
-  ส ำเนำ  - 
 
 

ปฏิทินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  (TCAS รอบท่ี 2)  
ประเภทรับตรงในภำคตะวันออก  12  จังหวัด  มหำวิทยำลัยบูรพำ   

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563   
 

 

รำยกำร สถำนที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี   เวลำ 
ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร - http://regservice.buu.ac.th 6 ก.พ. – 23 ม.ีค. 2563 - 

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

6 ก.พ. – 23 ม.ีค. 2563 
- 

การช าระเงินคา่สมัคร 
ธนาคารกรุงไทย  หรือที่ท าการ 
ไปรษณีย์ไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

6 ก.พ. – 24 ม.ีค. 2562 
ตามเวลาเปดิท าการ 
ของธนาคารและ 

ที่ท าการไปรษณียไ์ทย 
ตรวจสอบข้อมลูการสมคัร 
และข้อมลูการช าระเงิน 

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

หลังจากช าระเงิน 
3  วันท าการ 

- 

ขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแกไ้ขข้อมูล
การสมคัรจาก website 
http://regservice.buu.ac.th 
แล้ว FAX ไปท่ีเบอร์ 0-3810-2721 

6 ก.พ. – 24 ม.ีค. 2563 - 

ประกาศผลผู้มสีิทธ์ิเข้ารับการ 
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

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

31  มี.ค.  2563 16.00 น  เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย มหาวิทยาลยับูรพา บางแสน ชลบรุี 
4 - 5  เม.ย.  2563 

(อาจใช้ 1 วัน ดูรายละเอียด 
ท้ายประกาศ) 

09.00 - 16.00  น. 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบ
สัมภาษณ ์

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

8  เม.ย.  2563 16.00 น  เป็นต้นไป 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิยืนยันสิทธ์ิ 
Clearing  House 

- http://regservice.buu.ac.th  
- https://student.mytcas.com 

22  เม.ย.  2563 10.00 น  เป็นต้นไป 

ยืนยันสิทธ์ิ  Clearing House  - https://student.mytcas.com 22 – 23  เม.ย.  2563 - 
สละสิทธ์ิ Clearing House - https://student.mytcas.com 24 – 25  เม.ย.  2563 - 

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

27  เม.ย.  2563 16.00 น  เป็นต้นไป 

การรายงานตัวออนไลน ์
เพื่อเข้าศึกษา 

- http://smartreg.buu.ac.th 29 - 30  เม.ย.  2563 - 

ปฐมนิเทศนิสติใหม ่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2563 
เปิดภาคเรียน 4 ก.ค. 2563 

 

หมำยเหตุ  1. ปฏิทินการคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
              2. ผู้ที่จะสมัครคัดเลือกจะต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวเปน็นสิิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสนิสิต63    
  3.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร  500  บาท 
  4.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-102721และ 038-102643 



-  ส ำเนำ  - 
 
 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  0001  /2563 

เรื่อง  กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปรญิญำตรี  (TCAS รอบที่ 2) 
ประเภทรับตรงในภำคตะวันออก 12 จังหวัด มหำวิทยำลัยบูรพำ   

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563   
------------------------------------ 

 

ในปีการศึกษา  2563  มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับนกัเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี   
และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยับูรพา  ที่ 0539/2559  เร่ือง  การศึกษาระดับปรญิญาตรี  พ.ศ. 2559 
ข้อ 5  มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2)  ประเภทรับตรง 
ในภาคตะวนัออก 12 จังหวัด  ประจ าปีการศึกษา  2563  โดยมีนโยบายในการรับนิสติเข้าศึกษาในระดบัปริญญาตรี   
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  การรับสมัครนักเรียนสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ในคราวเดียวกัน ทั้งภาคปกติ  
และภาคพิเศษ  ทั้งนี้เพื่ออ านวยความสะดวกและลดปัญหาการสมัครซ้ าซ้อนระหว่างภาคปกติ และภาคพิเศษของ 
มหาวิทยาลยับูรพา  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร   
1.  ก าลังศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปทีี่  6  ของโรงเรียนในภาคตะวนัออกและพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก 

