- สำเนำ -

กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงกำรพัฒนำกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2562
รำยกำร
ดำวน์โหลดระเบียบกำรสมัคร
รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต
วิธีกำรชำระเงินค่ำสมัคร
ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำร
ชำระเงินค่ำสมัคร
ส่งใบสมัครและหลักฐำน
ให้เย็บมุมโดยเรียงเอกสำร
ตำมลำดับที่ 1 – 6

ประกำศรำยชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผูผ้ ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ประกำศรำยชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้ำศึกษำ
รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ

หมำยเหตุ

สถำนที/่ ผู้รับผิดชอบ
- http://regservice.buu.ac.th
- http://sports.buu.ac.th
http://regservice.buu.ac.th
ธนำคำรกรุงไทย และไปรษณีย์ทุกสำขำ
ทั่วประเทศ
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
- ส่งทำงไปรษณีย์ กองกีฬำและนันทนำกำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ เลขที่ 169 ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
- ส่งด้วยตนเอง ณ กองกีฬำและ
นันทนำกำร สำนักงำนอธิกำรบดี ชั้น 1
อำคำร ภปร
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th

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

วัน/เดือน/ปี

เวลำ

1 – 15 ธ.ค. 2561

-

1 – 15 ธ.ค. 2561

-

1 – 15 ธ.ค. 2561

ตำมเวลำเปิดทำกำร

หลังจำกชำระเงิน
3 วันทำกำร

-

1 – 15 ธ.ค. 2561

- ถือวันประทับตรำ
ไปรษณีย์ วันที่ 15 ธ.ค.
61 เป็นวันสุดท้ำยของ
กำรรับสมัคร
- ส่งด้วยตนเอง
วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลำ 8.30 – 16.30 น.

15 ม.ค. 2562

16.00 น.

20 ม.ค. 2562

08.30 น.

25 ม.ค. 2562

16.00 น.

30 - 31 ม.ค. 2562

-

2 ก.พ. 2562

16.00 น.

11 ก.พ. 2562

-

1. ปฏิทินกำรคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้
2. วงเล็บมุมซอง “โครงกำรพัฒนำกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ” เอกสำรประกอบกำรสมัครให้เย็บมุมและ
เรียงเอกสำรตำมลำดับดังนี้
ลำดับที่ 1 ใบสมัครที่พิมพ์ออกจำกอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว
ลำดับที่ 2 ใบรับรองควำมประพฤติจำกสถำนศึกษำ
ลำดับที่ 3 ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วันนับถึงวันสมัคร
ลำดับที่ 4 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำน (รับรองสำเนำถูกต้อง)
ลำดับที่ 5 ใบแสดงผลกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 5 ภำคเรียน (ปพ.1:4)
ลำดับที่ 6 สำเนำใบประกำศนียบัตรควำมสำมำรถทำงกีฬำ ระดับทีมชำติไทย ที่มีใบรับรองจำกกำรกีฬำ
แห่งประเทศไทย หรือใบประกำศนียบัตรทีไ่ ด้รับเหรียญรำงวัลจำกกำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติ (รอบสุดท้ำย) กีฬำเยำวชนแห่งชำติ
(รอบสุดท้ำย) รำยกำรชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบสุดท้ำย) และรำยกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ ตั้งแต่ปี 2559 – ปีปัจจุบัน
(จำนวนไม่เกิน 10 หน้ำ) สอบถำมเพิ่มเติม กองกีฬำและนันทนำกำร สำนักงำนอธิกำรบดี โทร.0 3810 2443

-สำเนำประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 2472 / 2561
เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงกำรพัฒนำกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2562
-------------------------------------------------ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559 เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559
มหำวิทยำลัยบูรพำจะดำเนินกำรรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงกำรพัฒนำกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2562 โดยมีรำยละเอียดวิธีกำรรับสมัครดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้ มัคร
1.1 มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำ เป็นนักกีฬำทีมชำติไทย ตั้งแต่ปี 2559 – ปีปัจจุบัน และมีใบรับรอง
ควำมสำมำรถทำงกีฬำ จำกกำรกีฬำแห่งประเทศไทย หรือใบประกำศนียบัตรที่ได้รับเหรียญรำงวัลจำกกำรแข่งขันกีฬำ
แห่งชำติ (รอบสุดท้ำย) กีฬำเยำวชนแห่งชำติ (รอบสุดท้ำย) รำยกำรชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบสุดท้ำย) และรำยกำร
แข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติ ตั้งแต่ปี 2559 – ปีปัจจุบัน
1.2 กำลังศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
1.3 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX (5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
1.4 มีสัญชำติไทย และมีควำมประพฤติเรียบร้อย
1.5 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
1.6 มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำกำหนด

