-สำเนำปฏิทินกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในท้องถิ่น (ครั้งที่ 1)
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รายการ
ลงทะเบียนระบบ mytcas
รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต
วิธีกำรชำระเงินค่ำสมัคร
ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ
ข้อมูลกำรชำระเงินค่ำสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์ อบ
สัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
(อำจสัมภำษณ์ 1 วัน)
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบ
สัมภำษณ์ และมีสิทธิ์
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ยืนยันสิทธิ์ผำ่ นระบบ Clearing
House
สละสิทธิ์ผำ่ นระบบ Clearing
House
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
เปิดภำคเรียน

หมายเหตุ

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ
https://student.mytcas.com
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
- Krungthai NEXT
- ธนำคำรกรุงไทย
- ที่ทำกำรไปรษณีย์
- เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven)
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th

วัน / เดือน / ปี

เวลา

9 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป
1 ธ.ค. 2564 - 20 ม.ค.
2565

-

1 ธ.ค. 2564 - 21 ม.ค. ตำมเวลำเปิดทำกำร
2565
ของหน่วยงำน
หลังจำกชำระเงิน 3 วัน
ทำกำร

-

26 ม.ค. 2565

16.00 น.

มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี

29-30 ม.ค. 2565

09.00 น.

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

3 ก.พ. 2565

16.00 น.

https://student.mytcas.com

7-8 ก.พ. 2565

-

https://student.mytcas.com

9 ก.พ. 2565

-

11 ก.พ. 2565

16.00 น.

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

16-17 ก.พ. 2565
22 - 24 มิ.ย. 2565
25 มิ.ย. 2565

1. ปฏิทินกำรรับสมัครอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
2. สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม
- งำนบริกำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยบูรพำวิทยำเขตจันทบุรี โทร. 039-310-000
ต่อ 1609-11 มือถือ 083-111-8205 โทรสำร 039-310-128
- งำนรับเข้ำศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ
โทร. 038-102-643 และ 038-102-721
3. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 500 บำท
4. ตรวจสอบค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ได้ที่ http://shorturl.at/fxJ79

-

-สำเนำ-

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 1112 /2564
เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในท้องถิ่น (ครั้งที่ 1)
มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี ประจำปีกำรศึกษำ 2565
---------------------------------------

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้ มัคร
1.1 กำลังศึกษำ หรือ สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6
1.2 มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำกำหนด

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คาแนะนาก่อนการตัดสินใจสมัคร
2.1 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
2.1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มี 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
2.1.1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ
- กำลังศึกษำ หรือ สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (5 หรือ 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ผู้ปกครองประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยมีหลักฐำนทะเบียนกำรค้ำ หรือภำพถ่ำยสถำนที่
ประกอบธุรกิจที่มีรูปผู้ปกครองอยู่ในภำพถ่ำย ประกอบ
- มุ่งเน้นกำรเรียนรู้และสร้ำงทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และกำหนดกลยุทธ์กำรตลำดอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ศึกษำถึงควำมสำคัญของผู้บริโภค กำรวิจัยตลำด กำรบริหำรผลิตภัณฑ์ รำคำ กำรจัดจำหน่ำย
และกำรส่งเสริมกำรตลำด และยังศึกษำถึงปัจจัยต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรที่อำจส่งผลกระทบต่อ
กำรบริหำรกำรตลำด เพื่อให้กำรดำเนินกำรด้ำนกำรตลำดประสบควำมสำเร็จ รวมทั้งศึกษำด้ำนกำรจัดกำร
ธุรกิจบริกำร เช่น ธุรกิจโรงแรมและกำรท่องเที่ยว ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจสปำ กำรเรียนกำรสอนเน้นกำรฝึก
ปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริง โดยกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น กำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และกำรใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปในกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดและบริกำร เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมเป็นมืออำชีพทำงด้ำน
กำรตลำดและบริกำร
แนวทางการประกอบอาชีพ งำนขำย วำงแผนกำรตลำด โฆษณำ ประชำสัมพันธ์ บริหำรผลิตภัณฑ์
พัฒนำช่องทำงกำรจำหน่ำย วิจัยตลำด บริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ กำรตลำดในธุรกิจบริกำร งำนบริกำรต่ำง ๆ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น
2.1.1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ
- กำลังศึกษำ หรือ สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (5 หรือ 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ผู้ปกครองประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยมีหลักฐำนทะเบียนกำรค้ำ หรือภำพถ่ำยสถำนที่
ประกอบธุรกิจที่มีรูปผู้ปกครองอยู่ในภำพถ่ำย ประกอบ

