตต่ำง ๆ
- สำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ วำงแผน นิเทศ ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำอนำมัย
สิ่งแวดล้อม ทั้งในสถำนประกอบกำรและชุมชน กำรประเมินผลงำน กำรวิจัย และพัฒนำงำนทำงด้ำนอนำมัย
สิ่งแวดล้อม และด้ำนสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้อง
2.6.2 สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
- ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรค ดังต่อไปนี้
- โรคจิตต่ำง ๆ
- กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง (ระยะที่ 2)
- โรคเรื้อน
- โรคติดยำเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุรำเรื้อรัง
- โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ
- สำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ปัญหำสุขภำพ พฤติกรรมสุขภำพ กระบวนกำร
ปลูกฝังและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กำรวำงแผนและดำเนินกำรสุขศึกษำ กำรประเมินผลงำน กำรวิจัย
พัฒนำงำนด้ำนสุขศึกษำ และสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้อง
2.7 คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี (ภาคปกติ)
2.7.1 สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำวิชำนี้ศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นควำมรู้ด้ำนอัญมณีศำสตร์
เทคโนโลยีกำรผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ กำรออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ 2D
และ 3D

-52.7.2 สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนธุรกิจและกำรตลำด โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีศำสตร์ กำรออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น และกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ
2.7.3 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ โดยเน้นทำงด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับ
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนกำรผลิตเครื่องประดับ อัญมณีศำสตร์เบื้องต้น และกำรตลำดอัญมณี
และเครื่องประดับ
แนวทางในการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ในตำแหน่ง
นักอัญมณีศำสตร์ นักออกแบบเครื่องประดับ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควบคุมกำรผลิต ฝ่ำยตรวจวิเครำะห์อัญมณี
ฝ่ำยจัดซื้อ ฝ่ำยกำรตลำด และประกอบอำชีพอิสระ เช่น เจ้ำของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น
2.8 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี (ภาคปกติ)
2.8.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
- บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นนักสนับสนุนกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กำรที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์กำรทำงำนด้ำนโปรแกรม กำรสื่อสำรข้อมูล และกำรบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ตลอดจนเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและทำงำนร่วมกันกับผู้อื่นได้ เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำองค์กำรและประเทศ
แนวทางการประกอบอาชีพ นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ นักวิเครำะห์และออกแบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ นักพัฒนำระบบ ผู้ดูแลเครือข่ำย นักพัฒนำเว็บไซต์ และนักวิชำชีพในสถำน
ประกอบกำรที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2.8.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช)
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
- บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช) คณะวิทยำศำสตร์
และศิลปศำสตร์ เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนวิชำกำร มีควำมสำมำรถด้ำนปฏิบัติและกำรวิจัย สำมำรถพัฒนำ
ประยุกต์ใช้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนพืชอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน
แนวทางการประกอบอาชีพ รับรำชกำรในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนกำรเกษตร
นักวิจัยและเจ้ำหน้ำที่ในองค์กรภำครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจทำงด้ำนกำรเกษตร หรือเป็นพนักงำน
บริษัทที่ประกอบธุรกิจกำรเกษตร เป็นต้น สำมำรถศึกษำต่อในระดับปริญญำโท และเอก สำขำ
วิทยำศำสตร์ประยุกต์ในสถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ

-62.9 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว (ภาคปกติ)
2.9.1 สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
2.9.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
2.9.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
หรือแผนกำรเรียนศิลป์-คำนวณ หรือมีจำนวนหน่วยกิตรำยวิชำคณิตศำสตร์ไม่ต่ำกว่ำ 9 หน่วยกิต
2.10 คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ภาคปกติ)
2.10.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กลุ่มวิชาพืชศาสตร์)
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
หรือศิลป์-คำนวณ
- สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตพืช ประกอบด้วย
เทคโนโลยีชีวภำพพืช สรีรวิทยำของพืช กำรปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช หลักกำรผลิตพืช
เทคโนโลยีกำรขยำยพันธุ์พืช เช่น กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดิน พืชพลังงำนและ
เทคโนโลยีด้ำนพลังงำนชีวมวล กำรผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร กำรจัดกำรดินและปุ๋ย เทคโนโลยีกำร
จัดกำรวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืช และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวกับกำรผลิตพืช เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้
และกำรวิจัยทำงด้ำนพืชศำสตร์ นำไปสู่กำรสร้ำงเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำกำรผลิตพืชและศึกษำในด้ำนกำร
ประเมินคุณภำพผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยว ดัชนีกำรเก็บเกี่ยว กำรรักษำคุณภำพ คุณค่ำของโภชนำกำร ระบบ
กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง
และกำรนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมและทันสมัยมำใช้ เพื่อลดกำรสูญเสียหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรเพิ่มมูลค่ำของ
ผลิตผลเกษตร รวมทั้งกำรจัดกำรผลิตผลสดเพื่อส่งออกและควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบ
มำตรฐำนและควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบมำตรฐำนของประเทศผู้นำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร
2.10.2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์)
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
หรือศิลป์-คำนวณ
- สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ
ประกอบด้วย กำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์
โภชนศำสตร์สัตว์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์ พืชอำหำรสัตว์ กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสัตว์ เทคโนโลยี
น้ำนม กำรฟักไข่และกำรจัดกำรโรงฟัก เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม กำรรักษำเบื้องต้นและกำร
ป้องกันโรคในสัตว์ ธุรกิจปศุสัตว์และมำตรฐำนฟำร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีต่ำง ๆ และกำรวิจัยทำงสัตวศำสตร์เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์

-7แนวทางการประกอบอาชีพของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ในสถำบัน
หรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ รับรำชกำรนส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร อำจำรย์หรือ
นักวิจัย ประกอบธุรกิจทำงด้ำนเกษตร เช่น ฟำร์ม สวน ไร่ โรงงำน ฯลฯ หรือทำงำนในภำคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจกำรเกษตร
2.11 โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” วิทยาเขตสระแก้ว (ภาคปกติ)
2.11.1 สาขาวิชาการจัดการ
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
หรือศิลป์-คำนวณ
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
- ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำในสำขำวิชำกำรจัดกำร จะต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชำใดกลุ่มหนึ่ง
ใน 3 กลุ่มวิชำ ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป
2. กลุ่มวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ
3. กลุ่มวิชำกำรตลำด
บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำขำกำรจัดกำร ทั้ง 3 กลุ่มวิชำ
ได้แก่กำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป ธุรกิจระหว่ำงประเทศ และกำรตลำด จะเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
สำระสำคัญทำงด้ำนบริหำรธุรกิจที่จำเป็น ทันยุคสมัยของกำรเปลี่ยนแปลง และผลกระทบอย่ำงเท่ำทัน
มีควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์เป็นนักคิด นักวำงแผน แก้ปัญหำเชิงธุรกิจ สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์ เพื่อให้เกิดแนวทำงในกำรบริหำรธุรกิจใหม่ ๆ มีควำมเป็นผู้นำ สำมำรถสร้ำงแนวคิดเป็น
ผู้ประกอบกำรที่มีคุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค์
แนวทางการประกอบอาชีพของสาขาวิชาการจัดการ
- กลุม่ วิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป สำมำรถบริหำรจัดกำรทำงด้ำนธุรกิจนักบริหำรฝ่ำย
ต่ำง ๆ ขององค์กร นักจัดระบบกำรปฏิบัติงำนขององค์กร นักควบคุมคุณภำพภำยในองค์กร และเป็น
ผู้ประกอบธุรกิจ หรือเป็นเจ้ำของธุรกิจในอนำคต เป็นต้น
- กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สำมำรถบริหำรจัดกำรด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุนระหว่ำง
ประเทศ พร้อมรับมือกับกำรรวมตัวเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน AEC (Asean Economics
Community) ที่กำลังจะมำถึงสำมำรถวำงแผนและแก้ปัญหำด้ำนกำรพำณิชย์และบริหำรธุรกิจได้อย่ำงเป็น
ระบบ เพื่อปฏิบัติงำนภำยในองค์กร ทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ และสำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจ
หรือเป็นเจ้ำของธุรกิจได้ในอนำคต เป็นต้น
- กลุ่มวิชาการตลาด เป็นนักคิด นักวำงแผนเชิงธุรกิจกำรตลำด กำรค้ำ กำรลงทุน
เป็นนักโฆษณำนักประชำสัมพันธ์ นักวิจัยด้ำนกำรตลำด นักบริหำรผลิตภัณฑ์ นักบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ
เพื่อกำรพัฒนำให้กับองค์กร และสำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจหรือเป็นเจ้ำของธุรกิจได้ในอนำคต เป็นต้น

