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ปฏิทินกำรคัดเลือกบุคคลที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่ำเข้ำศึกษำในระดับปริญญำตรี (ครั้งที่ 5)  

มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 
หมำยเหตุ 1.  ปฏิทินการสมัครสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
  2.  ตรวจสอบก าหนดการเปิดภาคเรียนในปฏิทินการศึกษาที่เว็บไซต์ http://reg.buu.ac.th 

    3.  สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง http://regservice.buu.ac.th  
และ http://e-admission.buu.ac.th  หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบโดยด่วน   
ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่งานรับเข้าศึกษา หมายเลข 0 3810 2643 และ 0 3810 2721 

    4. ค่าธรรมเนียมการสมัครจ านวน 500 บาท 
    5. ผูส้มัครต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัส 64 
    6. ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ http://shorturl.at/egqxX 
 

รำยกำร สถำนที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี            
เวลำ 

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต http://regservice.buu.ac.th 12 – 19  มิ.ย.  2564 - 

วิธีการช าระเงนิค่าสมัคร 
- Krungthai NEXT 
- ธนาคารกรุงไทย  
- ที่ท าการไปรษณีย ์

12 – 20  มิ.ย.  2564 
ตามเวลาเปิด 

ท าการของธนาคาร
และไปรษณีย ์

ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและ 
ข้อมูลการช าระเงินคา่สมัคร 

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

หลังจากช าระเงิน 3 
วันท าการ 

- 

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

21  มิ.ย.  2564 16.00 น. 

รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา http://smartreg.buu.ac.th 22   มิ.ย. 2564 - 
ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ 23 - 25 มิ.ย. 2564 
เปิดภาคเรียน 26 มิ.ย. 2564 

http://reg.buu.ac.th/
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ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่  0533/2564 
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 4) 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีการศึกษา  2564 

---------------------------- 
 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 4)  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีการศึกษา  2564  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร 
     1.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
 1.1.1  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
 1.1.2  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจและ / หรือโรคส าคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 1.1.3  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภาพการเป็นนิสิตหรือถูกไล่ออกจากสถาบัน 
การศึกษาใดมาก่อน   

   1.1.4  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระท า 
โดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 1.1.5  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชาก าหนด 
 

     1.2  คุณสมบัติเฉพำะสำขำ 
 1.2.1  คณะศึกษำศำสตร์ 
       1.2.1  หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต (กศ.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ   
สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ กลุ่มเทคโนโลยีกำรผลิต และกลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้ำ ภำคปกติ  
(หลักสูตรต่อเนื่อง) (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์ เวลำ 08.00-20.00 น.) 
    -  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรืออนุปริญญา ปริญญาตรี
หรือสูงกว่า  สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม  เครื่องกล  ช่างยนต์  เทคโนโลยีการผลิต ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์ 
       1.2.2  หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต (กศ.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ   
สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ  กลุ่มเทคโนโลยีกำรผลิต และกลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้ำ ภำคพิเศษ  
(หลักสูตรต่อเนื่อง) (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์ เวลำ 08.00-20.00 น.) 
    -  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรืออนุปริญญา ปริญญาตรี
หรือสูงกว่า  สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม  เครื่องกล  ช่างยนต์  เทคโนโลยีการผลิต ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์ 
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    1.2.2  คณะโลจิสติกส์ 
  1.2.2.1  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจกำรขนส่ง ภำคพิเศษ  

(หลกัสูตรต่อเนื่อง) (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์ เวลำ 08.00-18.00 น.) มีแขนงวิชาดังต่อไปนี้ 
       1)  แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 
       2)  แขนงวิชาธุรกิจเรือส าราญ (เรียนในชั้นเรียนหรือออนไลน์) 
       3)  แขนงวิชาธุรกิจสายการบิน 
    - ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ประเภท 

วิชาบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ฯลฯ) 
    1.2.3  คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำเขตสระแก้ว   

  1.2.3.1  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรม  
ทำงธุรกิจ ภำคปกติ (หลักสูตรเทียบโอนผลกำรเรียน) (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์)  
    - ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า  
หรือปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทุกสาขาวิชา  

  แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  
  บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจเมื่อส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้  

จะมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและทางธุรกิจ ในการประกอบอาชีพได้ในองค์การ 
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวและงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งต่าง ๆ  
ดังนี้  
    1)  นักบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
    2)  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
    3)  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
    4)  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ (System Analysis and Design) 
    5)  ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ (Information Project Manager) 
    6)  ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator) 
    7)  ผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) 
    นอกจากนั้น จากทักษะตามกลุ่มวิชาที่เลือกเรียน ยังสามารถประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับ 
ทักษะเฉพาะของตน ในลักษณะงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
    ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ต าแหน่งงาน ได้แก่  
   1) นักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Developer)  
   2) นักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Developer)  
   3) นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ (Website Designer and Developer)  
   4) นักพัฒนาไอโอที (IoT Developer) 
    ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย ต าแหน่งงานได้แก่  
   1) นักพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย (Multimedia and Video Developer)  
   2) นักผลิตเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content Creator) 
    ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเครือข่ายและความปลอดภัย ต าแหน่งงาน ได้แก่  
   1) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย (Network System Administrator)  
   2) ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยระบบ (System Security Officer)  
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    ประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะ ต าแหน่งงาน ได้แก่  
   1) นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ (Business Analyst) 
   2) นักวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล (Digital Data Analyst)  

  1.2.3.2 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน 

สีเขียว  ภำคปกติ (หลักสูตรเทียบโอนผลกำรเรียน) (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์) 
      - ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

หรือปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทุกสาขาวิชา 
  แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการทางด้านโลจิสติกส์  

ผู้ให้บริการการขนส่งระหว่างประเทศ ตัวแทนขนส่งสินค้าทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ นักวิเคราะห์ 
และวางแผนการด าเนินงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายจัดการขนส่งและกระจายสินค้า เจ้าหน้าที่บริหารคลังสินค้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ  
เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ นักวิชาการหรือนักวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์ ประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ  
เช่น นักวิชาการขนส่ง นักวิชาการศุลกากร นักวิชาการพาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือต าแหน่งอ่ืน 
ในหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น 
  1.2.3.3 สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ภำคปกติ (หลักสูตรเทียบโอนผลกำรเรียน)  
(เรียนวันเสำร์-อำทิตย์) 
     - ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

หรือปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทุกสาขาวิชา 
    แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  รวมทั้ง

ประกอบอาชีพส่วนตัว  เช่น  อาชีพรับราชการในหน่วยงานราชการ  อาทิต าแหน่ง  ปลัดอ าเภอ ปลัดเทศบาล  
ปลัด อบต. อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ  อาชีพพนักงานองค์การมหาชน  อาชีพนักบริหาร อาชีพพนักงานบริษัท 
อาทิ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารรัฐกิจ เป็นต้น 
 

   1.2.4  คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร วิทยำเขตสระแก้ว 
  1.2.4.1  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมเกษตร ภำคปกติ  

มี 2 กลุ่มวิชำ ดังนี้ 
   1.2.4.1.1. สำขำวิชำนวัตกรรมเกษตร กลุ่มวิชำนวัตกรรมกำรผลิตพืช ภำคปกติ  

(หลักสูตรเทียบโอนผลกำรเรียน) (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์) 
      -  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา  

หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรี หรือสูงกว่าทุกสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
   -  กลุ่มนี้ศึกษาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการผลิตพืช ประกอบด้วย 

smart farming ทั้งด้านพืช นวัตกรรมการผลิตและแปรรูปมันส าปะหลังแบบครบวงจร นวัตกรรมการผลิต 
และแปรรูปอ้อยแบบครบวงจร นวัตกรรมการผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจร ธุรกิจเกษตร 
เพ่ือผู้ประกอบการ ระบบน้ าและพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทางการเกษตรแบบไร้ขยะ การจัดการผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการส่งออก เทคโนโลยีชีวภาพพืช สรีรวิทยา 
ของพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช หลักการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตพืชเสริมความงาม  
เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน 
พืชพลังงานและเทคโนโลยี ด้านพลังงานชีวมวล การผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร การจัดการดินและปุ๋ย 
เทคโนโลยีการจัดการวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืช และอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับการผลิตพืช เป็นต้น  รวมถึง 
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การประยุกต์ใช้และการวิจัยทางด้านพืชศาสตร์ น าไปสู่การสร้างเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการผลิตพืชและศึกษา 
ในด้านการประเมินคุณภาพผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยว ดัชนีการเก็บเก่ียว การรักษาคุณภาพ คุณค่าของโภชนาการ  
ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการในโรงคัดบรรจุ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา การขนส่ง  
และการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้เพื่อลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ความปลอดภัยของ
อาหารและกฎระเบียบมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร  และกฎระเบียบมาตรฐานของประเทศผู้น าเข้า- 
ส่งออกสินค้าเกษตร 

