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ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) 
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (ครั้งที่ 2) 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 
หมายเหตุ  1.  ปฏิทินกำรรับสมัครอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

2.  สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม 
- 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  
 
 
 
 
 
 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี            เวลา 
ดำวนโ์หลดระเบียบกำรสมัคร http://regservice.buu.ac.th 4 ก.พ. – 23 มี.ค. 2562 - 

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

4 ก.พ. – 23 มี.ค. 2562 - 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 
ธนำคำรกรุงไทย และที่ท ำกำร
ไปรษณีย์ทุกสำขำทั่วประเทศ 

4 ก.พ. – 24 มี.ค. 2562 
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
สัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย 

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

5 เม.ย. 2562 16.00 น. 

สอบสัมภำษณ์และตรวจรำ่งกำย มหำวิทยำลยับูรพำ จังหวัดชลบรุี 7 เม.ย. 2562 09.00 น. 
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบ
สัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย 

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

22 เม.ย. 2562 16.00 น. 

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House www.mytcas.com 24-25 เม.ย. 2562 - 

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

30 เม.ย. 2562 16.00 น. 

รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ http://smartreg.buu.ac.th 6-7 พ.ค. 2562 - 

http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  0044  /2562 

เรื่อง  กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 2) 
โครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในท้องถิ่น (ครั้งที่ 2) 

มหำวิทยำลัยบูรพำ  วิทยำเขตจันทบุรี  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
--------------------------------------- 

 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร 
1.1  ก ำลังศึกษำหรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่  6  จำกโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 12 จังหวัด

ภำคตะวันออก  ดังต่อไปนี้  จังหวัดจันทบุรี  ฉะเชิงเทรำ  ชลบุรี  ตรำด  นครนำยก  ปรำจีนบุรี  
พระนครศรีอยุธยำ  ระยอง  ลพบุรี  สมุทรปรำกำร  สระแก้ว  และสระบุรี   

1.2  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 –6 (5 ภำคเรียน หรือ 6 ภำคเรียน)  
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 

1.3  มีสัญชำติไทย  มีควำมประพฤติเรียบร้อยและไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจ 
หรือโรคส ำคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 1.4  มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำก ำหนด 
 

2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมัคร 
2.1  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 

2.1.1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ และภำษำต่ำงประเทศ 

ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 หรือผู้ปกครองประกอบธุรกิจ 
   -  เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีที่  2  ได้แก่  กลุ่มวิชำกำรตลำด และกลุ่มวิชำกำรเงิน 
   -  บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกกลุ่มวิชำกำรตลำด  และกลุ่มวิชำกำรเงิน  คณะวิทยำศำสตร์ 

และศิลปศำสตร์  จะเป็นผู้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของศำสตร์พ้ืนฐำนด้ำนบริหำรธุรกิจที่จ ำเป็น 
และสำระส ำคัญของศำสตร์ในกลุ่มสำขำวิชำที่นิสิตเลือกเรียน  มีควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
และผลกระทบอย่ำงเท่ำทัน  มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้และประสบกำรณ์   
เพ่ือให้เกิดแนวทำงในกำรบริหำรธุรกิจใหม่ ๆ  มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
  กลุ่มวิชำกำรตลำด  พนักงำนขำย  นักวำงแผนกำรตลำด  นักโฆษณำหรือประชำสัมพันธ์  นักวิจัย
ตลำด  นักบริหำรผลิตภัณฑ์  นักบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ  ผู้ประกอบกำรธุรกิจ  เป็นต้น 

  กลุ่มวิชำกำรเงิน  เจ้ำหน้ำที่ด้ำนสินเชื่อ  กำรลงทุน  วิเครำะห์หลักทรัพย์  กำรวำงแผน 
และจัดกำรกำรเงิน  กำรประกันภัย  กำรเงินระหว่ำงประเทศ  วำณิชธนกิจ  กำรบริหำรควำมเสี่ยง  วิเครำะห์
ควำมเป็นไปได้ของโครงกำรลงทุน  ผู้ประกอบกำรธุรกิจ  เป็นต้น    

นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฎิบัติงานในสถาน
ประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ  และผ่าน
การคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
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2.1.2  สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 หรือผู้ปกครอง

ประกอบธุรกิจพัฒนำหรือจ ำหน่ำยซอฟต์แวร์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  5  หน่วยกิต 
   -  บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ 

เป็นนักสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กำรที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติในด้ำน 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์กำรท ำงำนด้ำนโปรแกรม  กำรสื่อสำรข้อมูล   
และกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ตลอดจนเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและท ำงำนร่วมกันกับ 
ผู้อื่นได้  เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำองค์กำรและประเทศ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ  นักวิเครำะห์และออกแบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  นักพัฒนำระบบ  ผู้ดูแลเครือข่ำย  นักพัฒนำเว็บไซต์  และนักวิชำชีพเทคโนโลยีสำรสนเทศใน
สถำนประกอบกำร 

นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฎิบัติงานในสถาน
ประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ  และผ่าน
การคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

2.1.3  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช) 
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 

หรือผู้ปกครองประกอบอำชีพเกษตรกรปลูกพืช หรือประกอบธุรกิจกำรเกษตร หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
   -  บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช)  คณะวิทยำศำสตร์ 

และศิลปศำสตร์  เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนวิชำกำร  มีควำมสำมำรถด้ำนปฏิบัติและกำรวิจัย  สำมำรถพัฒนำ
ประยุกต์ใช้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนพืชอย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพ่ือพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  รับรำชกำรในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนกำรเกษตร  นักวิจัยและ
เจ้ำหน้ำที่ในองค์กรภำครัฐและเอกชน  ประกอบธุรกิจทำงด้ำนกำรเกษตร  หรือเป็นพนักงำนบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจกำรเกษตร  เป็นต้น  นอกจำกนี้ยังสำมำรถศึกษำต่อในระดับปริญญำโท  และเอก  สำขำวิทยำศำสตร์
ประยุกต์ในสถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ 

นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช) มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (ปฎิบัติงาน
ในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ  
และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

2.1.4  สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน   
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ และภำษำต่ำงประเทศ 

ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 หรือผู้ปกครองประกอบธุรกิจ 
   -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
   -  ศึกษำเก่ียวกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้ำนของไทย   

รวมทั้งกลุ่มประเทศอำเซียน  และเอเชียตะวันออก  เป็นหลักสูตรที่จัดท ำขึ้นภำยใต้กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ สำขำโลจิสติกส์ 
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 แนวทางการประกอบอาชีพ   

 ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์  เช่น  หน้ำที่ที่เก่ียวข้องกับกำรผลิต  กำรควบคุมวัตถุดิบ   
กำรจัดซื้อ  กำรจัดกำรคลังสินค้ำ  กำรขนส่ง  กำรกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ   

 ด้ำนกำรจัดกำรกำรค้ำชำยแดนหรือกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  เช่น  หน้ำที่ที่เก่ียวข้อง 
กับกำรส่งออก  กำรน ำเข้ำ  กำรจัดซื้อหรือจัดหำต่ำงประเทศ  กำรขำยต่ำงประเทศ  กำรตลำดต่ำงประเทศ  
กำรประสำนงำนต่ำงประเทศ  ในองค์กำรทั้งภำครัฐและเอกชน  และกำรประกอบธุรกิจส่วนตัว 

นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
(ปฎิบัติงานในสถานประกอบการ) เป็นเวลา 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไข
ของคณะฯ  และผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

2.1.5  สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ  
   - มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย สังคมศึกษำ และภำษำต่ำงประเทศ 

ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 หรือผู้ปกครองประกอบธุรกิจติดต่อกับต่ำงประเทศ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสิทธิภำพทำงด้ำนธุรกิจ รวมถึงกำรเข้ำใจวัฒนธรรม 

