-สำเนำ-

ปฏิทินกำรคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่ำเข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำตรี หลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนผลกำรเรียน (ครั้งที่ 3)
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2565
รายการ
รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต
วิธีกำรชำระเงินค่ำสมัคร
ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ
ข้อมูลกำรชำระเงินค่ำสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์ อบ
สัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
(อำจสัมภำษณ์ 1 วัน)

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ

วัน / เดือน / ปี

เวลา

http://regservice.buu.ac.th
- Krungthai NEXT
- ธนำคำรกรุงไทย
- ที่ทำกำรไปรษณีย์
- เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven)

6 – 23 พฤษภำคม 2565

-

6 – 24 พฤษภำคม 2565

ตำมเวลำเปิด
ทำกำรของ
หน่วยงำน

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

หลังจำกชำระเงิน 3 วัน
ทำกำร

-

26 พฤษภำคม 2565

16.00 น.

มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรีและ
28 – 29 พฤษภำคม 2565
มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว

- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ http://smartreg.buu.ac.th
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
เปิดภำคเรียน

2 มิถุนำยน 2565

7 – 9 มิถุนำยน 2565
22 – 24 มิถุนำยน 2565
25 มิถุนำยน 2565

หมายเหตุ 1. ปฏิทินกำรสมัครสอบคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้
2. ตรวจสอบกำหนดกำรเปิดภำคเรียนในปฏิทินกำรศึกษำที่เว็บไซต์ http://reg.buu.ac.th
3. สำมำรถติดตำมข่ำวสำรกำรรับสมัครได้ทำง http://regservice.buu.ac.th
และ http://e-admission.buu.ac.th หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง จะประกำศให้ทรำบโดยด่วน
ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่งำนรับเข้ำศึกษำ หมำยเลข 0 3810 2643 และ 0 38102 721
4. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครจำนวน 500 บำท
5. ตรวจสอบค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ได้ที่ http://shorturl.at/fxJ79

09.00 น.
16.00 น.
-

-สำเนำ-

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 0375/2565
เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่ำเข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำตรี หลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนผลกำรเรียน (ครั้งที่ 3)
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2565
---------------------------ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559 เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559
มหำวิทยำลัยบูรพำมีนโยบำยที่จะรับบุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่ำเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (4 ปี) หลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนผลกำรเรียน (ครั้งที่ 3)
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2565 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1.1.1 สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่ำ
1.1.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจและ / หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
1.1.3 ไม่เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภำพกำรเป็นนิสิตหรือถูกไล่ออกจำกสถำบัน
กำรศึกษำใดมำก่อน
1.1.4 ไม่เคยต้องโทษตำมคำพิพำกษำของศำล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจำกควำมผิดอันกระทำ
โดยประมำทหรือควำมผิดอันเป็นลหุโทษ
1.1.5 มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำกำหนด

1.2 คุณสมบัติเฉพาะสาขา
1.2.1 คณะศึกษาศาสตร์
1.2.1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
กลุ่มเทคโนโลยีการผลิต และกลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
(เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น.)
- สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำ ปริญญำตรี
หรือสูงกว่ำ สำขำเทคนิคอุตสำหกรรม เครื่องกล ช่ำงยนต์ เทคโนโลยีกำรผลิตไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์
1.2.1.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
กลุ่มเทคโนโลยีการผลิต และกลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคพิเศษ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
(เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.)
- สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำ ปริญญำตรี
หรือสูงกว่ำ สำขำเทคนิคอุตสำหกรรม เครื่องกล ช่ำงยนต์ เทคโนโลยีกำรผลิตไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์

