
-ส ำเนำ- 
 
 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน) ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีการศึกษา  2564 

 
หมายเหตุ 1.  ปฏิทินกำรสมัครสอบคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 
  2.  ตรวจสอบก ำหนดกำรเปิดภำคเรียนในปฏิทินกำรศึกษำที่เว็บไซต์ http://reg.buu.ac.th 

    3.  สำมำรถติดตำมข่ำวสำรกำรรับสมัครได้ทำง http://regservice.buu.ac.th  
และ http://e-admission.buu.ac.th  หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง จะประกำศให้ทรำบโดยด่วน 
ติดต่อสอบถำมเพ่ิมเติมได้ที่งำนรับเข้ำศึกษำ หมำยเลข 0 3810 2643 และ 0 38102 721 

    4. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครจ ำนวน 500 บำท 
    5. ผูส้มัครต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ รหัส 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี            เวลา 

รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต http://regservice.buu.ac.th 1 มี.ค.-21 เม.ย. 2564 - 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 
- Krungthai NEXT 
- ธนำคำรกรุงไทย  
- ที่ท ำกำรไปรษณีย ์

1 มี.ค.-22 เม.ย. 2564 
ตำมเวลำเปิดท ำกำร
ของธนำคำรและ

ไปรษณีย ์
ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ 
ข้อมูลกำรช ำระเงินคำ่สมัคร 

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

หลังจำกช ำระเงิน 3 วัน
ท ำกำร 

- 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
สัมภำษณ ์

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

29 เม.ย. 2564 16.00 น. 

สอบสัมภำษณ์  
(อำจสัมภำษณ์ 1 วัน) 

มหำวิทยำลยับูรพำ จังหวัดชลบรุี 1-2 พ.ค. 2564 09.00 น. 

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

14 พ.ค. 2564 16.00 น. 

รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ http://smartreg.buu.ac.th 19-20 พ.ค. 2564 - 
ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ 23 - 25 มิ.ย. 2564 
เปิดภำคเรียน 26 มิ.ย. 2564 

http://reg.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่   0184   /2564 

เรื่อง  กำรคัดเลือกบุคคลที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  
หรือเทียบเท่ำเข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำตรี  (ตำมหลักเกณฑ์กำรเทียบโอนผลกำรเรียน) ครั้งที่ 2 

มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
---------------------------- 

 

 ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559 เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 
มหำวิทยำลัยบูรพำมีนโยบำยที่จะรับบุคคลที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่ำเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  (4 ปี)  (ตำมหลักเกณฑ์กำรเทียบโอนผลกำรเรียน)  ครั้งที่ 2 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 

1.  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
 1.1.1  ก ำลังศึกษำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)   
 1.1.2  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจและ / หรือโรคส ำคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

 1.1.3  ไม่เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภำพกำรเป็นนิสิตหรือถูกไล่ออกจำกสถำบัน 
กำรศึกษำใดมำก่อน   

   1.1.4  ไม่เคยต้องโทษตำมค ำพิพำกษำของศำล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจำกควำมผิดอันกระท ำ 
โดยประมำทหรือควำมผิดอันเป็นลหุโทษ 

 1.1.5  มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำก ำหนด 
 

1.2  คุณสมบัติเฉพาะสาขา 
 1.2.1  คณะศึกษาศาสตร์ 
       1.2.1.1  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา   
กลุ่มเทคโนโลยีการผลิต และกลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้า ภาคปกติ (หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน)  
(เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น.) 
    -  ก ำลังศึกษำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือ
อนุปริญญำ ปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ  สำขำเทคนิคอุตสำหกรรม  เครื่องกล  ช่ำงยนต์  เทคโนโลยีกำรผลิต   
ไฟฟ้ำ  อิเล็กทรอนิกส์ 
      1.2.1.2  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา   
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา  กลุ่มเทคโนโลยีการผลิต และกลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้า ภาคพิเศษ 
(หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.) 
   -  ก ำลังศึกษำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือ
อนุปริญญำ ปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ  สำขำเทคนิคอุตสำหกรรม  เครื่องกล  ช่ำงยนต์  เทคโนโลยีกำรผลิต  
ไฟฟ้ำ  อิเล็กทรอนิกส์ 
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 1.2.2  คณะโลจิสติกส์ 

        1.2.2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง ภาคพิเศษ  
(หลักสูตรต่อเนื่อง) (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น.) มีแขนงวิชำดังต่อไปนี้ 

1) แขนงวิชำธุรกิจพำณิชยนำวี 
2) แขนงวิชำธุรกิจเรือส ำรำญ (เรียนในชั้นเรียนหรือออนไลน์) 
3) แขนงวิชำธุรกิจสำยกำรบิน 

