-สำเนำปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 4)
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (ครั้งที่ 3)
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจาปีการศึกษา 2564
รายการ

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ

วัน / เดือน / ปี

รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต

http://regservice.buu.ac.th

3-8 มิ.ย. 2564

-

วิธีกำรชำระเงินค่ำสมัคร

- Krungthai NEXT
- ธนำคำรกรุงไทย
- ที่ทำกำรไปรษณีย์

3-9 มิ.ย. 2564

ตำมเวลำเปิด
ทำกำรของธนำคำร
และไปรษณีย์

หลังจำกชำระเงิน 3
วันทำกำร

-

11 มิ.ย. 2564

16.00 น.

12 มิ.ย. 2564

09.00 น.

14 มิ.ย. 2564

16.00 น.

- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
- http://regservice.buu.ac.th
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์ อบสัมภำษณ์
- http://e-admission.buu.ac.th
ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ
ข้อมูลกำรชำระเงินค่ำสมัคร

สอบสัมภำษณ์ออนไลน์
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบ
สัมภำษณ์ และมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
เปิดภำคเรียน

หมายเหตุ

-

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

เวลา

17-18 มิ.ย. 2564
23 - 25 มิ.ย. 2564
26 มิ.ย. 2564

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. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ รหัส 64
5. ตรวจสอบค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ได้ที่ http://shorturl.at/egqxX

-

-สำเนำ-

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 0488 /2564
เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 4)
โครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในท้องถิ่น (ครั้งที่ 3)
มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี ประจำปีกำรศึกษำ 2564
---------------------------------------

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้ มัคร
1.1 สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ (รับเทียบเท่ำในบำงสำขำ ตรวจสอบ
ได้จำกคุณสมบัติเฉพำะสำขำ)
1.2 มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำกำหนด

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คาแนะนาก่อนการตัดสินใจสมัคร
2.1 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
2.1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) มี 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
2.1.1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ
- สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- ผู้เรียนมีองค์ควำมรู้ด้ำนกำรตลำด และมีทักษะกำรบริกำร รวมถึงใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในกำรประกอบอำชีพได้ เช่น จัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในกำรจัดกำร
ด้ำนกำรตลำดและบริกำร ผู้เรียนสำมำรถฝึกปฏิบัติกำรดำเนินงำนกำรตลำดและบริกำรในสถำนประกอบกำร
ของจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงได้ เพรำะเป็นพื้นที่ที่มีสถำนประกอบกำรที่ต้องใช้ควำมรู้
ด้ำนกำรตลำดและทักษะกำรบริกำรอยู่แล้ว
แนวทางการประกอบอาชีพ
เช่น งำนขำย วำงแผนกำรตลำด โฆษณำ ประชำสัมพันธ์ บริหำรผลิตภัณฑ์ พัฒนำ
ช่องทำงกำรจำหน่ำย วิจัยตลำด บริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ กำรตลำดในธุรกิจบริกำร งำนบริกำรต่ำง ๆ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น
2.1.1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ
- สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- ผู้เรียนบูรณำกำรควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำร กำรตลำด กำรเงิน บัญชี และระบบสำรสนเทศ
ทำงธุรกิจได้ เพิ่มเติมควำมรู้และฝึกทักษะด้ำนกำรเป็นผู้ประกอบกำรในรำยวิชำต่ำงๆ เช่น กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เพื่อกำรจำหน่ำย กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กำรประกอบกำรและวิสำหกิจเพื่อสังคม กำรวินิจฉัย
สถำนประกอบกำร กำรเขียนแผนธุรกิจ เป็นต้น ปฏิบัติกำรขำยผลิตภัณฑ์ออนไลน์ โดยกำรนำผลิตภัณฑ์
ของผู้ประกอบกำรและชุมชนมำฝึกกำรจัดกำรร้ำนค้ำออนไลน์ กำรเรียนรู้โดยใช้โครงกำรเป็นฐำน
(Project Base Learning)