ที่หลำกหลำย  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ในกำรพัฒนำตนเองและสร้ำงสรรค์งำนอำชีพ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพที่ในหน่วยงำนที่ต้องใช้ภำษำอังกฤษในงำน
ธุรกิจต่ำงๆ  งำนแปล  งำนในองค์กรระหว่ำงประเทศ 
 หมายเหตุ  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ   
เก็บค่ำบ ำรุงและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแบบเหมำจ่ำยรำยภำคเรียน  ภำคต้นและภำคปลำย   
ภำคเรียนละ  18,000  บำท 

นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  
(ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ)  เป็นเวลา  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4  ถ้านิสิตผ่านการคัดเลือก 
ให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
 
2.2  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี 

- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 –6 (5 ภำคเรียน หรือ 6 ภำคเรียน)  
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 หรือ 

- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 –6 (5 ภำคเรียน หรือ 6 ภำคเรียน)  
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 และมีผู้ปกครองประกอบอำชีพประมง หรือธุรกิจทีเก่ียวข้องกับกำรประมง หรือผู้ที่ประกอบ
คุณงำมควำมดีด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล ในเขตภำคตะวันออกและพ้ืนที่พัฒนำชำยฝั่งทะเล
ตะวันออกระยะที่ 2 จ ำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย  จังหวัดจันทบุรี  ฉะเชิงเทรำ  ชลบุรี  ตรำด  นครนำยก   
ปรำจีนบุรี  พระนครศรีอยุธยำ  ระยอง  ลพบุรี  สมุทรปรำกำร  สระแก้ว  และสระบุรี  (มีเอกสำรยืนยันกำร
ประกอบอำชีพจำกสมำคม หรือหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 

-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชำ  

ซึ่งนิสิตเลือกกลุ่มวิชำเรียนในชั้นปีที่ 3-4 ดังนี้ 
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1. กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นกลุ่มวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกับ 
กำรจัดกำร และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล เน้นศึกษำกำรเปลี่ยนแปลง และกำรฟ้ืนฟูคุณภำพแหล่งน้ ำ 
ตะกอนดิน และระบบนิเวศในทะเลที่ส ำคัญ เช่น แนวปะกำรัง แหล่งหญ้ำทะเล ป่ำชำยเลน กำรใช้เทคโนโลยี
ภูมิสำรสนเทศส ำหรับกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล และกำรศึกษำปัญหำเร่งด่วนของประเทศ 
เช่น กำรกัดเซำะชำยฝั่ง กำรจัดกำรทรัพยำกรประมง มลภำวะทำงทะเล และขยะทะเล ฯลฯ และกำรฝึก
ทักษะกำรปฏิบัติกำรใต้น้ ำ (SCUBA) 

2. กลุ่มเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นกลุ่มวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต
สิ่งมีชีวิตในทะเล กำรจัดกำรฟำร์มทะเล เทคโนโลยีกำรเพำะขยำยพันธุ์สัตว์และพืชทะเล เทคโนโลยีกำรตรวจ
และวินิจฉัยโรคสัตว์น้ ำ กำรจัดกำรสุขภำพสัตว์น้ ำ และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภำพส ำหรับพัฒนำกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำให้มีประสิทธิภำพและยั่งยืน 
 แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนรำชกำร สถำนประกอบกำรเอกชน 
และองค์กรพัฒนำเอกชน ในต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ นักวิจัย หรือนักวิชำกำร ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรทำง
ทะเล  กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงทะเล กำรจัดกำรประมง  กำรจัดกำรฟำร์มสัตว์น้ ำ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
กำรส่งเสริมวิชำกำรผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ กำรตรวจ
วิเครำะห์คุณภำพวัตถุดิบอำหำร และผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล และกำรประกอบอำชีพที่เก่ียวข้องกับกำรด ำน้ ำ  
 