ระยะที่  2  จ านวน  12  จังหวดั  ประกอบด้วย  จังหวัดจนัทบรุี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  นครนายก  ปราจีนบุร ี
พระนครศรีอยุธยา  ระยอง  ลพบุรี  สมุทรปราการ  สระแก้ว  และสระบุรี  (ไม่รับผู้สมัครวุฒิเทียบเท่ำ ยกเว้น   
หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑติ  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  หลักสูตรบริหำรธุรกจิบณัฑิต   
กลุ่มวิชำบริหำรธุรกิจ  และสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  วิทยำเขตจันทบุรี 
สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป  และ สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจ  คณะวิทยำศำสตร์ 
และสังคมศำสตร์  วิทยำเขตสระแก้ว  รับวุฒิ ปวช.  ที่ศึกษำอยู่ในเขตภำคตะวันออก 12 จังหวัด ต้องมีคะแนนสอบ 
ตำมที่คณะและสำขำวิชำก ำหนด) 
 2.  จะต้องไม่เป็นผูท้ี่รายงานตวัขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวทิยาลัยบูรพา  รหัสนสิิต  63  ในการสมัคร 
คัดเลือก  หำกประสงค์จะสมัครคัดเลือก TCAS รอบท่ี 2  จะต้องลำออกจำกกำรเป็นนิสิตก่อนเปดิรับ (TCAS  รอบท่ี 2 ) 

3.  ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน  GPAX,  GAT  และ  PAT 
4.  มีความประพฤติเรียบร้อย 
5.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สงัคมรังเกียจหรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
6.  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวชิาก าหนด 
7.  ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษา รหัสนสิิต 63 หรือได้ท าการยืนยันสิทธ์ิเคลยีริ่งเฮาสไ์ปแล้ว ในรอบที่ผ่านมา   

หากประสงค์จะสมัครต้องสละสิทธิ์ท่ีมีอยู่ก่อน  ซึ่งการสละสิทธ์ิจะตอ้งท าในระยะเวลาที่ก าหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครครั้งนี ้
เป็นโมฆะ  
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ 
 1.  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไมเ่ป็นผู้มีตาบอดสี 
 2.  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีใจรักในการท าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  มีมนษุยสัมพนัธ์ที่ดี 
มีความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน 
 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

1.  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง   
2.  ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี  หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3.  มีวินัย  มีใจรักบริการด้านสขุภาพและจิตอาสา 

 หมำยเหตุ  ค่าบ ารุงและคา่ธรรมเนียมการเข้าศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียน 
     -  ภาคต้นและภาคปลาย   ภาคเรียนละ 30,000  บาท 
 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค 
 1.  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง   

2.  ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี  หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 หมำยเหตุ  ค่าบ ารุงและคา่ธรรมเนียมการเข้าศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียน 
     -  ภาคต้นและภาคปลาย   ภาคเรียนละ 35,000  บาท 
 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร 
 1.  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ปราศจากโรค  ความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา   
และไม่เปน็ผู้มีตาบอดสี   
 2.  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีใจรักในการรักษาและให้การดูแลผู้ป่วย  มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดี   
มีความรับผิดชอบในหนา้ที ่
 หมำยเหตุ  ค่าบ ารุงและคา่ธรรมเนียมการเข้าศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียน 
     -  ภาคต้นและภาคปลาย   ภาคเรียนละ 35,000  บาท 
 

คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  วิทยำเขตจันทบุร ี
1.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  กลุ่มวิชำบริหำรธุรกิจ  (รับวุฒิเทียบเท่ำ ปวช. แต่ผู้สมัคร 

ต้องมีผลคะแนนสอบ  GAT และ PAT1)  ผู้สมัครเลือกเรียนตามกลุ่มวิชาในชั้นปีที่  2  ได้แก่  กลุ่มการตลาด  
และกลุ่มการเงิน 
 ศึกษาสาระส าคัญดา้นบริหารธุรกิจ  เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะด้าน (การตลาด และการเงิน) 
เพื่อเป็นที่ยอมรับในสายอาชีพ  สามารถก้าวสู่การเป็นนักบริหารที่มีความสามารถที่หลากหลายควบคู่กับการมีคุณธรรม 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่  และสามารถน าเทคโนโลยีดังกลา่วมาประยุกตส์ าหรับการท างาน 
ในองค์กร และการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและสังคม 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 
 -  กลุ่มการตลาด  ประกอบอาชพีด้านการตลาดตา่ง ๆ  เชน่  งานขาย  วางแผนการตลาด  โฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์  วิจัยตลาด  บริหารผลิตภัณฑ์  บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า  ประกอบธุรกิจส่วนตัว  เป็นต้น 
 -  กลุ่มการเงิน  ประกอบอาชีพด้านการเงินต่าง ๆ  เช่น  สนิเชือ่  การลงทุน  วิเคราะห์หลักทรพัย์  วางแผน 
และจัดการการเงิน  ประกันภัย  การเงินระหว่างประเทศ  วาณชิธนกิจ  บริหารความเสี่ยง  วิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
ของโครงการลงทุน  ประกอบธรุกิจส่วนตัว  เป็นต้น    