-21.2.2 คณะโลจิสติกส์
1.2.2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง ภาคพิเศษ
(หลักสูตรต่อเนื่อง) (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น.) มีแขนงวิชำดังต่อไปนี้
1) แขนงวิชำธุรกิจพำณิชยนำวี
2) แขนงวิชำธุรกิจเรือสำรำญ (เรียนในชั้นเรียนหรือออนไลน์)
3) แขนงวิชำธุรกิจสำยกำรบิน
- สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำ
ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ (สำขำวิชำกำรตลำด สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำวิชำกำรบัญชี กำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว ฯลฯ) และมีผลกำรเรียน
เฉลี่ยสะสมตลอดกำรศึกษำ ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
- ผู้สมัครต้องเคยมีประสบกำรณ์ทำงำนในสำยงำนบริกำร หรืองำนด้ำนโลจิสติกส์และ
ซัพพลำยเชน อย่ำงน้อย 1 ปี โดยที่ต้องมีหนังสือรับรอง หรือหลักฐำนประกอบเพื่อยืนยัน (ไม่นับรวมกำรฝึกงำน
ระหว่ำงกำรศึกษำ)
- ในแขนงวิชำธุรกิจสำยกำรบิน ผู้เข้ำศึกษำต่อ ควรมีส่วนสูงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรทำงำน
ในสำยกำรบิน
- ทัง้ นี้หลักสูตรที่ผู้สมัครจบกำรศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ต้องดำเนินกำรตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
พุทธศักรำช 2557 และ 2563
หำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ ผู้สมัครสอบรำยใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมที่กำหนด จะถือว่ำ
เป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบ และไม่มีสิทธิ์ได้รับกำรเข้ำศึกษำต่อ
1.2.3 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
1.2.3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ(หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ (หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) (เรียนวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 17.00–20.00 น. และ/หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 – 19.00 น.)
- สำเร็จกำรศึกษำประกำศวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำทำงด้ำนไฟฟ้ำ
ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร แมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบกำรณ์ทำงำนในสำขำที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงน้อย 3 ปี
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 4 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- มีควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
กระตือรือร้น ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำ อย่ำงเป็นลำดับขั้นตอน
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และระบบอัจฉริยะ
ได้พัฒนำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรบุคลำกรในอุตสำหกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ รองรับ
กำรเปลี่ยนรูปองค์กำรไปสู่องค์กรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven Business) บนพื้นฐำนของ
เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ ตลอดถึงกำรพัฒนำกำลังคนสำหรับธุรกิจดิจิทัล และระบบอัจฉริยะ เช่น โรงงำน
อัจฉริยะ (Smart Factory) เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ฟำร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) กำรบริกำรอัจฉริยะ (Smart Services) กำรท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart
Tourisms) และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistics) สอดคล้องกับโครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
(EEC) ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0

-3แนวทำงกำรประกอบอำชีพ
1. นักออกแบบและพัฒนำปรับปรุงปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อกำรเปลี่ยนรูปองค์กร
เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล (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
- ผู้เชี่ยวชำญและให้คำปรึกษำ ด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และ
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
1.2.3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิทยาการข้อมูล ภาคปกติ (หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) (เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00–20.00 น.
และ/หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 – 19.00 น.)
- สำเร็จกำรศึกษำประกำศวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำทำงด้ำนไฟฟ้ำ
ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร แมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 4 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล
คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ เป็นนักสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กร ที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎี
และกำรปฏิบัติในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมีทักษะควำมรู้ปฏิบัติทำงด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรนำเสนอ
ข้อมูล กำรวำงแผนและกำรพยำกรณ์ให้กับองค์กรภำคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลดิจิทัล มีควำมสำมำรถในกำร
ประยุกต์ กำรทำงำนด้ำนโปรแกรม กำรสื่อสำรข้อมูล และกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมไปถึง
โปรแกรมประยุกต์ทำงด้ำนวิทยำกำรข้อมูล มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและทำงำนร่วมกันกับผู้อื่นได้
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำองค์กรและประเทศ
แนวทำงกำรประกอบอำชีพ
นักวิเครำะห์ข้อมูล นักวิทยำกำรข้อมูล นักวำงแผนทำงธุรกิจดิจิทัล นักวิเครำะห์ด้ำนอัจฉริยะทำงธุรกิจ
นักพัฒนำด้ำนอัจฉริยะทำงธุรกิจ นักพัฒนำคลังข้อมูล ในภำคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขนำดใหญ่
นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ นักวิเครำะห์และออกแบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ นักพัฒนำระบบ ผู้ดูแลเครือข่ำย
นักพัฒนำเว็บไซต์ และนักวิชำชีพในสถำนประกอบกำรที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ

-41.2.3.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ภาคปกติ มี 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
1) กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ ภาคปกติ
2) กลุ่มวิชาการประกอบการ ภาคปกติ
(หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) (เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.
และ/หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 – 19.00 น.)
- สำเร็จกำรศึกษำประกำศวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ
(สำขำวิชำกำรตลำด สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำวิชำกำรบัญชี หรือสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ)
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 4 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
1.2.3.3.1 กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ ภาคปกติ (หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน)
มุ่งเน้นกำรเรียนรู้และสร้ำงทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และกำหนดกลยุทธ์กำรตลำดอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ศึกษำถึงควำมสำคัญของผู้บริโภค กำรวิจัยตลำด กำรบริหำรผลิตภัณฑ์ รำคำ กำรจัดจำหน่ำย และ
กำรส่งเสริมกำรตลำด และยังศึกษำถึงปัจจัยต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรบริหำร
กำรตลำด เพื่อให้กำรดำเนินกำรด้ำนกำรตลำดประสบควำมสำเร็จ รวมทั้งศึกษำด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจบริกำร เช่น
ธุรกิจโรงแรมและกำรท่องเที่ยว ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจสปำ กำรเรียนกำรสอนเน้นกำรฝึกปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริง
โดยกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น กำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และกำรใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในกำร
จัดกำรด้ำนกำรตลำดและบริกำร เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมเป็นมืออำชีพทำงด้ำนกำรตลำดและบริกำร
แนวทำงกำรประกอบอำชีพ
งำนขำย วำงแผนกำรตลำด โฆษณำ ประชำสัมพันธ์ บริหำรผลิตภัณฑ์ พัฒนำช่องทำงกำรจำหน่ำย
วิจัยตลำด บริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ กำรตลำดในธุรกิจบริกำร งำนบริกำรต่ำง ๆ ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น
1.2.3.3.2 กลุ่มวิชาการประกอบการ ภาคปกติ (หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน)
ศึกษำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ กำรจัดตั้งธุรกิจ กำรบริหำรธุรกิจ
กำรจัดกำรองค์กร กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อกำรจำหน่ำย กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กำรตลำดและกำรขำย
ออนไลน์ ฝึกปฏิบัติกำรประกอบธุรกิจในสถำนกำรณ์จริง ผู้เรียนจะมีประสบกำรณ์ในกำรวำงแผนองค์กร
กำรตลำดและกำรขำย กำรบัญชีและกำรเงิน นอกจำกนี้หลักสูตรยังมุ่งเน้นกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรประกอบ
ธุรกิจ มีกำรปฏิบัติกำรขำยผลิตภัณฑ์ออนไลน์ โดยกำรนำผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกำรและชุมชนมำฝึกกำรจัดกำร
ร้ำนค้ำออนไลน์ กำรเรียนรู้โดยใช้โครงกำรเป็นฐำน (Project Base Learning) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรทำงำน
ด้ำนต่ำงๆ ในองค์กร รวมทั้งกำรเป็นผู้ประกอบกำรในอนำคต
แนวทำงกำรประกอบอำชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือทำงำนด้ำนกำรจัดกำรในองค์กร เช่น กำรขำยออนไลน์ พัฒนำผลิตภัณฑ์
วินิจฉัยองค์กร วิจัยธุรกิจ วำงแผนและพัฒนำธุรกิจ เป็นต้น
1.2.4 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
1.2.4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ทางธุรกิจ ภาคปกติ (หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
- สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำ
หรือปริญญำตรี หรือสูงกว่ำ ทุกสำขำวิชำ

