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1. ปฏิทินกำรรับสมัครอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
2. สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม
- งำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี 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. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผูท้ ี่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ รหัส 63

16.00 น.
-

-สำเนำ-

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 0589 /2563
เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบที่ 5)
โครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในท้องถิ่น (ครั้งที่ 3)
มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี ประจำปีกำรศึกษำ 2563
---------------------------------------

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้ มัคร
1.1 สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเทา
1.2 มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำกำหนด

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาคาแนะนาก่อนการตัดสินใจสมัคร
2.1 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
2.1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- เลือกเรียนตำมกลุ่มสำขำ ได้แก่ กลุ่มกำรตลำด และกลุ่มกำรเงิน
- ศึกษำสำระสำคัญด้ำนบริหำรธุรกิจ เสริมสร้ำงควำมเชี่ยวชำญในศำสตร์เฉพำะด้ำน (กำรตลำด
และกำรเงิน) เพื่อเป็นที่ยอมรับในสำยอำชีพ สำมำรถก้ำวสู่กำรเป็นนักบริหำรที่มีควำมสำมำรถที่หลำกหลำยควบคู่กับ
กำรมีคุณธรรม ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสำมำรถนำเทคโนโลยีดังกล่ำวมำประยุกต์สำหรับ
กำรทำงำนในองค์กรและกำรประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่ำงเหมำะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและสังคม
แนวทางการประกอบอาชีพ
 กลุ่มกำรตลำด ประกอบอำชีพด้ำนกำรตลำดต่ำง ๆ เช่น งำนขำย วำงแผนกำรตลำด โฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ วิจัยตลำดบริหำรผลิตภัณฑ์บริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น
 กลุ่มกำรเงิน ประกอบอำชีพด้ำนกำรเงินต่ำง ๆ เช่น สินเชื่อ กำรลงทุน วิเครำะห์หลักทรัพย์
วำงแผนและจัดกำรกำรเงิน ประกันภัย กำรเงินระหว่ำงประเทศ วำณิชธนกิจ บริหำรควำมเสี่ยง วิเครำะห์
ควำมเป็นไปได้ของโครงกำรลงทุน ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น
นิสิตหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฎิบัติงำนในสถำนประกอบกำร)
เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะฯ และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำน
จำกสถำนประกอบกำร
2.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์
เป็นนักสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กำรที่มีควำมรู้ทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติในด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์กำรทำงำนด้ำนโปรแกรม กำรสื่อสำรข้อมูล และกำรบริหำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและทำงำนร่วมกันกับผู้อื่นได้ เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำองค์กำรและประเทศ

-2แนวทางการประกอบอาชีพ นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ นักวิเครำะห์และออกแบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นักพัฒนำระบบ ผู้ดูแลเครือข่ำย นักพัฒนำเว็บไซต์ และนักวิชำชีพเทคโนโลยีสำรสนเทศในสถำนประกอบกำร
นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฎิบัติงำนในสถำนประกอบกำร)
เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะฯ และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำน
จำกสถำนประกอบกำร
2.1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช)
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช) คณะวิทยำศำสตร์
และศิลปศำสตร์ เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนวิชำกำร มีควำมสำมำรถด้ำนปฏิบัติและกำรวิจัย สำมำรถพัฒนำประยุกต์ใช้
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนพืชอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน
แนวทางการประกอบอาชีพ รับรำชกำรในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนกำรเกษตร นักวิจัยและ
เจ้ำหน้ำที่ในองค์กรภำครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจทำงด้ำนกำรเกษตร หรือทำงำนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
กำรเกษตร เป็นต้น นอกจำกนี้ยังสำมำรถศึกษำต่อในระดับปริญญำโท และเอก สำขำวิทยำศำสตร์ประยุกต์
ในสถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ
นิสิตสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช) มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฎิบัติงำนในสถำน
ประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะฯ และผ่ำนกำรคัดเลือก
ให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร
2.1.4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- ศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ำนของไทย รวมทั้ง
กลุ่มประเทศอำเซียน และเอเชียตะวันออก เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นภำยใต้กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ สำขำโลจิสติกส์
แนวทางการประกอบอาชีพ
 ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์ เช่น หน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต กำรควบคุมวัตถุดิบ กำรจัดซื้อ
กำรจัดกำรคลังสินค้ำ กำรขนส่ง กำรกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ
 ด้ำนกำรจัดกำรกำรค้ำชำยแดนหรือกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เช่น หน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งออก
กำรนำเข้ำ กำรจัดซื้อหรือจัดหำต่ำงประเทศ กำรขำยต่ำงประเทศ กำรตลำดต่ำงประเทศ กำรประสำนงำน
ต่ำงประเทศ ในองค์กำรทั้งภำครัฐและเอกชน และกำรประกอบธุรกิจส่วนตัว
นิสิตสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ
(ปฎิบัติงำนในสถำนประกอบกำร) เป็นเวลำ 4 เดือน ในชั้นปีที่ 4 ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไข
ของคณะฯ และผ่ำนกำรคัดเลือกให้ปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร

-32.1.5 สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
- สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6
- ต้องมีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้
1. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
2. ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทำงทำงภำษำต่ำงประเทศ ไม่ต่ำกว่ำ 9 หน่วยกิต
3. มีควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และด้ำนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
กระตือรือร้น ใฝ่หำควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำ อย่ำงเป็นลำดับขั้นตอน
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และระบบอัจฉริยะ ได้พัฒนำขึ้นเพื่อ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรบุคลำกรในอุตสำหกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ รองรับกำรเปลี่ยนรูปองค์กำรไปสู่
องค์กรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven Business) บนพื้นฐำนของเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์
ตลอดถึงกำรพัฒนำกำลังคนสำหรับธุรกิจดิจิทัล และระบบอัจฉริยะ เช่น โรงงำนอัจฉริยะ (Smart Factory)
เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ฟำร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) กำรบริกำร
อัจฉริยะ (Smart Services) กำรท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourisms) และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart
Logistics) สอดคล้องกับโครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0
ตัวอย่างแนวทางการประกอบอาชีพ
1. นักออกแบบและพัฒนำปรับปรุงปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อกำรเปลี่ยนรูปองค์กร
เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล (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
- ผู้เชี่ยวชำญและให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยี
ข้อมูลดิจิทัล
2. นักวิเครำะห์ข้อมูลในภำคอุตสำหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
3. ผู้ประกอบกำรอิสระด้ำนกำรประยุกต์ใช้ปัญญำประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล บริษัท Start UP ด้ำนดิจิทัล
เพื่อรับงำนวิเครำะห์และออกแบบระบบงำนสำรสนเทศอัจฉริยะ รวมถึงเป็น Design House, Intelligent Product
Design, และ System Integration ส่วนของ Smart Technology ให้ลูกค้ำ หรือ Software House ทั่วไป
2.2 คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชำ ดังนี้
1) กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นกลุ่มวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกับ
กำรจัดกำร และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล เน้นศึกษำกำรเปลี่ยนแปลง และกำรฟื้นฟูคุณภำพแหล่งน้ำ
ตะกอนดิน และระบบนิเวศในทะเลที่สำคัญ เช่น แนวปะกำรัง แหล่งหญ้ำทะเล ป่ำชำยเลน กำรใช้เทคโนโลยี
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เช่น กำรกัดเซำะชำยฝั่ง กำรจัดกำรทรัพยำกรประมง มลภำวะทำงทะเล และขยะทะเล ฯลฯ และกำรฝึกทักษะ
กำรปฏิบัติกำรใต้น้ำ (SCUBA)
2) กลุ่มเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เป็นกลุ่มวิชำที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต
สิ่งมีชีวิตในทะเล กำรจัดกำรฟำร์มทะเล เทคโนโลยีกำรเพำะขยำยพันธุ์สัตว์และพืชทะเล เทคโนโลยีกำรตรวจ
และวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ กำรจัดกำรสุขภำพสัตว์น้ำ และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภำพสำหรับพัฒนำกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ำให้มีประสิทธิภำพและยั่งยืน
แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนรำชกำร สถำนประกอบกำรเอกชน
และองค์กรพัฒนำเอกชน ในตำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ นักวิจัย หรือนักวิชำกำร ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล
กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงทะเล กำรจัดกำรประมง กำรจัดกำรฟำร์มสัตว์น้ำ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ กำรส่งเสริม
วิชำกำรผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ กำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพวัตถุดิบ
อำหำร และผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล และกำรประกอบอำชีพที่เกี่ยวข้องกับกำรดำน้ำ
2.3 คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
2.3.1 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ โดยเน้นทำงด้ำนกำรออกแบบเครื่องประดับด้วยมือ
และคอมพิวเตอร์แบบ 2D และ 3D กำรออกแบบเครื่องประดับเชิงอุตสำหกรรมและเชิงศิลปะ กำรออกแบบ
เครื่องประดับจำกแรงบันดำลใจ กำรออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น Costume jewelry กำรออกแบบผลิตภัณฑ์
(Packaging design) กำรจัดนิทรรศกำรกำรจัดแฟชั่นโชว์เครื่องประดับ กระบวนกำรผลิตเครื่องประดับ อัญมณีศำสตร์
เบื้องต้น และกำรตลำดอัญมณีและเครื่องประดับเบื้องต้น
แนวทางในการประกอบอาชีพสำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ในตำแหน่ง
นักออกแบบเครื่องประดับอุตสำหกรรม นักออกแบบเครื่องประดับเชิงศิลปะ นักออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น
นักออกแบบเครื่องประดับประณีตศิลป์ ผู้ผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เจ้ำของธุรกิจ
ด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น
หมายเหตุ นิสิตสำขำกำรออกแบบเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำน
ในสถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำน
กำรคัดเลือกจำกสถำนประกอบกำร
2.3.2 สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำวิชำนี้ศึกษำด้ำนกำรบริหำรธุรกิจและกำรตลำดโดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
พื้นฐำนเศรษฐศำสตร์ กำรทำแผนธุรกิจ ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนอัญมณีศำสตร์ กำรตรวจวิเครำะห์อัญมณี กำรประเมิน
คุณภำพรำคำเพชร กำรประเมินรำคำอัญมณีและเครื่องประดับ กำรเป็นผู้ประกอบกำร กำรตลำดออนไลน์
กำรสร้ำงแบรนด์ กำรออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ทั้ง 2D และ 3D และกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ
เพื่อธุรกิจ
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ผู้ประกอบกำรอัญมณี เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำดและฝ่ำยขำย เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยโฆษณำและประชำสัมพันธ์ เจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยบุคคล เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์อัญมณี เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซื้อ เป็นต้น
หมายเหตุ นิสิตสำขำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำน
ในสถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำน
กำรคัดเลือกจำกสถำนประกอบกำร
2.3.3 สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี
- สำขำวิชำนี้ศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นควำมรู้ด้ำนอัญมณีศำสตร์
กำรตรวจวิเครำะห์อัญมณีและเครื่องประดับด้วยเครื่องมือพื้นฐำนและขั้นสูง กำรประเมินคุณภำพอัญมณี
กำรประเมินคุณภำพเพชร เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิตเครื่องประดับด้วยเครื่องมือประเภทเดียวกับ
สถำนประกอบกำร กำรออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ 2D และ 3D เบื้องต้น
กำรออกแบบเหลี่ยมเจียระไน และพื้นฐำนด้ำนกำรตลำดในอุตสำหกรรมด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับ
แนวทางในการประกอบอาชีพสำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในตำแหน่ง
นักอัญมณีศำสตร์(วิเครำะห์อัญมณี) นักประเมินรำคำอัญมณี นักเครื่องประดับ (ผลิตเครื่องประดับ) นักวิจัย
โลหะวิทยำด้ำนโลหะมีค่ำ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกระบวนกำรผลิตและควบคุมคุณภำพกำรผลิต เจ้ำของกิจกำรผลิต
และจำหน่ำยอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น
หมายเหตุ นิสิตสำขำอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำ (ปฏิบัติงำน
ในสถำนประกอบกำร เป็นระยะเวลำ 4 เดือน) ถ้ำนิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะ และผ่ำน
กำรคัดเลือกจำกสถำนประกอบกำร