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คาแนะนาก่อนการตัดสินใจสมัคร
(คณะ/สำขำวิชำที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพำะ แสดงว่ำไม่มีกำรกำหนดคุณสมบัติเฉพำะเพิ่มเติม)
2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(2.1.1) สำขำวิชำประวัติศำสตร์ สำขำวิชำศำสนำและปรัชญำ และสำขำวิชำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรวัฒนธรรม
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
(2.1.2) สำขำวิชำภำษำไทย
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX (5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
1.2 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX (5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
- เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีที่ 2 ได้แก่ กลุ่มภูมิศำสตร์ และกลุ่มภูมิสำรสนเทศศำสตร์

-2- เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำวิชำกำรภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ซึ่งมีกำรเรียนทั้งภำคทฤษฎีและ
ภำคปฏิบัติ รวมทั้งกำรออกพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลในภำคสนำม ผู้สมัครเข้ำศึกษำในคณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์
ต้องมีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง สมบูรณ์ และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือมีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรค
ต่อกำรศึกษำดังต่อไปนี้
1. มีควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
2. โรคติดต่อที่มีผลต่อนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรในมหำวิทยำลัยบูรพำ หรือโรคที่ส่งผลให้เกิด
กำรพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
3. โรคไม่ติดต่อที่ส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
(3.1) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในภำคปฏิบัติ
(3.2) โรคควำมดันโลหิตรุนแรงจนส่งผลให้เกิดควำมผิดปกติต่อร่ำงกำยจนไม่สำมำรถดำเนิน
กำรศึกษำได้ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ
(3.3) โรคติดสำรเสพติดให้โทษ
(3.4) ตำบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้ำง
(3.5) ภำวะไตวำยเรื้อรัง
(3.6) โรคลมชักที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอำกำรมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี โดยมีกำร
รับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
4. มีปัญหำด้ำนจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสำท หรือโรคบุคลิกภำพแปรปรวน รวมถึง
ปัญหำจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
5. หูหนวกหรือหูตึง จำกควำมผิดปกติทำงประสำทและกำรได้ยิน
2.3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
- มีควำมสนใจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรเมือง เศรษฐกิจและสังคม หำกได้รับรำงวัล
ในโครงกำรหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนดังกล่ำวข้ำงต้น ให้นำมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์
2.4 คณะวิทยาศาสตร์
(2.4.1) สำขำวิชำคณิตศำสตร์ สำขำวิชำสถิติ และสำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 18 หน่วยกิต
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
(2.4.2) สำขำวิชำฟิสิกส์ สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์ สำขำวิชำชีวเคมี สำขำวิชำชีววิทยำ
และ สำขำวิชำวำริชศำสตร์
- มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิชำกำร หรือผ่ำนอบรมค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร สำขำฟิสิกส์ค่ำยที่ 1
จำกศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือมีผลกำรเรียนในกลุ่มสำระคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 3.00
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 18 หน่วยกิต
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- ผู้สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาชีวเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา จะต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี

-32.5 คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรผลิตครู (หลักสูตร 4 ปี)
- มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ยสะสม 5 ภำคเรียน ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
2.6 คณะโลจิสติกส์
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX (5 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 3.00
2.7 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
(2.7.1) สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกกำลังกำยและกีฬำ
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 18 หน่วยกิต
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- มีเจตคติที่ดีในด้ำนกำรออกกำลังกำยและกีฬำ และมีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
ในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกกำลังกำยอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกกำลังกำยโดยใช้หลักทำงวิทยำศำสตร์
(2.7.2) สำขำวิชำกีฬำศึกษำและบริหำรจัดกำรกีฬำ
- มีเจตคติที่ดีในด้ำนกำรออกกำลังกำยและกีฬำ
- มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรฝึกทักษะกีฬำและกำรออกกำลังกำยอย่ำงต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ
- สนใจในกำรพัฒนำกีฬำและกำรออกกำลังกำยโดยใช้หลักทำงวิทยำศำสตร์
(2.7.3) สำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ
- มีเจตคติที่ดีในด้ำนกำรออกกำลังกำยและกีฬำ
- เป็นผู้มีบุคลิกที่เหมำะสมกับอำชีพผู้สื่อข่ำวกีฬำในสื่อแขนงต่ำงๆ
- เป็นผู้มีควำมสนใจข่ำวสำรในวงกำรกีฬำจำกสื่อมวลชนทำงกำรกีฬำ
2.8 วิทยาลัยนานาชาติ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
(2.8.1) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มวิชำกำรตลำด กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศ กลุ่มวิชำกำรเงิน สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ และสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำร
และกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ หลักสูตรนำนำชำติ
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจำนวน 490,000 บำท โดยแบ่งจ่ำย
เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
(2.8.2) หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สำขำวิชำกำรติดต่อสื่อสำร กลุ่มวิชำทักษะ
กำรติดต่อสื่อสำรเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และกลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ หลักสูตรนำนำชำติ
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจำนวน 490,000 บำท โดยแบ่งจ่ำย
เป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด

-4(2.8.3) หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สำขำวิชำนิเทศศิลป์และกำรออกแบบ
หลักสูตรนำนำชำติ
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
- มีพื้นควำมรู้ด้ำนศิลปะ และมีแนวคิดด้ำนกำรออกแบบ กำรคิดสร้ำงสรรค์
หมายเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจำนวน 850,000 บำท พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบกำร
เรียน โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำคกำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนดในปีที่ 3
และปีที่ 4 มีทุนกำรศึกษำสำหรับผู้ที่เรียนดี
2.9 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
(2.9.1) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
- เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีที่ 2 ได้แก่ กลุ่มวิชำกำรตลำด และกลุ่มวิชำกำรเงิน
- บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำจำกกลุ่มวิชำกำรตลำด และกลุ่มวิชำกำรเงิน คณะวิทยำศำสตร์
และศิลปศำสตร์ จะเป็นผู้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระสำคัญของศำสตร์พื้นฐำนด้ำนบริหำรธุรกิจที่จำเป็น และ
สำระสำคัญของศำสตร์ในกลุ่มสำขำวิชำที่นิสิตเลือกเรียน มีควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
อย่ำงเท่ำทัน มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้และประสบกำรณ์ เพื่อให้เกิดแนวทำงในกำร
บริหำรธุรกิจใหม่ ๆ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์
แนวทางการประกอบอาชีพ
 กลุ่มวิชำกำรตลำด พนักงำนขำย นักวำงแผนกำรตลำด นักโฆษณำหรือประชำสัมพันธ์ นักวิจัยตลำด
นักบริหำรผลิตภัณฑ์ นักบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ ผู้ประกอบกำรธุรกิจ เป็นต้น
 กลุ่มวิชำกำรเงิน เจ้ำหน้ำที่ด้ำนสินเชื่อ กำรลงทุน วิเครำะห์หลักทรัพย์ กำรวำงแผนและจัดกำรกำรเงิน
กำรประกันภัย กำรเงินระหว่ำงประเทศ วำณิชธนกิจ กำรบริหำรควำมเสี่ยง วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร
ลงทุน ผู้ประกอบกำรธุรกิจ เป็นต้น
นิสิตหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ(ปฎิบัติงำนในสถำนประกอบกำร)
เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะฯ และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำน
จำกสถำนประกอบกำร
(2.9.2) สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 5 หน่วยกิต
- บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์
เป็นนักสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กำรที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติในด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์กำรทำงำนด้ำนโปรแกรม กำรสื่อสำรข้อมูลและกำรบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ตลอดจนเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและทำงำนร่วมกันกับผู้อื่นได้ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใน
กำรพัฒนำองค์กำรและประเทศ
แนวทางการประกอบอาชีพ นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ นักวิเครำะห์และออกแบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นักพัฒนำระบบ ผู้ดูแลเครือข่ำย นักพัฒนำเว็บไซต์ และนักวิชำชีพเทคโนโลยีสำรสนเทศในสถำนประกอบกำร
นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ(ปฎิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ
4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะฯและผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำน
ประกอบกำร