-82.12 วิทยาลัยนานาชาติ (ภาคปกติ) จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษตลอดหลักสูตร
2.12.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และสาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
- สำมำรถติดต่อสื่อสำรเป็นภำษำอังกฤษได้ในระดับดี
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจำนวน 490,000 บำท โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำย
ภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
2.12.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร
หลักสูตรนานาชาติ มี 2 กลุ่มวิชำ ดังนี้
1. กลุ่มวิชำทักษะกำรติดต่อสื่อสำรเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
2. กลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
- สำมำรถติดต่อสื่อสำรเป็นภำษำอังกฤษได้ในระดับดี
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจำนวน 490,000 บำท โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำย
ภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
2.12.3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชานิเทศศิลป์และ
การออกแบบ หลักสูตรนานาชาติ
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
- สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี ซึ่งมีพื้นควำมรู้ด้ำนศิลปะ และมีแนวคิด
ด้ำนกำรออกแบบ กำรคิดสร้ำงสรรค์อยู่ในระดับดี
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจำนวน 850,000 บำท
พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบกำรเรียน โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด

-92.13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์
- ผู้สมัครต้องมีควำมรู้พื้นฐำนด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี
- ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สำมำรถศึกษำได้ และไม่ปรำกฏอำกำร
ของโรค ดังต่อไปนี้
1. โรคเรื้อน
2. วัณโรคในระยะอันตรำย
3. โรคติดยำเสพติดให้โทษ
4. โรคพิษสุรำเรื้อรัง
5. กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง (ระยะที่ 2)
6. โรคจิตต่ำง ๆ
7. โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ
- ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำสำมำรถเลือกสมัครเข้ำศึกษำได้ใน 5 สำขำวิชำ ดังนี้
1. สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร
2. สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี
3. สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล
4. สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ
5. สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (ต้องไม่เป็นตำบอดสีขั้นรุนแรง)

3. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
3.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครและกรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์งำนรับเข้ำศึกษำ
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 15-22 กรกฎำคม
พ.ศ. 2560
3.2 นำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปชำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำทั่วประเทศ
ระหว่ำงวันที่ 15-23 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 (สำมำรถชำระในห้ำงสรรรพสินค้ำได้)
หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 อันดับ/สาขาวิชา เท่านั้น

4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
องค์ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ
(1) ผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX) 6 ภำคเรียน
(ทีไ่ ม่รวมสัดส่วนคะแนน O-NET)
(2) ผลคะแนน GAT / PAT
(3) สอบสัมภำษณ์

10-20%
80-90%
ผ่ำน / ไม่ผ่ำน

หมายเหตุ 1. มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ
เฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำกำหนด

-102. มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีผลคะแนนครบทุกวิชำ
ที่กำหนดเท่ำนั้น ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตำมที่กลุ่มวิชำหรือสำขำวิชำกำหนด จะไม่สำมำรถสมัครคัดเลือกได้
หำกทำกำรสมัคร มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำกำรสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหำวิทยำลัยบูรพำจะไม่พิจำรณำ
คัดเลือกให้
3. มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ โดยใช้วิธีกำรดังนี้
3.1 ประมวลผลคะแนนจำก GPAX และผลคะแนน GAT/PAT ให้เป็นคะแนนรวม 100%
3.2 เรียงลำดับผู้สมัครในแต่ละสำขำวิชำ จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ำสุด
3.3 คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ตำมจำนวนรับ โดยพิจำรณำจำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
เป็นลำดับแรก จนถึงผู้ที่ได้คะแนนในลำดับสุดท้ำยของจำนวนรับแต่ละสำขำวิชำ (ผู้ที่มีคะแนนต่ากว่าลาดับ
สุดท้ายของจานวนรับ จะถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)
4. ในวันสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์
ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต
5. กำรประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัย
จะพิจำรณำผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำสัมภำษณ์ และประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ
ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจำนวนรับที่ได้รับประกำศไว้
หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะกำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ
ถือเป็นอันสิ้นสุด

5. ค่าใช้จ่ายในการสมัครและการชาระค่าสมัคร
ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครคัดเลือก จำนวน 500 บำท
หมายเหตุ - ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
- มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คนื เงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา และจานวนรับ
รหัสสาขา
ป10001
ป10002
ป10003
ป10004
ป10005
ป10006

ป10008
ป10009
ป10010
ป10011
ป10012
ป10013
ป10014
ป10015
ป10016
ป10017

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
สาขาวิชาภาษาไทย
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคปกติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
(แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคปกติ
สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
คณะสหเวชศาสตร์ ภาคปกติ
สาขาวิชากายภาพบาบัด (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตร 5 ปี (เรียนเป็นภาษาไทย)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
สาขาวิชาเคมี (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
สาขาวิชาชีววิทยา (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
สาขาวิชาฟิสกิ ส์ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาจีน (รับเฉพาะผู้ทมี่ ีพนื้ ฐานภาษาจีนแล้วเท่านัน้ )
(เรียนในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน)
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาศิลปศึกษา (รับเฉพาะผู้ทมี่ ีพนื้ ฐานทางด้านศิลปะ)
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (รับเฉพาะผู้ทมี่ ีพนื้ ฐานทางด้านดนตรีไทย)

GPAX

PAT
จานวนรับ
PAT % PAT % PAT %

ชือ่
ปริญญา

(10-20%)

GAT
(%)

ศศ.บ.
ศศ.บ.
นศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

20
20
20
20
20

80
80
80
80
80

-

-

-

-

-

-

10
60
50
20
15

วท.บ.

20

40

P2 40

-

-

-

-

20

ศป.บ.

20

10

P6 70

-

-

-

-

40

วท.บ.

10

25

P2 65

-

-

-

-

5

กศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.

20
20
20
20
20

40
40
40
40
40

P1
P2
P2
P2
P5

P5
P5
P5
P5
-

20
20
20
20
-

-

-

8
10
10
10
8

กศ.บ.

20

40

P5 20 P7.4 20

-

-

8

กศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.