2.3  คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 
2.3.1 สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ 
   -  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 

    -  สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนศิลปกรรมศำสตร์  โดยเน้นทำงด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับ   
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์  กระบวนกำรผลิตเครื่องประดับ  อัญมณีศำสตร์เบื้องต้น  และกำรตลำดอัญมณี 
และเครื่องประดับ 

2.3.2 สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
   -  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 
   -  สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนธุรกิจและกำรตลำด  โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ   

อัญมณีศำสตร์  กำรออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น  และกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ 
2.3.3 สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ   
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ไม่ต่ ำกว่ำ  18  หน่วยกิต 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  10  หน่วยกิต 
   -  ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี 
   -  สำขำวิชำนี้ศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  โดยเน้นควำมรู้ด้ำนอัญมณีศำสตร์ 

เทคโนโลยีกำรผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ  กำรออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ 2D 
และ 3D 
 แนวทางในการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  ในต ำแหน่ง
นักอัญมณีศำสตร์  นักออกแบบเครื่องประดับ  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควบคุมกำรผลิต  ฝ่ำยตรวจวิเครำะห์อัญมณี  
ฝ่ำยจัดซื้อ  ฝ่ำยกำรตลำด  และประกอบอำชีพอิสระ  เช่น  เจ้ำของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  เป็นต้น 
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3. การสมัครคัดเลือก 
 3.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 

3.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ – 23 มีนำคม พ.ศ. 2562 

3.3  น ำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปช ำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทย  และท่ีท ำกำรไปรษณีย์  
ทุกสำขำทั่วประเทศ ระหว่ำงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ – 24 มีนำคม พ.ศ. 2562 

3.4  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใด 
เป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 3.5 หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบถัดไป 
มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ 
หมายเหตุ  ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 

    ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 
 

4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
องค์ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ 

  (1)  ผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย  (GPAX)    10-20% 
  (2)  GPA  กลุ่มสำระ      80-90% 
  (3)  สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  ผ่ำน / ไม่ผ่ำน  
หมายเหตุ     1.  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ 
เฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำก ำหนด 

       2.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีผลคะแนนครบทุกวิชำ 
ที่ก ำหนดเท่ำนั้น  ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตำมท่ีกลุ่มวิชำหรือสำขำวิชำก ำหนด  จะไม่สำมำรถสมัครคัดเลือกได้  
หำกท ำกำรสมัคร  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำกำรสมัครนั้นเป็นโมฆะ  และมหำวิทยำลัยบูรพำจะไม่พิจำรณำ
คัดเลือกให้ 

    3.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  โดยวิธีกำรดังนี้ 
              3.1  ประมวลผลคะแนนจำก GPAX และ GPA กลุ่มสำระให้เป็นคะแนนรวม  100% 

   3.2  เรียงล ำดับผู้สมัครในแต่ละสำขำวิชำ  จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ ำสุด 
  3.3  คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย โดยพิจำรณำจำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 

เป็นล ำดับแรก  จนถึงผู้ที่ได้คะแนนในล ำดับสุดท้ำยของจ ำนวนรับแต่ละสำขำวิชำ   
      4.  ในวันสอบสัมภำษณ์  มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ

ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ 
ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต 

ในกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ และกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ   
มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ไดป้ระกำศไว้   
หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมทีค่ณะ/วิทยำลัยได้ก ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ   
ถือเป็นอันสิ้นสุด 
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5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 5.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
  5.2 ผู้สมัครน ำใบสมัครไปช ำระเงิน ธนำคำรกรุงไทย และท่ีท ำกำรไปรษณีย์ทุกสำขำท่ัวประเทศ 
ในเวลำท ำกำรของธนำคำรและที่ท ำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ ระหว่ำงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ – 24 มีนำคม  
พ.ศ. 2562 
  5.3 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินที่เว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร 
หมายเหตุ   - ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 
6.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 
 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา ชื่อ 
ปริญญา GPAX 