-5(2.9.3) สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช)
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช) คณะวิทยำศำสตร์และ
ศิลปะศำสตร์ เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนวิชำกำร มีควำมสำมำรถด้ำนปฏิบัติและกำรวิจัย สำมำรถพัฒนำประยุกต์ใช้และ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนพืชอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน
แนวทางการประกอบอาชีพ รับรำชกำรในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนกำรเกษตร นักวิจัยและเจ้ำหน้ำที่
ในองค์กรภำครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจทำงด้ำนกำรเกษตร หรือเป็นพนักงำนบริษัทที่ประกอบธุรกิจกำรเกษตร
เป็นต้น นอกจำกนี้ยังสำมำรถศึกษำต่อในระดับปริญญำโท และเอก สำขำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ในสถำบันกำรศึกษำ
ทั้งในและต่ำงประเทศ
นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช) มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำนในสถำน
ประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ และผ่านการคัดเลือก
ให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
(2.9.4) สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- ศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ำนของไทย รวมทั้งกลุ่ม
ประเทศอำเซียน และเอเชียตะวันออก เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นภำยใต้กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
สำขำโลจิสติกส์
แนวทางการประกอบอาชีพ
 ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์ เช่น หน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต กำรควบคุมวัตถุดิบ กำรจัดซื้อ
กำรจัดกำรคลังสินค้ำ กำรขนส่ง กำรกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ
 ด้ำนกำรจัดกำรกำรค้ำชำยแดนหรือกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เช่น หน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งออก
กำรนำเข้ำ กำรจัดซื้อหรือจัดหำต่ำงประเทศ กำรขำยต่ำงประเทศ กำรตลำดต่ำงประเทศ กำรประสำนงำน
ต่ำงประเทศ ในองค์กำรทั้งภำครัฐและเอกชน และกำรประกอบธุรกิจส่วนตัว
นิสิตสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำนใน
สถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร
(2.9.5) สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ
ศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสิทธิภำพทำงด้ำนธุรกิจ รวมถึงกำรเข้ำใจวัฒนธรรมที่
หลำกหลำย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงสรรค์งำนอำชีพ
แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพที่ในหน่วยงำนที่ต้องใช้ภำษำอังกฤษในงำนธุรกิจต่ำงๆ
งำนแปล งำนในองค์กรระหว่ำงประเทศ
หมายเหตุ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ เก็บค่ำบำรุงและ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 18,000 บำท
นิสิตสำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำนในสถำน
ประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร
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- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 18 หน่วยกิต
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเลเป็นสำขำวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์และกำรจัดกำร
ทรัพยำกรทำงทะเล กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภำพในกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล และกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำและ
พืชน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเล อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชำ ซึ่งนิสิตเลือกกลุ่มวิชำเรียนในชั้นปีที่ 3-4
ดังนี้
1. กลุ่มเทคโนโลยีกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล เป็นกลุ่มวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกับ
กำรจัดกำร และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล เน้นศึกษำกำรเปลี่ยนแปลง และกำรฟื้นฟูคุณภำพแหล่งน้ำ ตะกอนดิน
และระบบนิเวศในทะเลที่สำคัญ เช่น แนวปะกำรัง แหล่งหญ้ำทะเล ป่ำชำยเลน กำรใช้เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ
สำหรับกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล และกำรศึกษำปัญหำเร่งด่วนของประเทศ เช่น กำรกัดเซำะ
ชำยฝั่ง กำรจัดกำรทรัพยำกรประมง มลภำวะทำงทะเล และขยะทะเล ฯลฯ และกำรฝึกทักษะกำรปฏิบัติกำรใต้น้ำ
(SCUBA)
2. กลุ่มเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นกลุ่มวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต
สิ่งมีชีวิตในทะเล กำรจัดกำรฟำร์ทะเล เทคโนโลยีกำรเพำะขยำยพันธุ์สัตว์และพืชทะเล เทคโนโลยีกำรตรวจและ
วินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ กำรจัดกำรสุขภำพสัตว์น้ำ และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภำพสำหรับพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น้ำให้มีประสิทธิภำพ และยั่งยืน
แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพตำมหน่วยงำนรำชกำรและสถำนประกอบกำร
ในตำแหน่งนักวิทยำศำสตร์หรือนักวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล กำรจัดกำรประมง กำรจัดกำรฟำร์ม
สัตว์น้ำ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือเทคโนโลยีชีวภำพรวมทั้งอำชีพ เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรขำยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับสัตว์น้ำ ผู้ควบคุมคุณภำพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่ในองค์กรพัฒนำเอกชน
2.11 คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
(2.11.1) สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 18 หน่วยกิต
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำวิชำนี้ศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นควำมรู้ด้ำนอัญมณีศำสตร์
เทคโนโลยีกำรผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ กำรออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ 2D และ 3D
(2.11.2) สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนธุรกิจและกำรตลำด โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับอัญมณีศำสตร์
กำรออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น และกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ
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- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ โดยเน้นทำงด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับ กำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนกำรผลิตเครื่องประดับ อัญมณีศำสตร์เบื้องต้น และกำรตลำดอัญมณีและเครื่องประดับ
แนวทางในการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ในตำแหน่ง
นักอัญมณีศำสตร์ นักออกแบบเครื่องประดับ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควบคุมกำรผลิต ฝ่ำยตรวจวิเครำะห์อัญมณี ฝ่ำยจัดซื้อ
ฝ่ำยกำรตลำด และประกอบอำชีพอิสระ เช่น เจ้ำของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น
1.12 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
(2.12.1) สำขำวิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และ
กำรค้ำชำยแดน
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
(2.12.2) สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
และสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
2.13 คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
(2.13.1) สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ (กลุ่มวิชำพืชศำสตร์)
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตพืช ประกอบด้วย
เทคโนโลยีชีวภำพพืช สรีรวิทยำของพืช กำรปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช หลักกำรผลิตพืช เทคโนโลยี
กำรขยำยพันธุ์พืช เช่น กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดิน พืชพลังงำนและเทคโนโลยีด้ำนพลังงำน
ชีวมวล กำรผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร กำรจัดกำรดินและปุ๋ย เทคโนโลยีกำรจัดกำรวัชพืช โรคและแมลง
ศัตรูพืช และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวกับกำรผลิตพืช เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้และกำรวิจัยทำงด้ำนพืชศำสตร์
นำไปสู่กำรสร้ำงเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำกำรผลิตพืชและศึกษำในด้ำนกำรประเมินคุณภำพผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยว ดัชนีกำร
เก็บเกี่ยว กำรรักษำคุณภำพ คุณค่ำของโภชนำกำร ระบบกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ
กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง และกำรนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมและทันสมัยมำใช้ เพื่อลด
กำรสูญเสียหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรเพิ่มมูลค่ำของผลิตผลเกษตร รวมทั้งกำรจัดกำรผลิตผลสดเพื่อส่งออกและ
ควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบมำตรฐำนและควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบมำตรฐำนของ
ประเทศผู้นำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร
(2.13.2) สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ (กลุ่มวิชำสัตวศำสตร์)
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ ประกอบด้วย กำรเลี้ยงและ
กำรจัดกำรฟำร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์ โภชนศำสตร์สัตว์และเทคโนโลยีอำหำร
สัตว์ พืชอำหำรสัตว์ กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสัตว์ เทคโนโลยีน้ำนม กำรฟักไข่และกำรจัดกำร โรงฟัก เทคโนโลยี
กำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม กำรรักษำเบื้องต้นและกำรป้องกันโรคในสัตว์ ธุรกิจปศุสัตว์และมำตรฐำนฟำร์มและผลิตภัณฑ์
สัตว์ เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ และกำรวิจัยทำงสัตวศำสตร์เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์
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ในสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ รับรำชกำรนส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร อำจำรย์หรือนักวิจัย
ประกอบธุรกิจทำงด้ำนเกษตร เช่น ฟำร์ม สวน ไร่ โรงงำน ฯลฯ หรือทำงำนในภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
กำรเกษตร
(2.13.3) สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ประกอบด้วย
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตรเบื้องต้น หลักเศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเกษตร กำรวิจัยตลำดในอุตสำหกร
รมเกษตร กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรควบคุมคุณภำพในอุตสำหกรรมเกษตร กำร
ประกันคุณภำพและกฎหมำยในอุตสำหกรรมเกษตร สถิติและกำรวำงแผนกำรทดลอง นวัตกรรมในอุตสำหกรรมเกษตร
กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร หลักวิศวกรรมแปรรูปอำหำร กำรเสริมทักษะและจรรยำบรรณ
สำหรับวิชำชีพวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรศึกษำด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร เช่น จุลชีววิทยำอำหำร เคมี
อำหำร หัวข้อคัดสรรอุตสำหกรรมเกษตร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ประมง เทคโนโลยีผักและผลไม้ เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก เทคโนโลยีกำรหมัก เทคโนโลยีแป้งและ
น้ำตำล และในด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพและควำมงำม เช่น อำหำรเพื่อสุขภำพ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ สำร
สกัดสมุนไพรและกำรทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพ หัวข้อคัดสรรทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
สุขภำพและควำมงำม เครื่องสำอำงเวชสำอำง และพิษวิทยำของผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ
แนวทางการประกอบอาชีพ ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ สำมำรถทำงำนได้ทั้งในหน่วยงำน
รำชกำร หน่วยงำนเอกชน โดยทำงำนในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอำหำร กึ่งอำหำร
และไม่ใช่อำหำร ตลิดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพและควำมงำม นอกจำกนี้ยังสำมำรถทำงำนในตำแหน่งอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ำยกำรผลิต ฝ่ำยกำรควบคุมและประกันคุณภำพ กำรตลำด เป็นต้น และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสำหกรรมเกษตร

2.14 โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” วิทยาเขตสระแก้ว
สำขำวิชำกำรจัดกำร (กลุ่มกำรตลำด กลุ่มกำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป และกลุ่มธุรกิจระหว่ำงประเทศ)
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต

3. การสมัครคัดเลือก
3.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนทำกำรสมัคร
3.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 1 – 15 ธันวำคม พ.ศ. 2561
3.3 นำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปชำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทย และที่ทำกำรไปรษณีย์
ทุกสำขำทั่วประเทศ ระหว่ำงวันที่ 1 – 15 ธันวำคม พ.ศ. 2561
3.4 กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง หำกข้อมูลใด
เป็นเท็จ มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
3.5 หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบถัดไป
มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
หมายเหตุ ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
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4. เอกสารประกอบการสมัคร ให้เย็บมุมและเรียงเอกสารตามลาดับดังนี้
ลำดับที่ 1 ใบสมัครที่พิมพ์ออกจำกอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว
ลำดับที่ 2 ใบรับรองควำมประพฤติจำกสถำนศึกษำ
ลำดับที่ 3 ผลกำรตรวจร่ำงกำย ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐซึ่งออกให้ ไม่เกิน 30 วัน
นับถึงวันสมัคร
ลำดับที่ 4 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำน (รับรองสำเนำถูกต้อง)
ลำดับที่ 5 ใบแสดงผลกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 5 ภำคเรียน (ปพ.1:4) ที่สถำบันกำรศึกษำออกให้
ลำดับที่ 6 สำเนำใบประกำศนียบัตรควำมสำมำรถทำงกีฬำจำกกำรกีฬำแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่ำระดับจังหวัด (รับรองสำเนำถูกต้อง) จำนวนไม่เกิน 10 หน้ำ

