
 
-ส ำเนำ- 

 
ปฏิทินกำรคัดเลือกนักเรียนเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 5) 

โครงกำรรับตรง วิทยำเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3) มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 
หมายเหตุ  1.  ปฏิทินกำรรับสมัครอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

2.  สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมทีง่ำนรับเข้ำศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ  
    มหำวิทยำลัยบูรพำ โทร. 038-102-643  และ  038-102-721 

  3.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร  500  บำท  
4.  ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ รหัส 63 

 
 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี   เวลา 

ดำวนโ์หลดระเบียบกำรสมัคร http://regservice.buu.ac.th 9-15 มิ.ย. 2563 - 

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

9-15 มิ.ย. 2563 - 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 
ธนำคำรกรุงไทย และที่ท ำกำรไปรษณีย์
ทุกสำขำทั่วประเทศ 

9-16 มิ.ย. 2563 
ตำมเวลำเปิดท ำ
กำรของธนำคำร
และไปรษณีย ์

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ 
ข้อมูลกำรช ำระเงินคำ่สมัคร 

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

หลังจำกช ำระเงิน 3 วัน
ท ำกำร 

- 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลอืก
และมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 

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

23 มิ.ย. 2563 16.00 น. 

รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ http://smartreg.buu.ac.th 25-26 มิ.ย. 2563 - 
ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ 30 มิ.ย.- 1 ก.ค. 2563 
เปิดภำคเรียน 4 ก.ค. 2563 

http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  0587  /2563 

เรื่อง  กำรคัดเลือกนักเรียนเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  (TCAS รอบท่ี 5) 
โครงกำรรับตรง วิทยำเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3) มหำวิทยำลัยบูรพำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563 

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

 ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559 เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 
มหำวิทยำลัยบูรพำจะด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 5)   
โครงกำรรับตรง วิทยำเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3) มหำวิทยำลัยบูรพำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563 
โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
ในแต่ละคณะ  
 2.  เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติดี 
 3.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 4.  มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำก ำหนด 
 

2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขาค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมัคร 
(คณะ/สำขำวิชำที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพำะ  แสดงว่ำไม่มีกำรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะเพ่ิมเติม) 

2.1  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 
2.1.1  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพเป็นผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ 

และองค์กำร เจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  นักวิชำกำรบริหำรบุคคล  
พนักงำนฝ่ำยพัฒนำและฝึกอบรม  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ที่ปรึกษำองค์กรธุรกิจ  อำจำรย์  อำชีพ
อิสระทำงบริหำร  ผู้ประกอบกำร  และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว  เป็นต้น 

2.1.2  สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  แนวทางการประกอบอาชีพสำมำรถประกอบอำชีพที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม ทั้งในองค์กรภำครัฐหรือภำคเอกชน  เช่น  ในกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
กระทรวงอุตสำหกรรมกระทรวงพลังงำน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือในบริษัทที่ปรึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อมโรงงำนอุตสำหกรรม  เป็นต้น  นอกจำกนี้ยังสำมำรถประกอบอำชีพใน
องค์กรอิสระด้ำนสิ่งแวดล้อม  พัฒนำแนวทำงด ำเนินงำนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในธุรกิจส่วนตัว  ตลอดจน
ศึกษำต่อในระดับสูงต่อไปได้ 
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  2.1.3  และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  แนวทำงกำรประกอบอำชีพสำมำรถประกอบอำชีพที่เกี่ยวกับกำรน ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำ   

กำรจัดซื้อ จัดหำ กำรขนส่งและกำรกระจำยสินค้ำ กำรจัดกำรคลังสินค้ำ กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์หรือ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น 

2.1.4  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  แนวทำงกำรประกอบอำชีพ สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  

รวมทั้งประกอบอำชีพส่วนตัว  เช่น  อำชีพรับรำชกำรในหน่วยงำนรำชกำร  อำทิต ำแหน่ง  ปลัดอ ำเภอ 
ปลัดเทศบำล  ปลัด อบต. อำชีพพนักงำนรัฐวิสำหกิจ  อำชีพพนักงำนองค์กำรมหำชน  อำชีพนักบริหำร  
อำชีพพนักงำนบริษัท อำทิต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
บริหำรรัฐกิจ เป็นต้น 