-2- ศึกษำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ กำรจัดตั้งธุรกิจ กำรบริหำรธุรกิจ
กำรจัดกำรองค์กร กำร กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อกำรจำหน่ำย กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กำรตลำดและ
กำรขำยออนไลน์ ฝึกปฏิบัติกำรประกอบธุรกิจในสถำนกำรณ์จริง ผู้เรียนจะมีประสบกำรณ์ในกำรวำงแผน
องค์กร กำรตลำดและกำรขำย กำรบัญชีและกำรเงิน นอกจำกนี้หลักสูตรยังมุ่งเน้นกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในกำรประกอบธุรกิจ มีกำรปฏิบัติกำรขำยผลิตภัณฑ์ออนไลน์ โดยกำรนำผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกำรและ
ชุมชนมำฝึกกำรจัดกำรร้ำนค้ำออนไลน์ กำรเรียนรู้โดยใช้โครงกำรเป็นฐำน (Project Base Learning)
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรทำงำนด้ำนต่ำงๆ ในองค์กร รวมทั้งกำรเป็นผู้ประกอบกำรในอนำคต
แนวทางการประกอบอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือทำงำนด้ำนกำรจัดกำรในองค์กร
เช่น ขำยออนไลน์ พัฒนำผลิตภัณฑ์ วินิจฉัยองค์กร วิจัยธุรกิจ วำงแผนและพัฒนำธุรกิจ เป็นต้น
นอกจำกนี้ผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่มวิชำ จะได้รับกำรพัฒนำบุคลิกภำพผ่ำนรำยวิชำ เช่น ศิลปะกำรพูด และ
กำรนำเสนอ ภำวะผู้นำ กำรเจรจำต่อรองและกำรนำเสนอ กำรพัฒนำบุคลิกภำพและมำรยำททำงสังคม ผ่ำน
โครงกำรและกิจกรรมพัฒนำบุคลิกภำพก่อนสำเร็จกำรศึกษำ และพัฒนำภำษำต่ำงประเทศ เช่น ภำษำอังกฤษ
ภำษำจีน รวมทั้งกำรเรียนรู้กำรตลำดและกำรบริกำร หรือกำรประกอบธุรกิจเฉพำะด้ำน
หมายเหตุ นิสิตหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิตทั้ง 2 กลุ่มวิชำ มีโอกำสเข้ำร่วมปฏิบัติสหกิจศึกษำ
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำอย่ำงน้อย 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำม
เงื่อนไขของคณะฯ และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร
2.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
- กำลังศึกษำ หรือ สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (5 หรือ 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ผู้ปกครองมีธุรกิจส่วนตัวทำงด้ำนคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศหรือกำรจัดกำรข้อมูล
โดยมีหลักฐำนทะเบียนกำรค้ำ หรือภำพถ่ำยสถำนที่ประกอบธุรกิจที่มีรูปผู้ปกครองอยู่ในภำพถ่ำย ประกอบ
- บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล
คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ เป็นนักสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กร ที่มีควำมรู้ทำง
ทฤษฎีและกำรปฏิบัติในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมีทักษะควำมรู้ปฎิบัติทำงด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำร
นำเสนอข้อมูล กำรวำงแผนและกำรพยำกรณ์ให้กับองค์กรภำคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลดิจิทัล มี
ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์กำรทำงำนด้ำนโปรแกรม กำรสื่อสำรข้อมูล และกำรบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ รวมไปถึงโปรแกรมประยุกต์ทำงด้ำนวิทยำกำรข้อมูล มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและทำงำน
ร่วมกันกับผู้อื่นได้ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร ในกำรพัฒนำองค์กรและประเทศ
แนวทางการประกอบอาชีพ
นักวิเครำะห์ข้อมูล นักวิทยำกำรข้อมูล นักวำงแผนทำงธุรกิจดิจิทัล นักวิเครำะห์ด้ำนอัจฉริยะทำงธุรกิจ
นักพัฒนำด้ำนอัจฉริยะทำงธุรกิจ นักพัฒนำคลังข้อมูล ในภำคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขนำดใหญ่
นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ นักวิเครำะห์และออกแบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ นักพัฒนำระบบ ผู้ดูแลเครือข่ำย
นักพัฒนำเว็บไซต์ และนักวิชำชีพในสถำนประกอบกำรที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
หมายเหตุ นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจ
ศึกษำ (ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไป
ตำมเงื่อนไขของคณะฯ และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร

-32.1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล
และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร
- กำลังศึกษำ หรือ สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (5 หรือ 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ผู้ปกครองประกอบอำชีพหรือกิจกำรด้ำนกำรเกษตร โดยมีหลักฐำนทะเบียนกำรค้ำ หรือ
ภำพถ่ำยสถำนที่ประกอบธุรกิจที่มีรูปผู้ปกครองอยู่ในภำพถ่ำย ประกอบ
- บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำน
วิชำกำร มีควำมสำมำรถด้ำนปฏิบัติและกำรวิจัย สำมำรถพัฒนำประยุกต์และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
สมัยใหม่อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถในกำรทำงำนในปัจจุบันและในอนำคตที่มุ่งเน้น Smart officer, Smart
researcher, Smart farmer, Smart agriculture และกำรตลำดสมัยใหม่เพื่อพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเข้มแข็ง
และยั่งยืน มี 2 กลุ่มวิชำ ดังนี้
2.1.3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล
มุ่งศึกษำเรียนรู้เพื่อพัฒนำกำรเกษตรแบบดั้งเดิมสู่กำรบริหำรจัดกำรกำรเกษตรแบบสมัยใหม่
โดยอำศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำสนับสนุนกำรผลิตผลไม้คุณภำพและพืชเศรษฐกิจอย่ำงแม่นยำ (Smart
farmer) หลักสูตรจึงพัฒนำรำยวิชำที่มุ่งเน้นกำรเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลำยน้ำ กำรผลิตผลไม้สู่กำรตลำดและ
กำรเพิ่มมูลค่ำ ในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ ประกอบด้วย พันธุ์พืช
กำรขยำยพันธุ์พืชเชิงพำณิชย์ สรีรวิทยำ เทคโนโลยีกำรผลิตพืชแบบแม่นยำ เทคโนโลยีกำรจัดกำรธำตุอำหำร
พืช กำรจัดกำรดินและปุ๋ย เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดิน กำรวินิจฉัยโรคพืช กำรจัดกำรโรคพืชและแมลง กำร
ควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เทคโนโลยีกำรจัดกำรวัชพืช กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ
กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง กำรจัดกำรผลิตผลสดเพื่อส่งออก กฎระเบียบและมำตรฐำนของกำรนำเข้ำ-ส่งออก
สินค้ำเกษตร ธุรกิจและกำรค้ำออนไลน์ กำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร กำรเรียนรู้ตลอดหลักสูตรเน้นกำรเรียนรู้
คู่ปฏิบัติจริง โดยหลักสูตรสอนในจังหวัดจันทบุรี มหำนครผลไม้เมืองร้อน มีควำมร่วมมือกับเกษตรกรดีเด่น
แห่งชำติ กลุ่มเกษตรกร แลภำคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ของไทย
2.1.3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์
และการออกแบบพืชอาหาร
ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และกำรออกแบบพืช มุ่งพัฒนำบัณฑิต
ให้สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ทำงเกษตรและอำหำรสุขภำพ เพื่อตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ที่ให้ควำมสำคัญกับ
กำรเลือกอำหำรที่ดีมีประโยชน์และมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่กำรสร้ำง/ปรับปรุง
และคัดสรรพันธุ์พืชที่ดีด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
เทคโนโลยีชีวภำพ/ชีวโมเลกุลและกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อกำรพัฒนำพันธุ์พืช กำรค้นหำทรัพยำกรและ
พืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ผ่ำนระบบฐำนสำรสนเทศขั้นสูง เพื่อให้มั่นใจว่ำจะได้วัตถุดิบที่มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน ซึ่งนำมำใช้ในกำรพัฒนำและแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรสุขภำพตำมหลักกำรของ functional food
และ functional drink เรียนรู้กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยตอบโจทย์ตลำดผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมกันนี้
กับกำรเสริมทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรยุคใหม่กับสโลแกน “สร้ำงได้ ขำยเป็น” กับวำงแผนกำรขำยและทำ
กำรตลำดด้วยผลิตภัณฑ์ที่สร้ำงขึ้นด้วยตัวเอง หรือกำรเข้ำสู่ธุรกิจของเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมกันนี้ยังมุ่งเน้น
ให้ทุกกระบวนกำรผลิตเป็น zero waste กับกำรแปรรูป/เพิ่มมูลค่ำวัสดุเหลือทิ้งทำงเกษตร และรักษำ/ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีพืชบำบัด (Phytoremediation) ด้วยรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรปฏิบัติจริง
ในทุกขั้นตอน ทุกวิชำจะถูกเรียงร้อยเป็นเรื่องรำวให้บัณฑิตสำมำรถหยิบเอำทุกกระบวนกำรกำรเรียนรู้ไป
ประกอบอำชีพได้ในอนำคต