        - ก ำลังศึกษำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรอือนุปริญญำ  

ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ (สำขำวิชำกำรตลำด สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำวิชำกำรบัญชี ฯลฯ) 
 

 1.2.3  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว 
        1.2.3.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ 

(หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) 
      - ก ำลังศึกษำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำ 

หรือเทียบเท่ำหรือปริญญำตรี หรือสูงกว่ำ ทุกสำขำวิชำ 
    แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  รวมทั้ง

ประกอบอำชีพส่วนตัว  เช่น  อำชีพรับรำชกำรในหน่วยงำนรำชกำร  อำทิต ำแหน่ง  ปลัดอ ำเภอ ปลัดเทศบำล  
ปลัด อบต. อำชีพพนักงำนรัฐวิสำหกิจ  อำชีพพนักงำนองค์กำรมหำชน  อำชีพนักบริหำร อำชีพพนักงำนบริษัท 
อำทิ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรรัฐกิจ เป็นต้น 

        1.2.3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

ทางธุรกิจ  ภาคปกติ (หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) 
      - ก ำลังศึกษำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำ 

หรือเทียบเท่ำหรือปริญญำตรี หรือสูงกว่ำ ทุกสำขำวิชำ 
       - เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีที่  2  ดังนี้ 

1) กลุ่มวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศประยุกต์   
2) กลุ่มวิชำนวัตกรรมส ำหรับผู้ประกอบกำรดิจิทัล   

แนวทางการประกอบอาชีพ  
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์  (Applied  Information  Technology)  ประกอบ

อำชีพเกี่ยวกับกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ต ำแหน่งงำน ได้แก่ นักพัฒนำซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักพัฒนำเว็บ
แอพพลิเคชั่น นักพัฒนำและออกแบบเว็บไซต์ นักพัฒนำสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย นักพัฒนำไอโอที ผู้ดูแลระบบ
เครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย เป็นต้น 
 - กลุ่มวิชานวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการดิจิทัล  (Innovation  for  Digital  Entrepreneur)   
ประกอบอำชีพเกี่ยวกับผู้ประกอบกำรดิจิทัล  ต ำแหน่งงำน  ได้แก่  นักกำรตลำดออนไลน์  นักเศรษฐศำสตร์ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ผู้ออกแบบและพัฒนำสื่อมัลติมีเดียเพ่ือกำรน ำเสนอทำงธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัล  

หมายเหตุ คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำเขตสระแก้ว ขอสงวนสิทธิ์ในกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน หำกมีผู้รำยงำนตัวเข้ำเป็นนิสิตต่ ำกว่ำ 25 คน จะไม่เปิดกำรเรียนกำรสอนในภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2564
ดังกล่ำว และมหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว จะด ำเนินกำรจัดท ำเรื่องคืนเงินเฉพำะในส่วนของเงิน 
ค่ำรำยงำนตัว ให้เท่ำนั้น ส ำหรับค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 500 บำท จะไม่คืนให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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 1.2.4  คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) 
 - ก ำลังศึกษำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำ  

หรือเทียบเท่ำหรือปริญญำตรี หรือสูงกว่ำทุกสำขำวิชำ หรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง 
  1.2.4.1  สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร สาขานวัตกรรมเกษตร มี 2 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย 
    1) สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช 
    -  กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมกำรผลิตพืช ประกอบด้วย smart farming ทั้งด้ำน

พืช นวัตกรรมกำรผลิตและแปรรูปมันส ำปะหลังแบบครบวงจร นวัตกรรมกำรผลิตและแปรรูปอ้อยแบบครบวงจร 
นวัตกรรมกำรผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจร ธุรกิจเกษตรเพ่ือผู้ประกอบกำร ระบบน้ ำและพลังงำน
แสงอำทิตย์เพ่ือกำรเกษตร เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรเกษตรแบบไร้ขยะ กำรจัดกำร
ผลิตผลทำงกำรเกษตรเพ่ือกำรส่งออก เทคโนโลยีชีวภำพพืช สรีรวิทยำของพืช กำรปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยี
เมล็ดพันธุ์พืช หลักกำรผลิตพืช เทคโนโลยีกำรผลิตพืชเสริมควำมงำม เทคโนโลยีกำรผลิตไม้ผล เทคโนโลยีกำร
ขยำยพันธุ์พืช เช่น กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดินพืชพลังงำนและเทคโนโลยี ด้ำนพลังงำน
ชีวมวล กำรผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร กำรจัดกำรดินและปุ๋ยเทคโนโลยีกำรจัดกำรวัชพืช โรคและแมลง
ศัตรูพืช และอุตสำหกรรมที่เก่ียวกับกำรผลิตพืช เป็นต้น  รวมถึงกำรประยุกต์ใช้และกำรวิจัยทำงด้ำนพืชศำสตร์ 
น ำไปสู่กำรสร้ำงเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำกำรผลิตพืชและศึกษำในด้ำนกำรประเมินคุณภำพผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยว 
ดัชนีกำรเก็บเก่ียว กำรรักษำคุณภำพ คุณค่ำของโภชนำกำร ระบบกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรจัดกำรใน 
โรงคัดบรรจุ กำออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง และกำรน ำเทคโนโลยีที่เหมำะสมและทันสมัยมำ
ใช้เพื่อลดกำรสูญเสียหลังกำรเก็บเก่ียว ควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบมำตรฐำนและควำมปลอดภัย
ของอำหำร  และกฎระเบียบมำตรฐำนของประเทศผู้น ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร 
     2) สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว ์  