หมำยเหตุ  นิสิตกลุ่มวชิาบริหารธุรกิจ  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  (ปฎิบัติงานในสถานประกอบการ)  
เป็นเวลา  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4  ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเปน็ไปตามเงื่อนไขของคณะฯ  และผา่นการคัดเลือกให้ปฏิบัติงาน 
จากสถานประกอบการ   
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 2.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
ผู้สมัครผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  10  หน่วยกิต 

ศึกษาเก่ียวกับการจัดการโลจสิติกส์และการค้ากับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของไทย  รวมทั้งกลุ่มประเทศอาเซียน 
และเอเชียตะวันออก  เป็นหลักสูตรที่จัดท าขึน้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  สาขาโลจิสติกส์ 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 

-  ด้ำนกำรจัดกำรโลจิสตกิส์  เช่น  หนา้ที่ที่เก่ียวข้องกับการผลิต  การควบคุมวัตถุดิบ  การจดัซื้อ   
การจัดการคลังสนิค้าการขนส่ง  การกระจายสินคา้ระหว่างประเทศ   

-  ด้ำนกำรจัดกำรกำรค้ำชำยแดนหรือกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  เช่น  หน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการส่งออก   
การน าเข้า  การจัดซื้อหรือจัดหาต่างประเทศ  การขายตา่งประเทศการตลาดต่างประเทศ  การประสานงานตา่งประเทศ 
ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน  และการประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 หมำยเหตุ  นิสิตสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และการคา้ชายแดน  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา   
(ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ)  เป็นเวลา  4  เดือน  ในชั้นปทีี่  4  ถ้านิสิตผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงาน 
จากสถานประกอบการ 

3.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช)  ผู้สมคัรผ่านการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไม่ต่ ากว่า  10  หน่วยกิต 
 บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  เป็นผู้มีความรู้ 
ด้านวชิาการ  มีความสามารถดา้นปฏบิัติและการวิจัย  สามารถพัฒนาประยุกต์และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืชอยา่งมี 
ประสิทธิภาพ  เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  รับราชการในส่วนงานที่เก่ียวข้องกับทางดา้นการเกษตร  นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ 
ในองค์กรภาครัฐและเอกชน  ประกอบธุรกิจทางด้านการเกษตรหรือเป็นพนักงานบริษทัที่ประกอบธุรกิจการเกษตร  
เป็นต้น สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ในสถาบนัการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

หมำยเหตุ  นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  (ปฏบิัตงิาน 
ในสถานประกอบการ)  เปน็เวลา  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4 ถ้านสิิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ และผ่าน 
การคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

4.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (รับวุฒิเทียบเท่ำ ปวช.  
แต่ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ  GAT และ PAT1)   
 บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  เป็นนักสนบัสนนุ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การที่มีความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  มีความสามารถ 
ในการประยุกต์การท างานด้านโปรแกรม  การสื่อสารข้อมูล  และการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ตลอดจนเป็นผู้มี 
ความสามารถในการสื่อสารและท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้  เพื่อตอบสนองความต้องการในการพฒันาองค์การและประเทศ 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  นกัเทคโนโลยสีารสนเทศ  นักวิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
นักพัฒนาระบบ  ผู้ดูแลเครือข่าย  นักพัฒนาเว็บไซต์  และนักวชิาชพีในสถานประกอบการที่มกีารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หมำยเหตุ  นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  มีโอกาสเข้ารว่มโครงการสหกิจศึกษา  (ปฏบิตัิงาน 
ในสถานประกอบการ)  เปน็เวลา  4  เดือน  ในชั้นปีที่  4 ถ้านสิิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะฯ  และผ่าน 
การคัดเลือกให้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
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 5.  หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑติ  (ศศ.บ.)  สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
      5.1  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.75 

     5.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาตา่งประเทศ  ไม่ต่ ากวา่  7  หน่วยกิต 
ศึกษาเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสทิธิภาพทางดา้นธุรกิจ  รวมถึงความเข้าใจวัฒนธรรม 