-4แนวทางการประกอบอาชีพ
รับรำชกำรในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนกำรเกษตร นักวิจัยและเจ้ำหน้ำที่ในองค์กรภำครัฐและ
เอกชน ประกอบธุรกิจทำงด้ำนกำรเกษตร เช่น ฟำร์ม สวน ไร่ โรงงำน ฯลฯ หรือทำงำนในภำคเอกชน
ที่เกี่ยวกับธุรกิจกำรเกษตร สำมำรถศึกษำต่อในระดับปริญญำโท สำขำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ใน
สถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ
หมายเหตุ นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไข
ของคณะฯ และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร
2.1.4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
- กำลังศึกษำ หรือ สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (5 หรือ 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ผู้ปกครองประกอบธุรกิจด้ำนโลจิสติกส์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำชำยแดน โดยมีหลักฐำน
ทะเบียนกำรค้ำ หรือภำพถ่ำยสถำนที่ประกอบธุรกิจที่มีรูปผู้ปกครองอยู่ในภำพถ่ำย ประกอบ
- ศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์ กำรค้ำชำยแดนและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและภำษำอังกฤษเพื่อกำรจัดกำรโลจิสติกส์ เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นภำยใต้กรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติสำขำโลจิสติกส์
แนวทางการประกอบอาชีพ
1) ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำรวำงแผนกำรผลิต จัดซื้อ
- นักวิเครำะห์กำรจัดกำรโลจิสติกส์
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร คลังสินค้ำ
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ศูนย์กระจำยสินค้ำ
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ควบคุมกำรขนส่งสินค้ำ
- เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร
- ผู้ประกอบกำร
2) ด้ำนกำรจัดกำรกำรค้ำชำยแดนหรือกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ตัวแทนนำเข้ำ-ส่งออก
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร วำงแผนและปฏิบัติกำรท่ำเรือ
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร จัดซื้อ จัดหำระหว่ำงประเทศ
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ฝ่ำยขำยต่ำงประเทศ
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้จัดกำร ประสำนงำนต่ำงประเทศ
- เจ้ำหน้ำที่/ผู้ชำนำญกำร ตัวแทนผู้ดำเนินพิธีกำรศุลกำกร
- ผู้ประกอบกำร
หมายเหตุ นิสิตสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจ
ศึกษำ (ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำไม่ต่ำกว่ำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตผ่ำนกำร
คัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร และสำมำรถสอบมำตรฐำนอำชีพด้ำนโลจิสติกส์กับสถำบัน
คุณวุฒิวิชำชีพ