5. การส่งเอกสารการสมัคร
5.1 ส่งด้วยตนเอง ณ กองกีฬำและนันทนำกำร สำนักงำนอธิกำรบดี ชั้น 1 อำคำร ภปร มหำวิทยำลัยบูรพำ
จังหวัดชลบุรี ระหว่ำงวันที่ 1 – 15 ธันวำคม พ.ศ. 2561
5.2 ส่งทำงไปรษณีย์ ใส่ซองขนำด A4 จ่ำหน้ำซอง กองกีฬำและนันทนำกำร มหำวิทยำลัยบูรพำ
169 ถ.ลงหำดบำงแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20131 วงเล็บมุมซองด้ำนขวำล่ำง
(โครงกำรพัฒนำกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ กองกีฬำและนันทนำกำร) ระหว่ำงวันที่ 1 - 15 ธันวำคม พ.ศ.2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะถือตรำประทับของไปรษณีย์วันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เป็นวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร
หมายเหตุ หำกผู้สมัครส่งหลักฐำนกำรสมัครไม่ครบถ้วน มหำวิทยำลัยบูรพำจะไม่รับพิจำรณำคัดเลือก
มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
หลักฐานสาคัญจึงควรใช้ฉบับสาเนาและลงชื่อกากับเท่านั้น

6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
6.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท
6.2 ผู้สมัครนำใบสมัครไปชำระเงิน ธนำคำรกรุงไทย และที่ทำกำรไปรษณีย์ทุกสำขำทั่วประเทศ
ในเวลำทำกำรของธนำคำรและที่ทำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ ระหว่ำงวันที่ 1 – 15 ธันวำคม พ.ศ. 2561
และผู้สมัครต้องเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐำนสำหรับกำรเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ โดยนำมำแสดงที่โต๊ะลงทะเบียนใน
วันสอบสัมภำษณ์ (วันที่ 20 มกรำคม พ.ศ. 2562)
6.3 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรชำระเงินที่เว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th หลังจำกชำระเงิน 3 วันทำกำร
หมำยเหตุ - ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
- มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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7. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
รหัสสาขาวิชา
สาขาวิชา
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
01902100101 สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม ภำคปกติ
01902100501 สำขำวิชำประวัติศำสตร์ ภำคปกติ
01902100901 สำขำวิชำภำษำไทย ภำคปกติ
01902101201 สำขำวิชำศำสนำและปรัชญำ ภำคปกติ
2. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
01933100161 สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศศำสตร์ ภำคปกติ
3. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
01921100101 สำขำวิชำกำรบริหำรท้องถิ่น ภำคปกติ
01921100201 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป ภำคปกติ
01921100301 หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคปกติ
4. คณะวิทยาศาสตร์
01903100111 สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ภำคปกติ
01903100411 สำขำวิชำชีวเคมี ภำคปกติ
01903100511 สำขำวิชำชีววิทยำ ภำคปกติ
01903100611 สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ ภำคปกติ
01903100711 สำขำวิชำฟิสิกส์ ภำคปกติ
01903100811 สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์ ภำคปกติ
01903100911 สำขำวิชำวำริชศำสตร์ ภำคปกติ
01903101111 สำขำวิชำสถิติ ภำคปกติ
5. คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรผลิตครู (หลักสูตร 4 ปี)
01904100701 สำขำวิชำพลศึกษำ (หลักสูตร 4 ปี ) ภำคปกติ
6. คณะโลจิสติกส์
01923100161 สำขำวิชำกำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ภำคปกติ
01923100261 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ภำคปกติ
01923100361 สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมพำณิชยนำวี ภำคปกติ
7. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
01916100101 สำขำวิชำกำรจัดกำรและกำรสอนกีฬำ ภำคปกติ
01916100211 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรออกกำลังกำยและกำรกีฬำ ภำคปกติ
01916100301 สำขำวิชำสื่อสำรมวลชนทำงกีฬำ ภำคปกติ
8. วิทยาลัยนานาชาติ (เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร)
01919100101 สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ ภำคปกติ
01919100201 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ภำคปกติ
01919100301 สำขำวิชำกำรติดต่อสื่อสำร กลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำรเชิงธุรกิจ ภำคปกติ

ชื่อปริญญา จานวนรับ
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

1
1
1
2

วท.บ.

10

รป.บ.
รป.บ.
น.บ.

3
3
3

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

5
2
5
2
5
5
5
5

กศ.บ.

2

บธ.บ.
วท.บ.
วท.บ.

1
1
1

ศศ.บ.
วท.บ.
ศศ.บ.

5
5
2

บธ.บ.
บธ.บ.
ศศ.บ.