ที่หลากหลาย  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์งานอาชีพ 
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับงานด้านการใช้ภาษาอังกฤษ   
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในภาครัฐและเอกชน  งานแปล  งานส านักงาน  และธนาคาร 
 หมำยเหตุ   
 1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  เก็บค่าบ ารุงและ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียน  ภาคตน้และภาคปลาย  ภาคเรียนละ  18,000  บาท 
 2.  นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา   
(ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ)  เป็นเวลา  4  เดือน  ในชั้นปทีี่  4  ถ้านิสิตผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงาน 
จากสถานประกอบการ 
 6.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  (วทบ.)  สาขาวิชาปัญญาประดิษฐป์ระยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ   
(Applied Artificial Intelligence and Smart Technology)  มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)   
ไม่ต่ ากว่า  2.50  จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระตา่ง ๆ ดังนี้ 
     6.1  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากว่า  10  หน่วยกิต   
     6.2  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางทางภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ ากวา่  7  หน่วยกิต 
     6.3  มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  ซื่อสตัย์  ขยัน  อดทน  กระตือรือร้น   
ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  มีตรรกะในการวิเคราะห์แก้ปัญหา  อย่างเป็นล าดบัขั้นตอน 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  สำขำวิชำปัญญำประดษิฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐป์ระยุกต์และระบบอัจฉริยะ  ได้พฒันาขึ้นเพื่อตอบสนอง 

ต่อความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ  รองรับการเปลี่ยนรูปองคก์ารไปสู่องค์กรอัจฉริยะ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven  Business)  บนพืน้ฐานของเทคโนโลยปีัญญาประดิษฐ์  ตลอดถึงการพัฒนา 
ก าลังคนส าหรับธุรกิจดิจิทลั  และระบบอัจฉริยะ  เช่น  โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)  เกษตรอัจฉริยะ (Smart  
Agriculture)  ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)  เมืองอัจฉริยะ (Smart City)  การบริการอัจฉริยะ (Smart Services)   
การท่องเที่ยวอัจฉริยะ  (Smart Tourisms)  และโลจสิติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistrics)  สอดคล้องกับโครงการ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ภายใต้แผนยุทธศาสตรป์ระเทศไทย 4.0 
 ตัวอย่ำงแนวทำงกำรประกอบอำชีพ 

1.  นักออกแบบและพัฒนาปรบัปรุงปัญญาประดษิฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  เพื่อการเปลี่ยนรูปองค์กรเป็น 
องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล  (Digital  Transformation ) เชน่ 

    -  วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์  (Applied Artificial Intelligence Engineer) 
    -  วิศวกรการเรียนรู้เชิงลึก  (Deep Learning Engineer) 
    -  เจ้าหน้าที่ท างานทางดา้นการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐแ์ละข้อมูลดิจิทัลในองค์กร 
    -  วิศวกรคอมพิวเตอร์วิทัศน์  (Computer Vision Engineer) 
    -  นักพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะ  (Business Intelligence Developer) 
    -  นักพัฒนาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  (Internet of Things Developer) 
    -  นักวางแผนการประยุกต์ใช้ปัญญาประดษิฐ์และข้อมูลดิจทิัล 
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    -  ผู้เชี่ยวชาญและให้ค าปรึกษาด้านการจัดการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี 
ข้อมูลดิจิทัล 

2.  นักวิเคราะห์ข้อมูลในภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
3.  ผู้ประกอบการอิสระด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล  บริษทั Start UP ด้านดิจทิัล 

เพื่อรับงานวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศอัจฉริยะ  รวมถึงเป็น  Design House, Intelligent 
Product Design, และ System Integration สว่นของ Smart Technology ให้ลูกค้า หรือ Software 
House ทั่วไป 
 

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล  วิทยำเขตจันทบุรี 
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติ  (วท.บ.)  สาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล   

 1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ ากว่า  2.00 
2.  ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ไมต่่ ากวา่  10  หน่วยกิต 

 สาขาวชิาเทคโนโลยีทางทะเล  แบ่งเป็น  2  กลุ่มวชิา  ดงันี ้
 1.  กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล  เป็นกลุ่มวิชาที่ศึกษาและใช้เทคโนโลยี 
ในการจัดการ  และการอนุรักษท์รัพยากรทางทะเล  เน้นศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการฟื้นฟูคณุภาพแหล่งน้ า 
ตะกอนดิน  และระบบนิเวศในทะเลที่ส าคัญ  เช่น  แนวปะการัง  แหล่งหญ้าทะเล  ปา่ชายเลน  และชายหาด 
การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศส าหรับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล  และการศึกษาปัญหาเร่งด่วน 
ของประเทศ  เช่น  การกัดเซาะชายฝัง่  การจัดการทรัพยากรประมง  มลภาวะทางทะเล  ขยะทะเล  และการฝึกทักษะ 
การปฏิบัติการใต้น้ า  (SCUBA) 
 2.  กลุ่มเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล  เป็นกลุ่มวชิาที่ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิต 
สิ่งมีชีวิตในทะเล  การจัดการฟาร์มทะเล  เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุส์ัตว์และพืชทะเล  เทคโนโลยีการตรวจและ 
วินิจฉัยโรคสัตวน์้ า  การจัดการสุขภาพสัตวน์้ า  และการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ า 
ให้มีประสิทธิภาพ  และยั่งยนื 
 