2.1.5  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 

  -  มีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
 -  เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีที่  2  ดังนี้ 

1)  กลุ่มวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศประยุกต์   
2)  กลุ่มวิชำนวัตกรรมส ำหรับผู้ประกอบกำรดิจิทัล   

แนวทางการประกอบอาชีพ  
-  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์  (Applied  Information  Technology)   

ประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ต ำแหน่งงำน ได้แก่นักพัฒนำซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
นักพัฒนำเว็บแอพพลิเคชั่น นักพัฒนำและออกแบบเว็บไซต์ นักพัฒนำสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย นักพัฒนำ 
ไอโอที ผู้ดูแลระบบเครือข่ำยและเครื่องแม่ข่ำย เป็นต้น 
 -  กลุ่มวิชานวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการดิจิทัล  (Innovation  for  Digital  Entrepreneur) 
ประกอบอำชีพเกี่ยวกับผู้ประกอบกำรดิจิทัล  ต ำแหน่งงำน  ได้แก่  นักกำรตลำดออนไลน์  นักเศรษฐศำสตร์ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศผู้ออกแบบและพัฒนำสื่อมัลติมีเดียเพ่ือกำรน ำเสนอทำงธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัล  
 

2.2  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 
2.2.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มี 2 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย 

 1) กลุ่มวิชาพืชศาสตร์   
 -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
 -  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

- กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตพืชประกอบด้วย  
เทคโนโลยีชีวภำพพืช สรีรวิทยำของพืช กำรปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช หลักกำรผลิตพืช 
เทคโนโลยีกำรผลิตพืชเสริมควำมงำม เทคโนโลยีกำรผลิตไม้ผล เทคโนโลยีกำรขยำยพันธุ์พืช เช่น กำร
เพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดิน พืชพลังงำนและเทคโนโลยี ด้ำนพลังงำนชีวมวล กำรผลิตพืช 
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เครื่องเทศและสมุนไพร กำรจัดกำรดินและปุ๋ยเทคโนโลยี กำรจัดกำรวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืช และ
อุตสำหกรรมที่เก่ียวกับกำรผลิตพืช เป็นต้น  รวมถึงกำรประยุกต์ใช้และกำรวิจัยทำงด้ำนพืชศำสตร์ น ำไปสู่ 
กำรสร้ำงเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำกำรผลิตพืชและศึกษำในด้ำนกำรประเมินคุณภำพผลผลิตก่อนเก็บเก่ียว ดัชนี
กำรเก็บเกี่ยว กำรรักษำคุณภำพ คุณค่ำของโภชนำกำร ระบบกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรจัดกำรในโรง
คัดบรรจุ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง และกำรน ำเทคโนโลยีที่เหมำะสมและทันสมัย 
มำใช้เพ่ือลดกำรสูญเสียหลังกำรเก็บเก่ียว กำรเพ่ิมมูลค่ำของผลิตผลเกษตร รวมทั้งกำรจัดกำรผลิตผลสด 
เพ่ือส่งออก  และควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบมำตรฐำนและควำมปลอดภัยของอำหำร   
และกฎระเบียบมำตรฐำนของประเทศผู้น ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร 

2)  กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 
-  กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่ส ำคัญ  

ประกอบด้วย กำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์ 
โภชนศำสตร์สัตว์และเทคโนโลยีอำหำรสัตว์ พืชอำหำรสัตว์ กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสัตว์  เทคโนโลยี
น้ ำนม กำรฟักไข่และกำรจัดกำรโรงฟัก เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม กำรรักษำเบื้องต้นและกำร
ป้องกันโรคในสัตว์ ธุรกิจปศุสัตว์และมำตรฐำนฟำร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีต่ำง ๆ และกำรวิจัยทำงสัตวศำสตร์ เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์ 
 แนวทางการประกอบอาชีพของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ศึกษำต่อปริญญำโท ปริญญำเอก  
ในสำขำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ   
รับรำชกำรในส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องกับกำรเกษตร อำจำรย์หรือนักวิจัย ตำมสถำบันมหำวิทยำลัยทั้งภำครัฐ 
และเอกชน ประกอบธุรกิจทำงด้ำนเกษตร เช่น ฟำร์ม สวน ไร่ โรงงำน ฯลฯ  หรือท ำงำนในภำคเอกชนที่
เกี่ยวกับธุรกิจกำรเกษตร 