-2แนวทางการประกอบอาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือทำงำนด้ำนกำรจัดกำรในองค์กร เช่น ขำยออนไลน์ พัฒนำผลิตภัณฑ์
วินิจฉัยองค์กร วิจัยธุรกิจ วำงแผนและพัฒนำธุรกิจ เป็นต้น
นอกจำกนี้ผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่มวิชำ ได้รับกำรพัฒนำบุคลิกภำพที่ดีผ่ำนรำยวิชำ เช่น ศิลปะกำรพูดและ
กำรนำเสนอ ภำวะผู้นำ กำรเจรจำต่อรองและกำรนำเสนอ กำรพัฒนำบุคลิกภำพและมำรยำททำงสังคม
ผ่ำนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำบุคลิกภำพก่อนสำเร็จกำรศึกษำ และสำมำรถบูรณำกำรศำสตร์บริหำรธุรกิจ
กับศำสตร์ต่ำงๆ โดยผ่ำนโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรพัฒนำทักษะกำรทำงำนหลำยด้ำน อำทิ ทักษะ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ / ด้ำนสื่อสังคมออนไลน์ / ด้ำนพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
เพื่อบูรณำกำรกับศำสตร์อื่น
หมายเหตุ นิสิตหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิตทั้ง 2 กลุ่มวิชำ มีโอกำสเข้ำร่วมปฏิบัติสหกิจศึกษำ
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำอย่ำงน้อย 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไป
ตำมเงื่อนไขของคณะฯ และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร
2.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิทยาการข้อมูล
- สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล คณะวิทยำศำสตร์
และศิลปศำสตร์ เป็นนักสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กำรที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติ
ในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์กำรทำงำนด้ำนโปรแกรม กำรสื่อสำรข้อมูล
และกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและทำงำนร่วมกันกับผู้อื่น
ได้ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำองค์กำรและประเทศ
บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล คณะวิทยำศำสตร์
และศิลปศำสตร์เป็นนักสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กร ที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติ
ในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมีทักษะควำมรู้ปฎิบัติทำงด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรนำเสนอข้อมูล
กำรวำงแผนและกำรพยำกรณ์ให้กับองค์กรภำคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลดิจิทัล มีควำมสำมำรถในกำร
ประยุกต์กำรทำงำนด้ำนโปรแกรม กำรสื่อสำรข้อมูล และกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมไปถึง
โปรแกรมประยุกต์ทำงด้ำนวิทยำกำรข้อมูล มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและทำงำนร่วมกันกับผู้อื่นได้ เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำร ในกำรพัฒนำองค์กรและประเทศ
แนวทางการประกอบอาชีพ
นักวิเครำะห์ข้อมูล นักวิทยำกำรข้อมูล นักวำงแผนทำงธุรกิจดิจิทัล นักวิเครำะห์ด้ำนอัจฉริยะทำง
ธุรกิจ นักพัฒนำด้ำนอัจฉริยะทำงธุรกิจ นักพัฒนำคลังข้อมูล ในภำคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขนำดใหญ่ นัก
เทคโนโลยีสำรสนเทศ นักวิเครำะห์และออกแบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ นักพัฒนำระบบ ผู้ดูแลเครือข่ำย
นักพัฒนำเว็บไซต์ และนักวิชำชีพในสถำนประกอบกำรที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
หมายเหตุ นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจ
ศึกษำ (ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไป
ตำมเงื่อนไขของคณะฯ และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร

-32.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
มี 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนวิชำกำร
มีควำมสำมำรถด้ำนปฏิบัติและกำรวิจัย สำมำรถพัฒนำประยุกต์และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่
อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถในกำรทำงำนในปัจจุบันและในอนำคตที่มุ่งเน้น Smart officer, Smart
researcher, Smart farmer, Smart agriculture และกำรตลำดสมัยใหม่เพื่อพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเข้มแข็ง
และยั่งยืน
1.1.3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล
- สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- มุง่ ศึกษำเรียนรู้เพื่อพัฒนำกำรเกษตรแบบดั้งเดิมสู่กำรบริหำรจัดกำรกำรเกษตร
แบบสมัยใหม่ โดยอำศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำสนับสนุนกำรผลิตผลไม้คุณภำพและพืชเศรษฐกิจอย่ำง
แม่นยำ (Smart farmer) หลักสูตรจึงพัฒนำรำยวิชำที่มุ่งเน้นกำรเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลำยน้ำ กำรผลิตผลไม้
สู่กำรตลำดและกำรเพิ่มมูลค่ำ ในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
พันธุ์พืช กำรขยำยพันธุ์พืชเชิงพำณิชย์ สรีรวิทยำ เทคโนโลยีกำรผลิตพืชแบบแม่นยำ เทคโนโลยีกำรจัดกำรธำตุ
อำหำรพืช กำรจัดกำรดินและปุ๋ย เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดิน กำรวินิจฉัยโรคพืช กำรจัดกำรโรคพืชและแมลง
กำรควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เทคโนโลยีกำรจัดกำรวัชพืช กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรจัดกำรในโรงคัด
บรรจุ กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง กำรจัดกำรผลิตผลสดเพื่อส่งออก กฎระเบียบและมำตรฐำนของกำรนำเข้ำส่งออกสินค้ำเกษตร ธุรกิจและกำรค้ำออนไลน์ กำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร กำรเรียนรู้ตลอดหลักสูตรเน้นกำร
เรียนรู้ คู่ปฏิบัติจริง โดยหลักสูตรสอนในจังหวัดจันทบุรี มหำนครผลไม้เมืองร้อน มีควำมร่วมมือกับเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชำติ กลุ่มเกษตรกร แลภำคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ของไทย
2.1.3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการ
ออกแบบพืชอาหาร
- สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และกำรออกแบบพืช มุ่งพัฒนำ
บัณฑิตให้สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ทำงเกษตรและอำหำรสุขภำพ เพื่อตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ที่ให้
ควำมสำคัญกับกำรเลือกอำหำรที่ดีมีประโยชน์และมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่กำร
สร้ำง/ปรับปรุงและคัดสรรพันธุ์พืชที่ดีด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรคัดเลื อกเมล็ด
พันธุ์ เทคโนโลยีชีวภำพ/ชีวโมเลกุลและกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อกำรพัฒนำพันธุ์พืช กำรค้นหำทรัพยำกร
และพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ผ่ำนระบบฐำนสำรสนเทศขั้นสูง 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 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
การค้าชายแดน
- สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- 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 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
- สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่ำ 2.75
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ไม่ต่ำกว่ำ 7 หน่วยกิต
- ศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสิทธิภำพทำงด้ำนธุรกิจ รวมถึงกำรเข้ำใจวัฒนธรรม
ที่หลำกหลำย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงสรรค์งำนอำชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพ
สำมำรถประกอบอำชีพที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจในภำครัฐ
และเอกชน งำนแปล งำนสำนักงำน และธนำคำร
หมายเหตุ 1) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ เก็บค่ำบำรุง
และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 18,000 บำท
2) นิสิตสำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ
(ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำน
ประกอบกำร

2.1.6 . หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
- สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ ไม่ต่ำกว่ำ 7 หน่วยกิต
- 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
ตัวอย่างแนวทางการประกอบอาชีพ
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

-6- ผู้เชี่ยวชำญและให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยี
ข้อมูลดิจิทัล
2. นักวิเครำะห์ข้อมูลในภำคอุตสำหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
3. ผู้ประกอบกำรอิสระด้ำนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล บริษทั Start UP ด้ำนดิจทิ ัล
เพื่อรับงำนวิเครำะห์และออกแบบระบบงำนสำรสนเทศอัจฉริยะ รวมถึงเป็น Design House, Intelligent Product
Design, และ System Integration ส่วนของ Smart Technology ให้ลูกค้ำ หรือ Software House ทั่วไป

2.2 คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
- กำลังศึกษำหรือสำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชำ ดังนี้
1) กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นกลุ่มวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกับ
กำรจัดกำร และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล เน้นศึกษำกำรเปลี่ยนแปลง และกำรฟื้นฟูคุณภำพแหล่งน้ำ ตะกอน
ดิน และระบบนิเวศในทะเลที่สำคัญ เช่น แนวปะกำรัง แหล่งหญ้ำทะเล ป่ำชำยเลน กำรใช้เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ
สำหรับกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล และกำรศึกษำปัญหำเร่งด่วนของประเทศ เช่น กำรกัดเซำะ
ชำยฝัง่ กำรจัดกำรทรัพยำกรประมง มลภำวะทำงทะเล และขยะทะเล ฯลฯ และกำรฝึกทักษะกำรปฏิบัติกำรใต้นำ้
(SCUBA)
2) กลุ่มเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เป็นกลุ่มวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต
สิ่งมีชีวิตในทะเล กำรจัดกำรฟำร์มทะเล เทคโนโลยีกำรเพำะขยำยพันธุส์ ัตว์และพืชทะเล เทคโนโลยีกำรตรวจและ
วินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ กำรจัดกำรสุขภำพสัตว์นำ้ และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภำพสำหรับพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น้ำให้มีประสิทธิภำพและยั่งยืน
แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนรำชกำร สถำนประกอบกำรเอกชน
และองค์กรพัฒนำเอกชน ในตำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ นักวิจัย หรือนักวิชำกำร ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล
กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงทะเล กำรจัดกำรประมง กำรจัดกำรฟำร์มสัตว์น้ำ กำรเพำะเลีย้ งสัตว์นำ้ กำรส่งเสริม
วิชำกำรผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์นำ้ ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ กำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพวัตถุดิบ
อำหำร และผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล และกำรประกอบอำชีพที่เกีย่ วข้องกับกำรดำน้ำ