-5แนวทางการประกอบอาชีพ
บัณฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจเมื่อสำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรนี้
จะมีควำมรู้ควำมสำมำรถพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและทำงธุรกิจ ในกำรประกอบอำชีพได้ในองค์กำร
ภำครัฐและเอกชน ประกอบอำชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจส่วนตัวและงำนที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งต่ำง ๆ
ดังนี้
1) นักบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสำรสนเทศ
2) นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
3) เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์
4) นักวิเครำะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ (System Analysis and Design)
5) ผู้จัดกำรโครงกำรสำรสนเทศ (Information Project Manager)
6) ผู้ดูแลระบบฐำนข้อมูล (Database Administrator)
7) ผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)
นอกจำกนั้น จำกทักษะตำมกลุ่มวิชำที่เลือกเรียน ยังสำมำรถประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับ
ทักษะเฉพำะของตน ในลักษณะงำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
ประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ตำแหน่งงำน ได้แก่
1) นักพัฒนำซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Developer)
2) นักพัฒนำเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Developer)
3) นักพัฒนำและออกแบบเว็บไซต์ (Website Designer and Developer)
4) นักพัฒนำไอโอที (IoT Developer)
ประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย ตำแหน่งงำนได้แก่
1) นักพัฒนำสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย (Multimedia and Video Developer)
2) นักผลิตเนื้อหำดิจิทัล (Digital Content Creator)
ประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยและควำมปลอดภัย ตำแหน่งงำน ได้แก่
1) ผู้ดูแลระบบเครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย (Network System Administrator)
2) ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัยระบบ (System Security Officer)
ประกอบอำชีพเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะ ตำแหน่งงำน ได้แก่
1) นักวิเครำะห์กระบวนกำรทำงธุรกิจ (Business Analyst)
2) นักวิเครำะห์ข้อมูลดิจิทัล (Digital Data Analyst)
1.2.4.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สีเขียว ภาคปกติ (หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
- สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำ
หรือปริญญำตรี หรือสูงกว่ำ ทุกสำขำวิชำ
แนวทางการประกอบอาชีพ บัณฑิตสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนสีเขียว
เมื่อสำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรนี้ จะมีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนธุรกิจ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ รวมถึง
กำรวำงแผนป้องกันและลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน ในลักษณะงำน
ต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
- ผู้ประกอบกำรทำงด้ำนโลจิสติกส์
- ผู้ให้บริกำรกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ
- ตัวแทนขนส่งสินค้ำทำงบก ทำงทะเล หรือทำงอำกำศ
- นักวิเครำะห์และวำงแผนกำรดำเนินงำนด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน

-6- นักวิเครำะห์กระบวนกำรทำงธุรกิจ
- เจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ำยจัดกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำ
- เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรคลังสินค้ำ
- เจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ำยจัดซื้อ
- เจ้ำหน้ำที่ควบคุมคุณภำพ
- เจ้ำหน้ำที่มวลชนสัมพันธ์
- นักวิชำกำร หรือนักวิจัยด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์
- ประกอบอำชีพในหน่วยงำนรำชกำร เช่น นักวิชำกำรขนส่ง นักวิชำกำรศุลกำกร นักวิชำกำร
พำณิชย์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน หรือตำแหน่งอื่นในหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น
1.2.4.3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน)
(เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
- สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำ
หรือปริญญำตรี หรือสูงกว่ำ ทุกสำขำวิชำ
แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ประกอบอำชีพส่วนตัว ดังนี้
- ภำครัฐ สำมำรถทำงำนด้ำนกำรบริหำรนโยบำยและแผนงำนได้ทุกหน่วยงำนรำชกำร
ทุกกระทรวง ทบวง กรม กอง เช่น ปลัด เจ้ำพนักงำนปกครอง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์
นโยบำยและแผน เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน เลขำนุกำรบริหำร นักวิชำกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่วิเทศสัมพันธ์ เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนบุคคล นักบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นักทรัพยำกรบุคคล นักพัฒนำชุมชน นักสังคมสงเครำะห์
นักบริหำรงำนคลังและงบประมำณ นักจัดกำรงำนทั่วไป ผู้บริหำรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักกำรเมือง
ระดับท้องถิ่น/ระดับชำติ เจ้ำหน้ำที่บริหำรรัฐกิจ ข้ำรำชกำรตำรวจ ข้ำรำชกำรทหำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
พนักงำนองค์กำรมหำชน เช่น ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน เป็นต้น
- ภำคเอกชน สำมำรถทำงำนในด้ำนกำรบริหำรทุกระดับของบริษัท เช่น นักวิเครำะห์โครงกำร
นักวิเครำะห์กำรลงทุน นักวิเครำะห์ระบบงำน นักบริหำร พนักงำนบริษัท ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวำงแผนองค์กร และประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้ำของกิจกำร
เป็นต้น
1.2.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
1.2.5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร ภาคปกติ
มี 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
1) กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช ภาคปกติ
2) กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์ ภาคปกติ
หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
- สำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่ำ หรืออนุปริญญำทำงด้ำนพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์กำรทำงำนภำคอุตสำหกรรม หรือ เกษตรกรที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ หรือ ผู้ที่ต้องกำร Up skill/Reskills หรือโปรแกรมที่ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะฯ และมีคุณสมบัติตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี
พ.ศ. 2559
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1.2.5.1.1. กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช ภาคปกติ (หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน)
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
- สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำ
หรือเทียบเท่ำ หรือปริญญำตรี หรือสูงกว่ำทุกสำขำวิชำ หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง
- กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมกำรผลิตพืช ประกอบด้วย smart farming
ทั้งด้ำนพืช นวัตกรรมกำรผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร นวัตกรรมกำรผลิตและแปรรูปอ้อยแบบ
ครบวงจร นวัตกรรมกำรผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจร ธุรกิจเกษตรเพื่อผู้ประกอบกำร ระบบน้ำและ
พลังงำนแสงอำทิตย์เพื่อกำรเกษตร เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรเกษตรแบบไร้ขยะ
กำรจัดกำรผลิตผลทำงกำรเกษตรเพื่อกำรส่งออก เทคโนโลยีชีวภำพพืช สรีรวิทยำของพืช กำรปรับปรุงพันธุ์พืช
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช หลักกำรผลิตพืช เทคโนโลยีกำรผลิตพืชเสริมควำมงำม เทคโนโลยีกำรผลิตไม้ผล
เทคโนโลยีกำรขยำยพันธุ์พืช เช่น กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดิน พืชพลังงำนและเทคโนโลยี
ด้ำนพลังงำนชีวมวล กำรผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร กำรจัดกำรดินและปุ๋ย เทคโนโลยีกำรจัดกำรวัชพืช
โรคและแมลงศัตรูพืช และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวกับกำรผลิตพืช เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้และกำรวิจัย
ทำงด้ำนพืชศำสตร์ นำไปสู่กำรสร้ำงเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำกำรผลิตพืชและศึกษำในด้ำนกำรประเมินคุณภำพ
ผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยว ดัชนีกำรเก็บเกี่ยว กำรรักษำคุณภำพ คุณค่ำของโภชนำกำร ระบบกำรจัดกำรหลังกำร
เก็บเกี่ยว กำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง และกำรนำเทคโนโลยีที่
เหมำะสมและทันสมัยมำใช้เพื่อลดกำรสูญเสียหลังกำรเก็บเกี่ยว ควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบ
มำตรฐำนและควำมปลอดภัยของอำหำร และกฎระเบียบมำตรฐำนของประเทศผู้นำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร
1.2.5.1.2 กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์ ภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน)
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
- กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ
ประกอบด้วย ฟำร์มอัจฉริยะทำงด้ำนสัตว์ กำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ สมุนไพรสำหรับปศุสัตว์ ธุรกิจเกษตร
เพื่อผู้ประกอบกำรกำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์
โภชนศำสตร์สัตว์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์ พืชอำหำรสัตว์ กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสัตว์ เทคโนโลยี
น้ำนม กำรฟักไข่และกำรจัดกำรโรงฟัก เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม กำรรักษำเบื้องต้นและกำรป้องกัน
โรคในสัตว์ ธุรกิจปศุสัตว์และมำตรฐำนฟำร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ
และกำรวิจัยทำงสัตวศำสตร์เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์
แนวทางการประกอบอาชีพของสาขาวิชานวัตกรรมเกษตร ศึกษำต่อปริญญำโท ปริญญำเอก
ในสำขำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ
รับรำชกำร ในส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร อำจำรย์หรือนักวิจัย ตำมสถำบันมหำวิทยำลัยทั้งภำครัฐและ
เอกชน ประกอบธุรกิจทำงด้ำนเกษตร เช่น ฟำร์ม สวน ไร่ โรงงำน ฯลฯ หรือทำงำนในภำคเอกชนที่เกี่ยวกับธุรกิจ
กำรเกษตร
1.2.5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
ภาคปกติ (หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
- สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร
ประกอบด้วยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตร หลักเศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเกษตร กำรวิจัย
ตลำด กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ และกฎหมำยใน
อุตสำหกรรมเกษตร สถิติและกำรวำงแผนกำรทดลอง นวัตกรรมในอุตสำหกรรมเกษตร กำรเป็นผู้ประกอบกำร
ธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร หลักวิศวกรรมแปรรูปอำหำร กำรเสริมทักษะและจรรยำบรรณสำหรับวิชำชีพวิจัย