2.2.2  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
-  ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   ไม่ต่ ำกว่ำ  12  หน่วยกิต 

  สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  
ประกอบด้วยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตรเบ้ืองต้น  หลักเศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเกษตร   
กำรวิจัยตลำดในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร  กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  กำรควบคุม
คุณภำพในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรประกันคุณภำพและกฎหมำยในอุตสำหกรรมเกษตร  สถิติและกำรวำง
แผนกำรทดลอง  นวัตกรรมในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร   
หลักวิศวกรรมแปรรูปอำหำร  กำรเสริมทักษะและจรรยำบรรณส ำหรับวิชำชีพวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์  รวมถึง
กำรศึกษำด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร  เช่น  จุลชีววิทยำอำหำร  เคมีอำหำร  หัวข้อคัดสรรอุตสำหกรรมเกษตร  
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง  เทคโนโลยีผักและ
ผลไม้  เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก  เทคโนโลยีกำรหมัก  เทคโนโลยีแป้งและน้ ำตำล  และในด้ำนกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพและควำมงำม  เช่น อำหำรเพื่อสุขภำพ  เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ  สำรสกัดสมุนไพรและ 
กำรทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพ  หัวข้อคัดสรรทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภำพและ
ควำมงำม  เครื่องส ำอำงเวชส ำอำง  และพิษวิทยำของผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 
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 แนวทางการประกอบอาชีพศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
อุตสำหกรรมเกษตร  ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยท้ังในและต่ำงประเทศ  สำมำรถท ำงำนได้ท้ังในหน่วยงำน
รำชกำร  หน่วยงำนเอกชน  โดยท ำงำนในต ำแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับอำหำร   
กึ่งอำหำร  และไม่ใช่อำหำร  ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพและควำมงำม  นอกจำกนี้ยังสำมำรถท ำงำน 
ในต ำแหน่งอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น  ฝ่ำยกำรผลิต  ฝ่ำยกำรควบคุมและประกันคุณภำพ  กำรตลำด  เป็นต้น  
และประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมเกษตร 
 

2.3  โครงการจัดต้ัง  “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ”  วิทยาเขตสระแก้ว 
-  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่  6  หรือเทียบเท่ำ 
-  บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำร จะเป็นผู้ 

ที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญทำงด้ำนบริหำรธุรกิจที่จ ำเป็น ทั้งด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจทั่วไป กำรตลำด  
และธุรกิจระหว่ำงประเทศ ทันยุคสมัยของกำรเปลี่ยนแปลง และผลกระทบอย่ำงเท่ำทัน มีควำมคิดริเริ่ม 
สร้ำงสรรค์เป็นนักคิด  นักวำงแผน แก้ปัญหำเชิงธุรกิจ สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ และประสบกำรณ์ เพ่ือให้เกิด
แนวทำงในกำรบริหำรธุรกิจใหม่ ๆ มีควำมเป็นผู้น ำ สำมำรถสร้ำงแนวคิดเป็นผู้ประกอบกำรที่มีคุณธรรม  
และจริยธรรมที่พึงประสงค์ 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ สำมำรถท ำงำนได้ทั้งในหน่วยงำนรัฐและเอกชน โดยต ำแหน่งงำนที่
เกี่ยวข้อง เช่น นักบริหำรฝ่ำยต่ำง ๆ ขององค์กร  นักจัดระบบกำรปฏิบัติงำนขององค์กร  นักควบคุมคุณภำพ
ภำยในองค์กร  นักวำงแผนเชิงธุรกิจกำรตลำด  กำรค้ำ  กำรลงทุน  เป็นนักโฆษณำ นักประชำสัมพันธ์  
นักวิจัยด้ำนกำรตลำด  นักบริหำรผลิตภัณฑ์  นักบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำเพ่ือกำรพัฒนำให้กับองค์กร  
เป็นต้น สำมำรถบริหำรจัดกำรด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุนระหว่ำงประเทศ พร้อมรับมือสำมำรถวำงแผนและ
แก้ปัญหำด้ำนกำรพำณิชย์และบริหำรธุรกิจได้อย่ำงเป็นระบบ  เพื่อปฏิบัติงำนภำยในองค์กรทั้งในประเทศ  
และต่ำงประเทศ  และเป็นผู้ประกอบธุรกิจ  หรือเป็นเจ้ำของธุรกิจในอนำคต  เป็นต้น 
 