2.3 คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
2.3.1 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
- กำลังศึกษำหรือสำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำนี้ศึกษำด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ ด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับ 2 มิติ และ 3 มิติ ควำมคิด
สร้ำงสรรค์และกำรจัดกำรควำมคิดอย่ำงเป็นระบบ กำรจำแนกประเภทของอัญมณีเบื้องต้น กำรสร้ำงแบรนด์
กำรเจำะกลุ่มตลำด เทคนิคกำรสร้ำงสรรค์เครื่องประดับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิตเครื่องประดับใน
อุตสำหกรรม มีควำมรู้ในกลไกลกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจในตลำดอัญมณีและเครื่องประดับ
แนวทางในการประกอบอาชีพ
สำมำรถประกอบอำชีพนักออกแบบเครื่องประดับได้ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน นักออกแบบเครื่องประดับ
อุตสำหกรรม นักออกแบบเครื่องประดับเชิงศิลปะ นักออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น นักออกแบบเครื่องประดับ
ประณีตศิลป์ ผู้ผลิตต้นแบบเครือ่ งประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ นักออกแบบเครื่องประดับอิสระ เป็นต้น
นอกจำกนี้ยังสำมำรถศึกษำต่อในระดับสูงขึ้นเพื่อเข้ำสู่สำยงำนด้ำนวิชำกำร อำจำรย์ นักวิจัย รวมทั้งกำรประกอบ
อำชีพอิสระตำมควำมต้องกำร

-7หมายเหตุ นิสิตสำขำกำรออกแบบเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำน
ในสถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำร
คัดเลือกจำกสถำนประกอบกำร
2.3.2 สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
- กำลังศึกษำหรือสำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนกำรบริหำรธุรกิจและกำรตลำด โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
กำรทำแผนธุรกิจ ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนอัญมณีศำสตร์ กำรตรวจวิเครำะห์อัญมณี กำรประเมินคุณภำพรำคำเพชร
กำรประเมินรำคำอัญมณีและเครื่องประดับ กำรเป็นผู้ประกอบกำร กำรตลำดออนไลน์ กำรสร้ำงแบรนด์
และกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศเพื่อธุรกิจ
แนวทางในการประกอบอาชีพ
สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในตำแหน่ง ผู้ประกอบกำรอัญมณี เจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยกำรตลำดและฝ่ำยขำย เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยโฆษณำและประชำสัมพันธ์ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล เจ้ำหน้ำที่
วิเครำะห์อัญมณี เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซื้อ เป็นต้น
หมายเหตุ นิสิตสำขำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำนใน
สถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำนกำรคัดเลือก
จำกสถำนประกอบกำร
2.3.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ
- กำลังศึกษำหรือสำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 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 นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ สำมำรถเลือกแผนกำรศึกษำแบบสห
กิจศึกษำ หรือกำรปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรจริงในภำคสุดท้ำยของกำรเรียน
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3. การสมัครคัดเลือก
1) ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนทำกำรสมัคร
2) กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 3-8 มิถุนำยน พ.ศ. 2564
3) กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ
มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
หมายเหตุ ผู้สมัครที่มิใช่สัญชำติไทย หำกผ่ำนคัดเลือกเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ จะมีค่ำบำรุงมหำวิทยำลัย
เพิ่มเติม ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 20,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ถ้ำมี) ภำคเรียนละ 10,000 บำท