-8และพัฒนำผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรศึกษำด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร เช่น จุลชีววิทยำอำหำร เคมีอำหำร หัวข้อ
คัดสรรอุตสำหกรรมเกษตร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมแล้เครื่องดื่ม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ประมง เทคโนโลยีผักและผลไม้ เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก เทคโนโลยีกำรหมัก เทคโนโลยีแป้งและน้ำตำล
และในด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพและควำมงำม เช่น อำหำรเพื่อสุขภำพ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ สำร
สกัดสมุนไพรและกำรทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพ หัวข้อคัดสรรทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์สุขภำพและควำมงำม เครื่องสำอำง เวชสำอำง และพิษวิทยำของผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ
แนวทางการประกอบอาชีพ
สำมำรถทำงำนได้ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนเอกชน โดยทำงำนในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
กับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอำหำร กึ่งอำหำร และไม่ใช่อำหำร ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพื่อสุขภำพและควำมงำม ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
เกษตร ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ยังสำมำรถทำงำนในตำแหน่งอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ำยกำรผลิต ฝ่ำยกำรควบคุมและประกันคุณภำพ กำรตลำด เป็นต้น และประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมเกษตร
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะในการศึกษา
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งอยู่ก่อนทาการสมัครคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้
และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม จะต้องถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที
หรือแม้สาเร็จการศึกษาแล้วก็อาจถูกเพิกถอนปริญญาบัตรได้

2. การสมัครคัดเลือก
2.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนทำกำรสมัคร
2.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 6 – 23 พฤษภำคม พ.ศ. 2565
2.3 กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง หำกข้อมูลใด
เป็นเท็จ มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
หมายเหตุ ผู้สมัครที่มิใช่สัญชำติไทย หำกผ่ำนคัดเลือกเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ จะมีค่ำบำรุง
มหำวิทยำลัย เพิ่มเติม ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 20,000 บำท ภำคฤดูร้อน
(ถ้ำมี) ภำคเรียนละ 10,000 บำท

3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท
3.2 นำใบสมัครไปชำระเงินผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย
เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven) และที่ทำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 6 – 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2565
(กำรชำระค่ำสมัครผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2565
จะต้องชำระไม่เกินเวลำ 22.30 น.)
หมายเหตุ - ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
- มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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4. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชาระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
4.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรชำระเงินทำงเว็บไซต์
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกชำระเงิน 3 วันทำกำร
4.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่ 6 – 23 พฤษภำคม พ.ศ. 2565
หำกพ้นกำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้

5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
พิจำรณำจำกผลกำรสอบสัมภำษณ์
หมายเหตุ 1. มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติตำมที่สำขำวิชำกำหนด
2. ในวันสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธิ์
ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต
มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจำนวนรับที่ได้ประกำศไว้
หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะได้กำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ
ถือเป็นอันสิ้นสุด

6. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
รหัสสาขา
คณะศึกษาศาสตร์
10190115703201LAJ0002
10190115703201LBJ0002
10190115703201MAJ0002
10190115703201MBJ0002

คณะ/สาขาวิชา
สำชำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ กลุ่มเทคโนโลยี
กำรผลิต ภำคปกติ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ กลุ่มเทคโนโลยี
ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ภำคปกติ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ กลุ่มเทคโนโลยี
กำรผลิต ภำคพิเศษ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ กลุ่มเทคโนโลยี
ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ภำคพิเศษ (หลักสูตรต่อเนื่อง)

ชื่อปริญญา จานวนรับ
กศ.บ.

15

กศ.บ.

15

กศ.บ.

15

กศ.บ.

15

บธ.บ.

5

บธ.บ.

30

บธ.บ.

30

คณะโลจิสติกส์
10190116611001MAJ0002
10190116611001MBJ0002
10190116611001MCJ0002

สำขำวิชำธุรกิจกำรขนส่ง แขนงวิชำธุรกิจพำณิชยนำวี
ภำคพิเศษ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
สำขำวิชำธุรกิจกำรขนส่ง แขนงวิชำธุรกิจเรือสำรำญ
ภำคพิเศษ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
สำขำวิชำธุรกิจกำรขนส่ง แขนงวิชำธุรกิจสำยกำรบิน
ภำคพิเศษ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
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6. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
รหัสสาขา
คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
10190220220101J0J0002
10190220220301J0J0002
10190220610801JAJ0002
10190220610801JBJ0002

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล
ภำคปกติ (เทียบโอนผลกำรเรียน)
สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
(หลักสูตรสองภำษำ) ภำคปกติ (เทียบโอนผลกำรเรียน)
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุม่ วิชำกำรตลำดและบริกำร
ภำคปกติ (เทียบโอนผลกำรเรียน)
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรประกอบกำร
ภำคปกติ (เทียบโอนผลกำรเรียน)

ชื่อปริญญา จานวนรับ
วท.บ.

10

วท.บ.

10

บธ.บ.

10

บธ.บ.

10

วท.บ.

30

บธ.บ.

30

รป.บ.

30

วท.บ.

20

วท.บ.

20

วท.บ.

25

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
10190323220101J0J0002
10190323611001J0J0002
10190323903101J0J0002

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ
ภำคปกติ (เทียบโอนผลกำรเรียน)
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนสีเขียว
ภำคปกติ (เทียบโอนผลกำรเรียน)
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ภำคปกติ (เทียบโอนผล
กำรเรียน)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
10190324500201JAJ0002
10190324500201JBJ0002
10190324501101J0J0002

สำขำวิชำนวัตกรรมเกษตร กลุม่ วิชำนวัตกรรมกำรผลิตพืช
ภำคปกติ (เทียบโอนผลกำรเรียน)
สำขำวิชำนวัตกรรมเกษตร กลุม่ วิชำนวัตกรรมกำรผลิตสัตว์
ภำคปกติ (เทียบโอนผลกำรเรียน)
สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ภำคปกติ
(เทียบโอนผลกำรเรียน)

รวม

320

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ ในวันที่ 26 พฤษภำคม พ.ศ. 2565
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

8. การสอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ กำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 28 – 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2565
(อำจสอบสัมภำษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป รูปแบบกำรสอบสัมภำษณ์จะประกำศ
ให้ทรำบ วันที่ 26 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 พร้อมหลักฐำนดังนี้
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต
(2) ใบแสดงผลกำรเรียน
(3) บัตรประจำตัวประชำชน
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9. ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 2 มิถุนำยน พ.ศ. 2565
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

10. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
10.1 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็น
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ
ตำมที่ปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ
10.2 ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จ
กำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่ำ ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยบูรพา

11. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ ในวันที่ 7 – 9 มิถุนายน
พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 26 เมษำยน พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ)

สำเนำถูกต้อง

(นำงสำวนฤมล เหมือนใจ)
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร

สมถวิล จริตควร
(รองศำสตรำจำรย์สมถวิล จริตควร)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