   1.2.4.1.2 สำขำวิชำนวัตกรรมเกษตร กลุ่มวิชำนวัตกรรมกำรผลิตสัตว ์ภำคปกติ   
(หลักสูตรเทียบโอนผลกำรเรียน) (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์) 

   -  กลุ่มนี้ศึกษาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ  
ประกอบด้วย ฟาร์มอัจฉริยะทางด้านสัตว์ การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ สมุนไพรส าหรับปศุสัตว์  ธุรกิจเกษตร 
เพ่ือผู้ประกอบการการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์  
โภชนศาสตร์สัตว์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์  เทคโนโลยี 
น้ านม การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก เทคโนโลยีการจัดการของเสียในฟาร์ม การรักษาเบื้องต้นและการป้องกัน 
โรคในสัตว์ ธุรกิจปศุสัตว์และมาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  
และการวิจัยทางสัตวศาสตร์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการผลิตสัตว์ 

 

       แนวทำงกำรประกอบอำชีพของสำขำวิชำนวัตกรรมเกษตร ศึกษาต่อปริญญาโท  
ปริญญาเอก ในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตามสถาบันหรือมหาวิทยาลัยทั้งใน 
และต่างประเทศ รับราชการ ในส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร อาจารย์หรือนักวิจัย ตามสถาบันมหาวิทยาลัย 
ท้ังภาครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจทางด้านเกษตร เช่น ฟาร์ม สวน ไร่ โรงงาน ฯลฯ  หรือท างานในภาคเอกชน 
ท่ีเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 

   1.2.4.2 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  
ภำคปกติ  (หลักสูตรเทียบโอนผลกำรเรียน) (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์) 
     -  สาขาวิชานี้ศึกษาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร   
ประกอบด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองต้น  หลักเศรษฐศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร   
การวิจัยตลาดในอุตสาหกรรมเกษตร  การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  การควบคุมคุณภาพ 
ในอุตสาหกรรมเกษตร  การประกันคุณภาพและกฎหมายในอุตสาหกรรมเกษตร  สถิติและการวางแผนการทดลอง   
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกษตร  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร  หลักวิศวกรรมแปรรูป 
อาหาร  การเสริมทักษะและจรรยาบรรณส าหรับวิชาชีพวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  รวมถึงการศึกษาด้านพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์อาหาร  เช่น  จุลชีววิทยาอาหาร  เคมีอาหาร  หัวข้อคัดสรรอุตสาหกรรมเกษตร  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์   
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง  เทคโนโลยีผักและผลไม้  เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 
และสัตว์ปีก  เทคโนโลยีการหมัก  เทคโนโลยีแป้งและน้ าตาล  และในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ 
ความงาม  เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ  เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  สารสกัดสมุนไพรและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ   
หัวข้อคัดสรรทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม  เครื่องส าอาง  
เวชส าอาง และพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
     แนวทำงกำรประกอบอำชีพ ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ในสาขาทางด้านการวิจัยและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  ตามสถาบันหรือมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  สามารถท างานได้ 
ทั้งในหน่วยงานราชการ  หน่วยงานเอกชน  โดยท างานในต าแหน่งที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ที่เก่ียวกับอาหาร  กึ่งอาหาร  และไม่ใช่อาหาร  ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม  
นอกจากนี้ยังสามารถท างานในต าแหน่งอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ฝ่ายการผลิต  ฝ่ายการควบคุมและ 
ประกันคุณภาพ  การตลาด  เป็นต้น และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร 
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 หำกปรำกฏภำยหลังว่ำผู้สมัครสอบขำดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพำะในกำรศึกษำ 
สำขำวิชำใดวิชำหนึ่งอยู่ก่อนท ำกำรสมัครคัดเลือก  จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรสอบคัดเลือกครั้งนี้   
และแม้จะได้รับกำรรำยงำนตัวเข้ำศึกษำแล้วก็ตำม  จะต้องถูกถอนสภำพจำกกำรเป็นนิสิตทันที   
หรือแม้ส ำเร็จกำรศึกษำแล้วก็อำจถูกเพิกถอนปริญญำบัตรได้ 
 

2.  กำรสมัครคัดเลือก 
 2.1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนท าการสมัคร 