1
1
1

- 11-

7. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
รหัสสาขาวิชา
สาขาวิชา
8. วิทยาลัยนานาชาติ (เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร)
01919100401 สำขำวิชำนิเทศศิลป์และกำรออกแบบ ภำคปกติ
01919100501 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรเงิน ภำคปกติ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ
01919100601
ภำคปกติ
01919100701 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรตลำด ภำคปกติ
สำขำวิชำกำรติดต่อสื่อสำร กลุ่มวิชำทักษะกำรติดต่อสื่อสำรเพื่อพัฒนำ
01919100801
ทรัพยำกรมนุษย์ ภำคปกติ
9. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
01911100101 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต ภำคปกติ
01911100261 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน ภำคปกติ
01911100311 สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช) ภำคปกติ
01911100461 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำคปกติ
01911100501 สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ ภำคปกติ
10. คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
01908100111 สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล ภำคปกติ
11. คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
01925100101 สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ ภำคปกติ
01925100201 สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ภำคปกติ
01925100311 สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ ภำคปกติ
12. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
01927100101 สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ภำคปกติ
01927100261 สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ภำคปกติ
01927100361 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน ภำคปกติ
01927100401 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป ภำคปกติ
01927100501 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภำคปกติ
13. คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
01928100161 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ กลุ่มวิชำพืชศำสตร์ ภำคปกติ
01928100261 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ กลุ่มวิชำสัตวศำสตร์ ภำคปกติ
01928100361 สำขำวิชำพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ภำคปกติ
14. โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” วิทยาเขตสระแก้ว
01936100161 สำขำวิชำกำรจัดกำร กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป ภำคปกติ
01936100261 สำขำวิชำกำรจัดกำร กลุ่มวิชำกำรตลำด ภำคปกติ
01936100361 สำขำวิชำกำรจัดกำร กลุ่มวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ ภำคปกติ
รวม

ชื่อปริญญา จานวนรับ
ศป.บ.
บธ.บ.

1
1

บธ.บ.

1

บธ.บ.

1

ศศ.บ.

1

บธ.บ.
บธ.บ.
วท.บ.
วท.บ.
ศศ.บ.

2
2
2
2
2

วท.บ.

5

ศป.บ.
บธ.บ.
วท.บ.

5
10
10

บธ.บ.
วท.บ.
บธ.บ.
รป.บ.
บธ.บ.

5
5
5
10
5

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

5
5
3

บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.

15
15
15
211
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8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2562
ทำงเว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th หรือ http://regservice.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

9. การสอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ กำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 20 มกรำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 08.30 น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อำคำร 50 ปี ศำสตรำจำรย์ประยูร จินดำประดิษฐ์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2562
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 30-31 มกรำคม
พ.ศ. 2562 ทำงเว็บไซต์ www.mytcas.com
11.2 หำกยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สำมำรถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้
หำกประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ทำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ
หำกได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ทำกำรสละสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 2 - 3 กุมภำพันธ์
พ.ศ.2562 ทำงเว็บไซต์ www.mytcas.com

12. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

13. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
13.1 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์รำยงำน
ตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และเข้ำศึกษำในคณะ และสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ ตำมที่ปรำกฏในประกำศของ
มหำวิทยำลัยบูรพำ
13.2 ผู้รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำแล้วถือว่ำ มีศักดิ์และมีสิทธิ์เป็นนิสิต
ของมหำวิทยำลัยบูรพำโดยสมบูรณ์
13.3 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ ตำมข้อ (13.2) หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศ ยังไม่สำเร็จกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ถือว่ำไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ
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14. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ ในวันที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
เข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป

15. การเปิดภาคเรียน
เปิดเรียนภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562 วันที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 ตำมประกำศมหำวิทยำลัย
ตรวจสอบข้อมูลกำรเปิดภำคเรียนได้ที่เว็บไซต์ http://reg.buu.ac.th
ประกำศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
ลงชื่อ
วิมลรัตน์ จตุรำนนท์
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิมลรัตน์ จตุรำนนท์)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

สำเนำถูกต้อง
วรอนงค์ ทองระอำ
(นำงสำววรอนงค์ ทองระอำ)
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