4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
องค์ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ
4.1 ผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6
10-20%
4.2 ผลกำรเรียนเฉลี่ยตำมกลุ่มสำระ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 80-90%
4.3 สอบสัมภำษณ์
ผ่ำน / ไม่ผ่ำน
หมายเหตุ 1. มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ
เฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำกำหนด
2. มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีผลคะแนนครบทุกวิชำ
ที่กำหนดเท่ำนั้น ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตำมที่กลุ่มวิชำหรือสำขำวิชำกำหนด จะไม่สำมำรถสมัครคัดเลือกได้
หำกทำกำรสมัคร มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำกำรสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหำวิทยำลัยบูรพำจะไม่พิจำรณำ
คัดเลือกให้
3. มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ โดยวิธีกำรดังนี้
3.1 ประมวลผลคะแนนจำก GPAX และ GPA กลุ่มสำระให้เป็นคะแนนรวม 100%
3.2 เรียงลำดับผู้สมัครในแต่ละสำขำวิชำ จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ำสุด
3.3 คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ โดยพิจำรณำจำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นลำดับแรก
จนถึงผู้ที่ได้คะแนนในลำดับสุดท้ำยของจำนวนรับแต่ละสำขำวิชำ
4. ในวันสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ในกำร
รับเข้ำเป็นนิสิต
ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจำนวนรับที่ได้ประกำศไว้
หำกผลกำรสอบคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะ/วิทยำลัยได้กำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ
ถือเป็นอันสิ้นสุด
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5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
5.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท
5.2 นำใบสมัครไปชำระเงินผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย
และที่ทำกำรไปรษณีย์ ในเวลำทำกำรของธนำคำรและที่ทำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 3-9 มิถุนำยน
พ.ศ. 2564 (กำรชำระค่ำสมัครผ่ำน แอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2564
จะต้องชำระไม่เกินเวลำ 23.29 น.)
หมายเหตุ - ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
- 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 แล้ว
ส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่ 3-9 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 หำกพ้นกำหนดจะไม่สำมำรถแก้ไข
ข้อมูลได้

10 15 25 20 10 20

20

วท.บ.

20 15 10 20 10 25

40

วท.บ.

20 15 10 20 10 25

40

บธ.บ.

15 15 25

-

15 30

40

บธ.บ.

15 15 25

-

15 30

40

บธ.บ.
ศศ.บ.

15 10 30
10 20 -

-

10 35
- 70

40
20

วท.บ.

30

-

20

45

วท.บ.
บธ.บ.
ศป.บ.

20 - 30 30 - 20
20 20 20 - 20 20
20 30 - - 30 20

20
35
30
390

ภาษาต่างฯ

วท.บ.

สังคมศึกษา

20

วิทยาศาสตร์

20 15 20 10 10 25

คณิตศาสตร์

วท.บ.

ภาษาไทย

คณะ/สาขาวิชา

GPAX

รหัสสาขา

ชื่อปริญญา

GPA กลุ่มสาระ

จานวนรับ

7. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
10190220220101A0J0006
10190220220301A0J0006
10190220500401AAJ0006
10190220500401ABJ0006
10190220610801AAJ0006
10190220610801ABJ0006
10190220611001A0J0006
10190220902501A0J0006

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกำรข้อมูล ภำคปกติ

สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ ภำคปกติ
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชำ
เทคโนโลยีและกำรจัดกำรไม้ผล ภำคปกติ
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชำ
เทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และ กำรออกแบบพืชอำหำร
ภำคปกติ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุม่ วิชำกำรตลำดและ
บริกำร ภำคปกติ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุม่ วิชำกำรประกอบกำร
ภำคปกติ
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน ภำคปกติ
สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพือ่ กำรสื่อสำรทำงธุรกิจ ภำคปกติ

คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
10190221213001A0J0006

สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล ภำคปกติ

-

20 30

คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
10190222213401A0J0006
10190222610801A0J0006
10190222800101A0J0006

สำขำวิชำเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ ภำคปกติ
สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ภำคปกติ
สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ ภำคปกติ
รวม
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8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ ในวันที่ 11 มิถุนำยน พ.ศ. 2564
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

9. การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
มหำวิทยำลัยบูรพำ กำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ออนไลน์ ในวันที่ 12 มิถุนำยน พ.ศ. 2564
ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป พร้อมหลักฐำนดังนี้
- ใบสมัคร ปีกำรศึกษำ 2564 ที่ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด 1 นิ้ว
- ใบแสดงผลกำรเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 (6 ภำคเรียน)
- บัตรประจำตัวประชำชนของผู้สมัคร

10. ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2564
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

11. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
11.1 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็น
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ
ตำมที่ปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ
11.2 ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

12. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ ในวันที่ 17-18 มิถุนายน
พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ)

สำเนำถูกต้อง
(นำงสำวพรจันทร์ โพธินำค)
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร

สมถวิล จริตควร
(รองศำสตรำจำรย์สมถวิล จริตควร)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