3. การสมัครคัดเลือก
3.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนทำกำรสมัคร
3.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 9-15 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
3.3 สำมำรถเลือกสมัครได้เพียง 1 อันดับเท่ำนั้น
3.4 กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ
มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
2. ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบารุง
มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน
(ถ้ามี) ภาคเรียนละ 10,000 บาท
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4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
องค์ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ
- ผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX)
100%
หมายเหตุ 1. มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ
เฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำกำหนด
2. มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX)
ตำมที่กำหนดเท่ำนั้น ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตำมที่กลุ่มวิชำหรือสำขำวิชำกำหนด จะไม่สำมำรถสมัครคัดเลือกได้
หำกทำกำรสมัคร มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำกำรสมัครนั้นเป็นโมฆะ และจะไม่พิจำรณำผลกำรคัดเลือกให้
3. หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนดหรือข้อมูลกำรสมัคร
เป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต
ในกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำ
ตำมจำนวนรับที่ได้ประกำศไว้ หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมทีค่ ณะ/วิทยำลัยได้กำหนดไว้ และผลกำรตัดสิน
ของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
5.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท
5.2 ผู้สมัครนำใบสมัครไปชำระเงิน ธนำคำรกรุงไทย และที่ทำกำรไปรษณีย์ทุกสำขำทั่วประเทศ
ในเวลำทำกำรของธนำคำรและที่ทำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 9-16 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
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 ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงสำขำวิชำที่เลือกสมัครได้) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล
จำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่ 9-15 มิถุนำยน
พ.ศ. 2563 หำกพ้นกำหนดจะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลกำรสมัครได้
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คณะ/สาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
10190220610801A0I9 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต ภำคปกติ
10190220611001A0I9 สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน ภำคปกติ
10190220500401A0I9 สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร (ด้ำนพืช) ภำคปกติ
10190220610901A0I9 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำคปกติ
10190220220301A0I9 สำขำวิชำปัญญำประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ภำคปกติ
คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
10190221213001A0I9 สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงทะเล ภำคปกติ
คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
10190222800101A0I9 สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่องประดับ ภำคปกติ
10190222610801A0I9 สำขำวิชำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ภำคปกติ
10190222213401A0I9 สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ ภำคปกติ
รวม

จานวนรับ

รหัสสาขา

ชื่อปริญญา

7. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา

บธ.บ.
บธ.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

80
80
80
80
40

วท.บ.

30

ศป.บ.
บธ.บ.
วท.บ.

80
80
80
630

8. ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

9. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
9.1 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็น
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ
ตำมที่ปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ
9.2 ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
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10. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำในวันที่ 25-26 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
เข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ)

สำเนำถูกต้อง
พรจันทร์ โพธินำค
(นำงสำวพรจันทร์ โพธินำค)
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร

สมถวิล จริตควร
(รองศำสตรำจำรย์สมถวิล จริตควร)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