GPA กลุ่มสาระ 

จ า
นว

นรั
บ 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจันทบุรี 
01911480101 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต ภำคปกติ บธ.บ. 15 10 30 - 10 35 20 

01911480261 
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำ
ชำยแดน ภำคปกติ  

วท.บ. 15 10 30 - 10 35 20 

01911480361 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช)  
ภำคปกติ  

วท.บ. 20 15 10 20 10 25 20 

01911480461 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำคปกติ บธ.บ. 20 10 20 10 10 30 20 

01911480501 
สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ 
ภำคปกติ  

ศศ.บ. 10 30 - - 10 50 20 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาเขตจันทบุรี 
01908480111 สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล ภำคปกติ วท.บ. 20 - 25 30 - 25 20 
คณะอัญมณี  วิทยาเขตจันทบุรี 
01925480101 สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ ภำคปกติ ศป.บ. 20 30 - - 30 20 10 

01925480201 
สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
ภำคปกติ 

บธ.บ. 10 20 20 - 20 30 20 

01925480311 สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ ภำคปกติ วท.บ. 20 - 20 40 - 20 20 
รวม 170 

 

 
 

http://regservice.buu.ac.th/


-7- 
 

7.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  

ในวันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th  หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
8.  การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  ในวันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2562  
ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป  ตำมสถำนที่ท่ีปรำกฏในท้ำยประกำศ  พร้อมหลักฐำน ดังนี้ 

  (1) ใบสมัครโครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในท้องถิ่น  ปีกำรศึกษำ  2562  ที่ติดรูปถ่ำย
หนำ้ตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตำด ำ  เป็นภำพสีหรือขำวด ำและถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 1 นิ้ว   

(2)  เอกสำรที่ต้องน ำมำในวันสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยเอกสำรดังต่อไปนี้ 
- ใบแสดงผลกำรเรียน (5 ภำคเรียนหรือ 6 ภำคเรียน) 
- หลักฐำนเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ อย่ำงละ 1 ชุด และผู้ปกครองลงนำมรับรอง 

ส ำเนำถูกต้อง เช่น ส ำเนำทะเบียนพำณิชย์ ภำพถ่ำยสถำนประกอบกำรหรือกำรประกอบกำรธุรกิจ เป็นต้น 
(กรณีใช้สิทธิ์ผู้ปกครองประกอบธุรกิจ) 

-  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
-  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สมัครที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
-  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ปกครองที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
-  ส ำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  (ถ้ำมี) 
 

9. ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์  
 มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2562   
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ได้รับประกำศไว้  
หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะก ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
10.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

10.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่ำงวันที่ 24-25 เมษำยน 
พ.ศ. 2562  ทำงเว็บไซต์  www.mytcas.com 
 10.2 หำกยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สำมำรถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ 
หำกประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ  
หำกได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ท ำกำรสละสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 26-27 เมษำยน  
พ.ศ. 2562  ทำงเว็บไซต์  www.mytcas.com 
 
11.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่  30 เมษำยน พ.ศ. 2562   
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
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12.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

12.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในข้ันสุดท้ำยถือว่ำเป็น 
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

12.2  ผู้รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำแล้วถือว่ำ  มีศักดิ์และมีสิทธิ์ 
เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำโดยสมบูรณ์ 

12.3  ผู้ที่เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำตำมข้อ  (12.2)  หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศ   
ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
13.  การรายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา 
  ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2562  ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ   
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป  
 
   ประกำศ ณ วันที่   9   มกรำคม พ.ศ. 2562 
 

ลงชื่อ            วิมลรัตน์ จตุรำนนท์ 
          (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วมิลรัตน์ จตุรำนนท์) 
                     รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 

      ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 

             ส ำเนำถูกต้อง 
          พรจันทร์  โพธินำค 
    (นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
           นักวิชำกำรศึกษำ   
 