20
20
20

40
40
40

P5 40 P5 20 P6 20
P5 20 P6 20

-

-

10
10
15

20
20
20
20
40
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ป10007

คณะ / กลุม่ วิชา / สาขาวิชา

6. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา และจานวนรับ
รหัสสาขา

ป10018
ป10019
ป10020
1
ป10021
ป10022

ป10026
ป10027
ป10028
ป10029
ป10030
ป10031
ป10032
ป10033

PAT
จานวนรับ
% PAT % PAT %

20 P5 20
20 P5 20
20 P5 20

-

-

2

50
50

-

-

-

10
10

20 P2 20
40 50 -

-

-

20
20
20

20 20 P2 20

-

-

15
15

20

-

-

-

-

20

20

-

-

-

-

10

10 P2 30
-

-

-

20
20

20 P2 40
20 P2 40

-

-

20
20

-

2
2

-11- -12-

ป10023
ป10024
ป10025

ชือ่
GPAX GAT
ปริญญา (10-20%) (%) PAT
คณะศึกษาศาสตร์โครงการผลิตครูทมี่ ีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสือ่ ในการสอน (หลักสูตร 2 ปริญญา) ภาคปกติ
(เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร) เรียนทัง้ ในประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา
สาขาวิชาเคมี (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
กศ.บ. / B.Ed. 20
40
P2
สาขาวิชาชีววิทยา (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
กศ.บ. / B.Ed. 20
40
P2
สาขาวิชาฟิสกิ ส์ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
กศ.บ. / B.Ed. 20
40
P2
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคปกติ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
วท.บ.
20
30
P2
สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
วท.บ.
20
30
P2
คณะอัญมณี ภาคปกติ (วิทยาเขตจันทบุร)ี
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
วท.บ.
20
40
P1
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
บธ.บ.
20
40
P1
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
ศป.บ.
20
30
P6
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคปกติ (วิทยาเขตจันทบุร)ี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
วท.บ.
20
60
P1
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
วท.บ.
20
40
P1
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บธ.บ.
20
60
P1
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
บธ.บ.
20
60
P1
(แผนการเรียนวิทย์-คณิต/แผนการเรียนศิลป์คานวณ)
สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
วท.บ.
20
40 P1
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
บธ.บ.
20
80
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาคปกติ (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
วท.บ.
20
20
P1
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
วท.บ.
20
20
P1
คณะ / กลุม่ วิชา / สาขาวิชา

6. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา และจานวนรับ
ชือ่
ปริญญา
โครงการจัดตัง้ "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ" ภาคปกติ (วิทยาเขตสระแก้ว)
สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป
ป10034
บธ.บ.
(แผนการเรียนวิทย์-คณิต/แผนการเรียนศิลป์คานวณ)
สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ป10035
บธ.บ.
(แผนการเรียนวิทย์-คณิต/แผนการเรียนศิลป์คานวณ)
สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการตลาด
ป10036
บธ.บ.
(แผนการเรียนวิทย์-คณิต/แผนการเรียนศิลป์คานวณ)
วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)

รหัสสาขา

คณะ / กลุม่ วิชา / สาขาวิชา

GPAX

PAT
จานวนรับ
PAT % PAT % PAT %

(10-20%)

GAT
(%)

20

80

-

-

-

-

20

20

80

-

-

-

-

20

20

80

-

-

-

-

20

ป10037 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

บธ.บ.

20

80

-

-

-

-

-

-

20

ป10038 สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเทีย่ วนานาชาติ
ป10039 สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ป10040 สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
ป10041 สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ
พ10042 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
พ10043 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
พ10044 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
พ10045 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
พ10046 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)

บธ.บ.

20

80

-

-

-

-

-

-

15

ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศป.บ.

20
20
20

80
80
40

P6 40

-

-

-

-

10

-11-

10
5

-13-

วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.
วศ.บ.

10
10
10
10
10

20
20
20
20
20

P1
P1
P1
P1
P1

P2
P2
P2
P2
P2

25
25
25
25
25

P3
P3
P3
P3
P3

20
20
20
20
20

20
40
40
40
40

รวม

25
25
25
25
25

835
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7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

8. การสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา กาหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-12.00 น. ตามสถานที่ ที่ปรากฏในท้ายประกาศ พร้อมหลักฐาน ดังนี้
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว
(2) ใบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษา
(3) ใบแสดงผลคะแนน GAT/PAT

9. ประกาศผลขั้นสุดท้าย
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ทางเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

10. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
10.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็น
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
10.2 ผู้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า มีศักดิ์และมีสิทธิ์
เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์
10.3 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ (10.2) หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ
ยังไม่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
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11. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผู้ผ่าน
การคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)
ไชยวิทย์ ธนไพศาล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

สาเนาถูกต้อง
พรจันทร์ โพธินาค
(นางสาวพรจันทร์ โพธินาค)
นักวิชาการศึกษา