2.2 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรอื  
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่างวันที่  12 – 19  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

2.3 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใดเป็นเท็จ   
มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 

หมำยเหต ุ  ผู้สมัครท่ีมิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา  
จะมีค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) ภาคเรียน
ละ 10,000 บาท 
 
3.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร และวิธีกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 
 3.1  ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก  500  บาท 
  3.2  น าใบสมัครไปช าระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย 
และท่ีท าการไปรษณีย์  ในเวลาท าการของธนาคารและที่ท าการไปรษณีย์  ระหว่างวันที่  12 – 20  มิถุนายน  
พ.ศ. 2564  (การช าระค่าสมัครผ่าน แอพลิเคชัน Krungthai NEXT  ในวันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  
จะต้องช าระไม่เกินเวลา  23.29  น.)  
หมำยเหตุ   - ในกรณีที่มีการช าระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการช าระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ายเป็นส าคัญ 

    -  มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 

4.  กำรตรวจสอบข้อมูลกำรสมัคร  ข้อมูลกำรช ำระเงินและกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร 
4.1 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการช าระเงินทางเว็บไซต์ 

https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจากช าระเงิน 3 วันท าการ 
 4.2 หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการ 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th  
แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 ระหว่างวันที่  12 – 20  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 หากพ้นก าหนด 
จะไม่แก้ไขข้อมูลการสมัครให้ 
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5.  คณะ สำขำวิชำ รหัสสำขำวิชำ และจ ำนวนรับเข้ำศึกษำ 

รหัสสำขำ คณะ/สำขำวิชำ ชื่อ
ปริญญำ 

จ ำนวนรับ 

คณะศึกษำศำสตร์ 

10190115703201JAK0004 
สาชาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา กลุ่มเทคโนโลยกีารผลติ ภาคปกติ 
(หลักสูตรต่อเนื่อง) 

กศ.บ. 1 

10190115703201JBK0004 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา กลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้า ภาคปกติ 
(หลักสูตรต่อเนื่อง) 

กศ.บ. 1 

10190115703201KAK0004 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา กลุ่มเทคโนโลยีการผลติ  
ภาคพิเศษ (หลักสูตรต่อเนื่อง) 

กศ.บ. 1 

10190115703201KBK0004 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา กลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้า ภาคพิเศษ 
(หลักสูตรต่อเนื่อง) 

กศ.บ. 10 

คณะโลจิสติกส์ 

10190116611001MAK0004 
สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ภาคพิเศษ 
(หลักสูตรต่อเนื่อง) 

บธ.บ. 20 

10190116611001MBK0004 
สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง แขนงวิชาธุรกิจเรือส าราญ ภาคพเิศษ 
(หลักสูตรต่อเนื่อง) 

บธ.บ. 40 

10190116611001MCK0004 
สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง แขนงวิชาธุรกิจสายการบิน ภาคพิเศษ 
(หลักสูตรต่อเนื่อง) 

บธ.บ. 40 

คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำเขตสระแก้ว 

10190323220101J0K0004 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ภาคปกต ิ
(หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) 

วท.บ. 30 

10190323611001J0K0004 
สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และโซ่อุปทานสเีขียว ภาคปกติ  
(หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) 

บธ.บ. 40 

10190323903101A0K0004 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ภาคปกต ิ รป.บ. 5 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร วิทยำเขตสระแก้ว 

10190324500201JAK0004 
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุม่วิชานวัตกรรมการผลิตพืช ภาคปกติ 
(หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) 

วท.บ. 25 

10190324500201JBK0004 
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุม่วิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์ ภาคปกติ 
(หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) 

วท.บ. 25 

10190324501101J0K0004 
สาขาวิชาพัฒนาผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกต ิ
(หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) 

วท.บ. 30 

รวม 268 
 
6.  ประกำศรำยชื่อผูผ้่ำนกำรคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 

มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่  21  มิถุนายน  
พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th 
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
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7.  เงื่อนไขกำรเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ  
7.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็น 

ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามท่ีปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

7.2  ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ถือว่ำไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ 

 
8.  กำรรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ 
  ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา ในวันที่  22  มิถุนายน  
พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ    
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  9  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
    (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 

   (รองศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ปฏิบัติการแทน 

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
        ส าเนาถูกต้อง 
      นฤมล  เหมือนใจ 
 (นางสาวนฤมล  เหมือนใจ) 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

 