    -  กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่ส ำคัญ ประกอบด้วย  
ฟำร์มอัจฉริยะทำงด้ำนสัตว์ กำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ สมุนไพรส ำหรับปศุสัตว์  ธุรกิจเกษตรเพื่อผู้ประกอบกำร 
กำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์ โภชนศำสตร์สัตว์
และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์ พืชอำหำรสัตว์ กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสัตว์  เทคโนโลยีน้ ำนม กำรฟักไข่และ
กำรจัดกำรโรงฟัก เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม กำรรักษำเบื้องต้นและกำรป้องกันโรคในสัตว์ ธุรกิจ 
ปศุสัตว์และมำตรฐำนฟำร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ และกำรวิจัย 
ทำงสัตวศำสตร์เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์ 

 
 

  แนวทางการประกอบอาชีพของสาขาวิชานวัตกรรมเกษตร ศึกษำต่อปริญญำโท ปริญญำเอก ในสำขำ
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ รับรำชกำร 
ในส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเกษตร อำจำรย์หรือนักวิจัย ตำมสถำบันมหำวิทยำลัยท้ังภำครัฐและเอกชน  
ประกอบธุรกิจทำงด้ำนเกษตร เช่น ฟำร์ม สวน ไร่ โรงงำน ฯลฯ  หรือท ำงำนในภำคเอกชนท่ีเกี่ยวกับธุรกิจ
กำรเกษตร 

  1.2.4.2 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
    -  สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  ประกอบด้วย
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตรเบ้ืองต้น  หลักเศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเกษตร  กำรวิจัยตลำดใน
อุตสำหกรรมเกษตร  กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร  กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  กำรควบคุมคุณภำพในอุตสำหกรรม
เกษตร  กำรประกันคุณภำพและกฎหมำยในอุตสำหกรรมเกษตร  สถิติและกำรวำงแผนกำรทดลอง  นวัตกรรม 
ในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร  หลักวิศวกรรมแปรรูปอำหำร   
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กำรเสริมทักษะและจรรยำบรรณส ำหรับวิชำชีพวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์  รวมถึงกำรศึกษำด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์
อำหำร  เช่น  จุลชีววิทยำอำหำร  เคมีอำหำร  หัวข้อคัดสรรอุตสำหกรรมเกษตร  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง  เทคโนโลยีผักและผลไม้  เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก  
เทคโนโลยีกำรหมัก  เทคโนโลยีแป้งและน้ ำตำล  และในด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพและควำมงำม   
เช่น อำหำรเพื่อสุขภำพ  เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ  สำรสกัดสมุนไพรและกำรทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพ  หัวข้อคัดสรร
ทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภำพและควำมงำม  เครื่องส ำอำง เวชส ำอำง   
และพิษวิทยำของผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ  สำมำรถท ำงำนได้ทั้งใน
หน่วยงำนรำชกำร  หน่วยงำนเอกชน  โดยท ำงำนในต ำแหน่งที่เก่ียวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวกับอำหำร  กึ่งอำหำร  และไม่ใช่อำหำร  ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภำพและควำมงำม นอกจำกนี้
ยังสำมำรถท ำงำนในต ำแหน่งอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง  เช่น  ฝ่ำยกำรผลิต  ฝ่ำยกำรควบคุมและประกันคุณภำพ  
กำรตลำด  เป็นต้น และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมเกษตร 
 หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะในการศึกษา 
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งอยู่ก่อนท าการสมัครคัดเลือก  จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้   
และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม  จะต้องถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที   
หรือแม้ส าเร็จการศึกษาแล้วก็อาจถูกเพิกถอนปริญญาบัตรได้ 
 
 

2. การสมัครคัดเลือก 
 2.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 

2.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 1 มีนำคม – 21 เมษำยน พ.ศ. 2564 