52.1.5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
- กำลังศึกษำ หรือ สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 หรือ 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.75
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ไม่ต่ำกว่ำ 7 หน่วยกิต
- ผู้ปกครองประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยมีหลักฐำนทะเบียนกำรค้ำ หรือภำพถ่ำยสถำนที่ประกอบ
ธุรกิจที่มีรูปผู้ปกครองอยู่ในภำพถ่ำย ประกอบ
- ศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสิทธิภำพทำงด้ำนธุรกิจ รวมถึงกำรเข้ำใจวัฒนธรรม
ที่หลำกหลำย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงสรรค์งำนอำชีพ
แนวทางการประกอบอาชีพ
สำมำรถประกอบอำชีพที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจในภำครัฐ
และเอกชน งำนแปล งำนสำนักงำน และธนำคำร
หมายเหตุ 1) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ
เก็บค่ำบำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน ภำคต้นและภำคปลำย
ภำคเรียนละ 18,000 บำท
2) นิสิตสำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจ
ศึกษำ (ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำน
จำกสถำนประกอบกำร
2.1.6 สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา)
- กำลังศึกษำ หรือ สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ ไม่ต่ำกว่ำ 7 หน่วยกิต
- ผู้ปกครองประกอบกิจกำรหรือมีธุรกิจส่วนตัวทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือระบบอัตโนมัติ
โดยมีหลักฐำนทะเบียนกำรค้ำ หรือภำพถ่ำยสถำนที่ประกอบธุรกิจที่มีรูปผู้ปกครองอยู่ในภำพถ่ำย ประกอบ
- มีควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
กระตือรือร้น ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำอย่ำงเป็นลำดับขั้นตอน
- หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และระบบอัจฉริยะ ได้พัฒนำขึ้น
เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรบุคลำกรในอุตสำหกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ รองรับกำรเปลี่ยนรูป
องค์กำรไปสู่องค์กรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven Business) บนพื้นฐำนของเทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์ ตลอดถึงกำรพัฒนำกำลังคนสำหรับธุรกิจดิจิทัล และระบบอัจฉริยะ เช่น โรงงำนอัจฉริยะ
(Smart Factory) เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ฟำร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) เมืองอัจฉริยะ
(Smart City) กำรบริกำรอัจฉริยะ (Smart Services) กำรท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourisms) และ
โลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistics) สอดคล้องกับโครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC)
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0

-6แนวทางการประกอบอาชีพ
1. นักออกแบบและพัฒนำปรับปรุงปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อกำรเปลี่ยนรูป
องค์กรเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล (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)
- นักวำงแผนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล
- ผู้เชี่ยวชำญและให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีข้อมูลดิจิทัล
2. นักวิเครำะห์ข้อมูลในภำคอุตสำหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
3. ผู้ประกอบกำรอิสระด้ำนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล บริษัท Start UP
ด้ำนดิจิทัลเพื่อรับงำนวิเครำะห์และออกแบบระบบงำนสำรสนเทศอัจฉริยะ รวมถึงเป็น Design House,
Intelligent Product Design, และ System Integration ส่วนของ Smart Technology ให้ลูกค้ำ
หรือ Software House ทั่วไป
2.2 คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
- กำลังศึกษำ หรือ สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ ทีเ่ รียนทำงด้ำน
สำขำเกษตร หรือประมง หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง และ
- มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00 หรือ
2) มีผู้ปกครองประกอบอำชีพประมง หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรประมง (มีภำพถ่ำย
หรือเอกสำรยืนยัน) หรือ
3) มีผู้ปกครอง หรือผู้สมัครเองเป็นผู้ที่ประกอบคุณงำมควำมดีด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
ทำงทะเล (มีเอกสำรยืนยันกำรประกอบอำชีพจำกสมำคม หรือหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง) หรือ
4) ผู้สมัครเคยเข้ำร่วมอบรม เข้ำค่ำย หรือเข้ำร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล
(มีเอกสำรยืนยัน) *เอกสำรยืนยันให้นำมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์
- หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชำ ดังนี้
1) กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นกลุ่มวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกับ
กำรจัดกำร และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล เน้นศึกษำกำรเปลี่ยนแปลง และกำรฟื้นฟูคุณภำพแหล่งน้ำ
ตะกอนดิน และระบบนิเวศในทะเลที่สำคัญ เช่น แนวปะกำรัง แหล่งหญ้ำทะเล ป่ำชำยเลน กำรใช้เทคโนโลยี
ภูมิสำรสนเทศสำหรับกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล และกำรศึกษำปัญหำเร่งด่วนของประเทศ
เช่น กำรกัดเซำะชำยฝั่ง กำรจัดกำรทรัพยำกรประมง มลภำวะทำงทะเล และขยะทะเล ฯลฯ และกำรฝึก
ทักษะกำรปฏิบัติกำรใต้น้ำ (SCUBA)
2) กลุ่มเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เป็นกลุ่มวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำร
ผลิตสิ่งมีชีวิตในทะเล กำรจัดกำรฟำร์มทะเล เทคโนโลยีกำรเพำะขยำยพันธุ์สัตว์และพืชทะเล เทคโนโลยีกำร
ตรวจและวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ กำรจัดกำรสุขภำพสัตว์น้ำ และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภำพสำหรับ
พัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีประสิทธิภำพและยั่งยืน

-7แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนรำชกำร สถำนประกอบกำรเอกชน
และองค์กรพัฒนำเอกชน ในตำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ นักวิจัย หรือนักวิชำกำร ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรทำง
ทะเล กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงทะเล กำรจัดกำรประมง กำรจัดกำรฟำร์มสัตว์น้ำ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
กำรส่งเสริมวิชำกำรผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ กำรตรวจ
วิเครำะห์คุณภำพวัตถุดิบอำหำร และผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล และกำรประกอบอำชีพที่เกี่ยวข้องกับกำรดำน้ำ
2.3 คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
2.3.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
- กำลังศึกษำ หรือ สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำนี้ศึกษำด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ ด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับ 2 มิติ และ 3 มิติ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรจัดกำรควำมคิดอย่ำงเป็นระบบ กำรจำแนกประเภทของอัญมณีเบื้องต้น
กำรสร้ำงแบรนด์ กำรเจำะกลุ่มตลำด เทคนิคกำรสร้ำงสรรค์เครื่องประดับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิต
เครื่องประดับในอุตสำหกรรม มีควำมรู้ในกลไก กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจในตลำดอัญมณีและเครื่องประดับ
แนวทางในการประกอบอาชีพ
สำมำรถประกอบอำชีพนักออกแบบเครื่องประดับได้ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน นักออกแบบเครื่องประดับ
อุตสำหกรรม นักออกแบบเครื่องประดับเชิงศิลปะ นักออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น นักออกแบบเครื่องประดับ
ประณีตศิลป์ ผู้ผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ นักออกแบบเครื่องประดับอิสระ
เป็นต้น นอกจำกนี้ยังสำมำรถศึกษำต่อในระดับสูงขึ้นเพื่อเข้ำสู่สำยงำนด้ำนวิชำกำร อำจำรย์ นักวิจัย รวมทั้ง
กำรประกอบอำชีพอิสระตำมควำมต้องกำร
หมายเหตุ นิสิตสำขำกำรออกแบบเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำน
ในสถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำร
คัดเลือกจำกสถำนประกอบกำร
2.3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
- กำลังศึกษำ หรือ สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนกำรบริหำรธุรกิจและกำรตลำด โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
พื้นฐำนเศรษฐศำสตร์ กำรทำแผนธุรกิจ ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนอัญมณีศำสตร์ กำรตรวจวิเครำะห์อัญมณี กำรประเมิน
คุณภำพรำคำเพชร กำรประเมินรำคำอัญมณีและเครื่องประดับ กำรเป็นผู้ประกอบกำร กำรตลำดออนไลน์ กำร
สร้ำงแบรนด์ และกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศเพื่อธุรกิจ
แนวทางในการประกอบอาชีพ
สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในตำแหน่ง ผู้ประกอบกำรอัญมณี เจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยกำรตลำดและฝ่ำยขำย เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยโฆษณำและประชำสัมพันธ์ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล เจ้ำหน้ำที่
วิเครำะห์อัญมณี เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซื้อ เป็นต้น
หมายเหตุ นิสิตสำขำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำนใน
สถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำรคัดเลือก
จำกสถำนประกอบกำร