3.  การสมัครคัดเลือก 
 3.1  ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 

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  หำกข้อมูลใด 
เป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
หมายเหตุ   1.  ในกรณีที่มีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 

         ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 
    2.  ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบ ารุง 
        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 
เฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำก ำหนด 

       2.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย  
(GPAX) ตำมที่ก ำหนดเท่ำนั้น  ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนตำมที่กลุ่มวิชำหรือสำขำวิชำก ำหนด  จะไม่สำมำรถ
สมัครคัดเลือกได้ หำกท ำกำรสมัคร มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำกำรสมัครนั้นเป็นโมฆะ และจะไม่พิจำรณำ 
ผลกำรคัดเลือกให้ 

    3.  หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูล
กำรสมัครเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต 

ในกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัคร 
เข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ไดป้ระกำศไว้ หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะ/วิทยำลัยได้ก ำหนดไว้ 
และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
5.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 5.1  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
 5.2  ผู้สมัครน ำใบสมัครไปช ำระเงิน ธนำคำรกรุงไทย และที่ท ำกำรไปรษณีย์ทุกสำขำท่ัวประเทศ 
ในเวลำท ำกำรของธนำคำรและที่ท ำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่  9-16 มิถุนำยน  พ.ศ. 2563 
หมายเหตุ   -  ในกรณีที่มีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 
                  ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

     -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 

6.  การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการช าระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
 6.1  ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินทำงเว็บไซต์ 
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร 
 6.2  หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงสำขำวิชำที่เลือกสมัครได้) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไข
ข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำง 
วันที่  9-15 มิถุนำยน  พ.ศ. 2563 หำกพ้นก ำหนดจะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลกำรสมัครได้ 
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7.  รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา และจ านวนที่รับ 
 

รหัสสาขา สาขาวิชา 
ชื่อ

ปริญญา 
จ านวนรับ 

1.  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว 
10190323610401A0J0 สำขำวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  ภำคปกต ิ บธ.บ. 100 

10190323210101A0J0 สำขำวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ภำคปกต ิ

วท.บ. 100 

10190323611001A0J0 สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และกำรค้ำชำยแดน   
ภำคปกต ิ บธ.บ. 100 

10190323903101A0J0 สำขำวชิำกำรบริหำรทั่วไป  ภำคปกติ รป.บ. 100 

10190323610901A0J0 สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ  
ภำคปกต ิ วท.บ. 100 

2.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 
10190324500201AAJ0 สำขำวชิำเกษตรศำสตร์ กลุ่มวิชำพืชศำสตร์ ภำคปกติ วท.บ. 25 
10190324500201ABJ0 สำขำวชิำเกษตรศำสตร์ กลุ่มวิชำสัตวศำสตร์ ภำคปกต ิ วท.บ. 25 
10190324501101A0J0 สำขำวชิำพฒันำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ภำคปกติ วท.บ. 30 
3.  โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” วิทยาเขตสระแก้ว 
10190325610201A0J0 สำขำวชิำกำรจัดกำร ภำคปกต ิ บธ.บ. 40 

รวมทั้งสิ้น 620 
 

8.  ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา 
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 
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

9.2  ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่ส ำเร็จ
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
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10.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา 
  ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำในวันที่  25-26  มิถุนำยน  
พ.ศ. 2563 ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ 
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 
   ประกำศ  ณ  วันที่  8  มิถุนำยน  พ.ศ. 2563 
 
    (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 

   (รองศำสตรำจำรย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร  ปฏิบัติกำรแทน 

              ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
 
         ส ำเนำถูกต้อง 
     พรจันทร์  โพธินำค 
(นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 

 
 