2.3 กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ  
มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 2.4 หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบถัดไป 
มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ 
หมายเหต ุ  ผู้สมัครท่ีมิใช่สัญชำติไทย หำกผ่ำนคัดเลือกเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ จะมีค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลัย 
เพิ่มเติม ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 20,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ถ้ำมี) ภำคเรียนละ 10,000 บำท 
 
3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
  3.2 น ำใบสมัครไปช ำระเงินผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคำเตอร์ธนำคำรกรุงไทย และที่ท ำกำร
ไปรษณีย์ ในเวลำท ำกำรของธนำคำรและที่ท ำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 1 มีนำคม – 22 เมษำยน พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ   - ในกรณีที่มีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 
                  ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

     - มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
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4. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร  ข้อมูลการช าระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
 4.1  ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินทำงเว็บไซต์  
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร 
 4.2  หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (สำมำรถแก้ไขเฉพำะข้อมูลทั่วไป 
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงสำขำวิชำที่สมัครได้)  ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ 
https://regservice.buu.ac.th แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721  
ระหว่ำงวันที่ 1 มีนำคม – 22 เมษำยน พ.ศ. 2564 หำกพ้นก ำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้ 
 

5.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
พิจำรณำจำกผลกำรสอบสัมภำษณ์ 

หมายเหตุ  1. มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติตำมท่ีสำขำวิชำก ำหนด 
    2. ในวันสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ 

ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธิ์ 
ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต 

   3. มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ได้ประกำศไว้  
หำกผลกำรสอบคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมท่ีคณะได้ก ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ  
ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

6.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวชิา ชื่อ
ปริญญา 

จ านวนรับ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
10190115703201JAI0005 สำชำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ กลุ่มเทคโนโลยีกำรผลติ ภำคปกต ิ กศ.บ. 12 
10190115703201JBI0005 สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ กลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้ำ ภำคปกติ กศ.บ. 11 

10190115703201KAI0005 
สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ กลุ่มเทคโนโลยีกำรผลติ  
ภำคพิเศษ 

กศ.บ. 11 

10190115703201KBI0005 สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ กลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้ำ ภำคพิเศษ กศ.บ. 11 
คณะโลจิสติกส์ 

10190116611001MAI0005 
สำขำวิชำธุรกิจกำรขนส่ง แขนงวิชำธุรกิจพำณิชยนำวี ภำคพิเศษ 
(หลักสูตรต่อเนื่อง) 

บธ.บ. 50 

10190116611001MBI0005 
สำขำวิชำธุรกิจกำรขนส่ง แขนงวิชำธุรกิจเรือส ำรำญ ภำคพเิศษ  
(หลักสูตรต่อเนื่อง) 

บธ.บ. 50 

10190116611001MCI0005 
สำขำวิชำธุรกิจกำรขนส่ง แขนงวิชำธุรกิจสำยกำรบิน ภำคพิเศษ 
(หลักสูตรต่อเนื่อง) 

บธ.บ. 60 

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว 
10190323220101J0I0005 สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ ภำคปกต ิ วท.บ. 30 
10190323903101J0I0005 สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร ์ ภำคปกต ิ รป.บ. 25 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว 
10190324500201JAI0005 สำขำวิชำนวัตกรรมเกษตร กลุม่วิชำนวัตกรรมกำรผลิตพืช ภำคปกติ วท.บ. 25 

10190324500201JBI0005 สำขำวิชำนวัตกรรมเกษตร กลุม่วิชำนวัตกรรมกำรผลิตสัตว์ ภำคปกติ วท.บ. 25 

10190324501101J0I0005 สำขำวิชำพัฒนำผลติภณัฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ภำคปกต ิ วท.บ. 30 

รวม 340 
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7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ ในวันที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2564 

ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
8.  การสอบสัมภาษณ์ 

มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 1-2 พฤษภำคม พ.ศ. 2564  
(อำจสอบสัมภำษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ มหำวิทยำลัยบูรพำ พร้อมหลักฐำนดังนี้ 
 (1) ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต  ปีกำรศึกษำ  2564  ที่ติดรูปถ่ำยแล้ว 

(2)  ใบแสดงผลกำรเรียน 
(3)  บัตรประจ ำตัวประชำชน 
 

9. ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา 
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่  14 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 

ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 

10. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา  
10.1 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในข้ันสุดท้ำยถือว่ำเป็น 

ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

10.2  ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่ส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับปริญญำตรี  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

11. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา 
  ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ    
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 
   ประกำศ ณ วันที่  19  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
 
    (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 

   (รองศำสตรำจำรย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร  ปฏิบัติกำรแทน 

                      อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
        ส ำเนำถูกต้อง 
 

 
(นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 