-82.3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ
- กำลังศึกษำ หรือ สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นหลักสูตรที่
เปิดสอนด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรแรก ๆ ในประเทศไทย ด้วยกำรสอนที่ครอบคลุมตั้งแต่
กำรกำเนิดอัญมณี กำรปรับปรุงคุณภำพอัญมณี กำรเผำพลอย กำรวิเครำะห์อัญมณีด้วยเทคนิคพื้นฐำน
และเทคนิคขั้นสูงด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย กำรประเมินคุณภำพและรำคำอัญมณี เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
อัญมณี โลหะและวัสดุเครื่องประดับ กำรออกแบบกำรเจียระไนอัญมณีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กระบวนกำรผลิตเครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีที่เหมือนกับกระบวนกำรผลิตเครื่องประดับในอุตสำหกรรมจริง
ตลอดจนกำรออกแบบเครื่องประดับด้วยกำรวำดมือและด้วยโปรแกรมเฉพำะด้ำนกำรออกแบบ นอกจำกนี้
ยังมีกำรสอนด้ำนกำรตลำดและกำรเป็นผู้ประกอบกำรเบื้องต้น โดยหลักสูตรฯ จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ปฏิบัติกำร เพื่อสร้ำงบัณฑิตที่พร้อมปฏิบัติงำนได้จริง เมื่อสำเร็จกำรศึกษำ
แนวทางในการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมควำมสนใจของผู้เรียน เช่น
1. นักวิเครำะห์อัญมณี
2. นักวิจัย และนักวิทยำศำสตร์ ในสถำบันวิจัยทั้งภำครัฐและเอกชน
3. นักพัฒนำเทคนิคกำรผลิตเครื่องประดับ
4. นักประเมินคุณภำพและรำคำอัญมณี
5. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกระบวนกำรผลิตและควบคุมคุณภำพกำรผลิต
6. เจ้ำของกิจกำรผลิตและจำหน่ำยอัญมณีและเครื่องประดับ
7. ผู้ประกอบกำรด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับ
8. ตัวแทนจำหน่ำยอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในและต่ำงประเทศ
9. อำชีพอิสระตำมควำมต้องกำร
หมายเหตุ นิสิตสำขำอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำน
ในสถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำร
คัดเลือกจำกสถำนประกอบกำร

3. การสมัครคัดเลือก
1) ผู้สมัครต้องทำกำรลงทะเบียนในระบบ mytcas ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวำคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ทำงเว็บไซต์ http://student.mytcas.com
2) ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนทำกำรสมัคร
3) กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2564 - 20 มกรำคม พ.ศ. 2565
4) กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ
มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
5) หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบถัดไป
มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
หมายเหตุ ผู้สมัครที่มิใช่สัญชำติไทย หำกผ่ำนคัดเลือกเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ จะมีค่ำบำรุงมหำวิทยำลัย
เพิ่มเติม ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 20,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ถ้ำมี) ภำคเรียนละ 10,000 บำท
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4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
องค์ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ
4.1 ผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 (5-6 ภำคเรียน)
4.2 ผลกำรเรียนเฉลี่ยตำมกลุ่มสำระ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 (5-6 ภำคเรียน)
4.3 สอบสัมภำษณ์
ผ่ำน / ไม่ผ่ำน

0-10%
80-90%

หมายเหตุ 1. มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ
เฉพำะสำขำตำมทีส่ ำขำวิชำกำหนด
2. มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มผี ลคะแนนครบทุกวิชำ
ที่กำหนดเท่ำนั้น ผูส้ มัครที่ไม่มผี ลคะแนนตำมที่กลุ่มวิชำหรือสำขำวิชำกำหนด จะไม่สำมำรถสมัครคัดเลือกได้
หำกทำกำรสมัคร มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำกำรสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหำวิทยำลัยบูรพำจะไม่พิจำรณำ
คัดเลือกให้
3. มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ โดยวิธีกำรดังนี้
3.1 ประมวลผลคะแนนจำก GPAX และ GPA กลุ่มสำระให้เป็นคะแนนรวม 100%
3.2 เรียงลำดับผู้สมัครในแต่ละสำขำวิชำ จำกผูท้ ี่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ำสุด
3.3 คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ โดยพิจำรณำจำกผู้ทไี่ ด้คะแนนสูงสุดเป็นลำดับแรก
จนถึงผู้ทไี่ ด้คะแนนในลำดับสุดท้ำยของจำนวนรับแต่ละสำขำวิชำ
4. ในวันสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติของ
ผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ในกำรเป็นนิสิต

ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจำนวนรับที่ได้ประกำศไว้
หำกผลกำรสอบคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะ/วิทยำลัยได้กำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ
ถือเป็นอันสิ้นสุด

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
5.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท
5.2 นำใบสมัครไปชำระเงินผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย
เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven) และที่ทำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2564 –
21 มกรำคม พ.ศ. 2565 (กำรชำระค่ำสมัครผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 21 มกรำคม
พ.ศ. 2565 จะต้องชำระไม่เกินเวลำ 22.30 น.)
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
2. มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชาระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
6.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรชำระเงินทำงเว็บไซต์
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกชำระเงิน 3 วันทำกำร
6.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2564 - 20 มกรำคม พ.ศ. 2565
หำกพ้นกำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้
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คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา

ภาษาต่างฯ

วท.บ.

10

15

25

20 10

20

30

วท.บ.

10

15

20

20 10

25

30

วท.บ.

10

15

20

20 10

25

30

บธ.บ.

10

15

30

-

15

30

45

บธ.บ.

10

15

30

-

15

30

45

วท.บ.

10

15

20

20 10

25

35

บธ.บ.

10

10

35

-

10

35

40

ศศ.บ.

10

20

-

-

-

70

40

วท.บ.

10

-

30 30 -

30

30

วท.บ.

10

-

30

30

-

30

15

บธ.บ.

10

25

25

-

20

20

15

ศป.บ.

10

30

-

-

30

30

15

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

คณะ/สาขาวิชา

GPAX

รหัสสาขา

ชื่อปริญญา

GPA กลุ่มสาระ

จานวนรับ

7. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
10190220220301A0G0008
10190220500401AAG0008
10190220500401ABG0008
10190220610801AAG0008
10190220610801ABG0008
10190220220101A0G0008
10190220611001A0G0008
10190220902501A0G0008

สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภำษำ)
ภำคปกติ
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่
กลุ่มวิชำเทคโนโลยีและกำรจัดกำรไม้ผล
ภำคปกติ
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่
กลุ่มวิชำเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และ
กำรออกแบบพืชอำหำร ภำคปกติ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต
กลุ่มวิชำกำรตลำดและบริกำร ภำคปกติ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต
กลุ่มวิชำกำรประกอบกำร ภำคปกติ
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
วิทยำกำรข้อมูล ภำคปกติ
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำ
ชำยแดน ภำคปกติ
สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ทำงธุรกิจ ภำคปกติ

คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
10190221213001A0G0008 สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล ภำคปกติ

คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
สำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและ
เครื่องประดับ ภำคปกติ
สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
10190222610801A0G0008
ภำคปกติ
สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ
10190222800101A0G0008
ภำคปกติ
10190222213401A0G0008

รวม

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ ในวันที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 2565
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป
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9. การสอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ กำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 29-30 มกรำคม พ.ศ. 2565
(อำจสอบสัมภำษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป ณ มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี
พร้อมหลักฐำนดังนี้
- ใบสมัคร ที่ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด 1 นิ้ว
- ใบแสดงผลกำรเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 (5-6 ภำคเรียน)
- บัตรประจำตัวประชำชนของผู้สมัคร
- สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในประเทศไทย
ที่รับรองสำเนำถูกต้อง (สำหรับบุคคลต่ำงด้ำว)

10. ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ในวันที่ 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

11. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
11.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำทำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่ำงวันที่ 7-8 กุมภำพันธ์
พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต์ http://student.mytcas.com
11.2 หำกยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สำมำรถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้
หำกประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ทำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ
หำกได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ทำกำรสละสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 9 กุมภำพันธ์
พ.ศ.2565 ทำงเว็บไซต์ http://student.mytcas.com

12. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

13. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
13.1 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็น
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ
ตำมที่ปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ
13.2 ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ ถือว่ำไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ

-12-

14. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ)

สำเนำถูกต้อง
(นำงสำวพรจันทร์ โพธินำค)
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร

สมถวิล จริตควร
(รองศำสตรำจำรย์สมถวิล จริตควร)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