คณะอัญมณี  วิทยำเขตจันทบุรี 
1.  หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต  (ศป.บ.)  สาขาวชิาการออกแบบเครื่องประดับ 

     1.1  ต้องไม่เป็นผู้ที่ตาบอดส ี  
    1.2  ต้องสอบวิชาความถนัดทางดา้นศิลปกรรมศาสตร์   
สาขาวชิานี้ศึกษาดา้นศิลปกรรมศาสตร์  โดยเนน้ทางด้านการออกแบบเครื่องประดับด้วยมือและคอมพิวเตอร์ 

2D และ 3D  การออกแบบเครื่องประดับเชิงอุตสาหกรรมและเชิงศิลปะ  การอออกแบบเครื่องประดับจากแรงบันดาลใจ 
การออกแบบเครื่องประดับแฟชัน่  Costume  jewelry  การออกแบบผลิตภัณฑ์  (Packaging  clesign)  การจัด 
นิทรรศการการจัดแฟชั่นโชว์เครือ่งประดับ  กระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณีศาสตร์เบื้องต้น  และการตลาดอัญมณี 
และเครื่องประดับเบื้องตน้ 

แนวทำงในกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพในหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน  ในต าแหน่ง   
นักออกแบบเครื่องประดับอุตสาหกรรม  นักออกแบบเครื่องประดับเชิงศลิปะ  นักออกแบบเครื่องประดับแฟชั่น 
นักออกแบบเครื่องประดับประณีตศิลป์  ผูผ้ลิตตน้แบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ  เจ้าของธุรกิจด้าน 
อัญมณีและเครื่องประดับ  เป็นต้น 
 หมำยเหตุ  นิสิตสาขาการออกแบบเครื่องประดับมโีอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  (ปฏบิตัิงานในสถาน 
ประกอบการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน)  ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเปน็ไปตามเงื่อนไขของคณะ  และผา่นการคัดเลือกจาก 
สถานประกอบการ 
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2.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)  สาขาวชิาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  ต้องไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี   
สาขาวชิานี้ศึกษาดา้นการบริหารธุรกิจและการตลาด  โดยเน้นธรุกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  พื้นฐาน 

เศรษฐศาสตร์  การท าแผนธุรกิจ  ความรู้พื้นฐานดา้นอัญมณีศาสตร์  การตรวจวิเคราะห์อัญมณี  การประเมินคุณภาพ 
ราคาเพชร  การประเมินราคาอัญมณีและเครื่องประดับ  การเป็นผูป้ระกอบการ  การตลาดออนไลน์  การสร้างแบรนด์   
การออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ทั้ง  2D  และ  3D  และการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 

แนวทำงในกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพในหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน  ในต าแหน่ง   
ผู้ประกอบการอัญมณี  เจ้าหนา้ที่ฝ่ายการตลาดและฝา่ยขาย  เจ้าหน้าทีฝ่่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์  เจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายบุคคล  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อัญมณี  เจ้าหน้าที่ฝา่ยจัดซื้อ  เป็นตน้ 
 หมำยเหตุ  นิสิตสาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  (ปฏิบัติงานในสถาน 
ประกอบการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน)  ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเปน็ไปตามเงื่อนไขของคณะ  และผา่นการคัดเลือกจาก 
สถานประกอบการ 
 3.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาอัญมณแีละเครื่องประดับ  ต้องไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี   

สาขาวชิานี้ศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเนน้ความรู้ด้านอัญมณีศาสตร์  การตรวจวิเคราะห์ 
อัญมณีและเครื่องประดับด้วยเครื่องมือพื้นฐานและขั้นสูง  การประเมินคุณภาพอัญมณี  การประเมินคุณภาพเพชร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลติเครื่องประดับด้วยเคร่ืองมือประเภทเดียวกับสถานประกอบการ  การออกแบบ 
เครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ  2D  และ  3D  เบื้องต้น  การออกแบบเหลี่ยมเจียระไน  และพืน้ฐาน 
ด้านการตลาดในอุตสาหกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดบั 

แนวทำงในกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพในหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน  ในต าแหน่ง   
นักอัญมณีศาสตร์ (วิเคราะห์อัญมณี)  นักประเมินราคาอัญมณี  นักเคร่ืองประดับ (ผลิตเครื่องประดับ)  นักวิจยัโลหะวทิยา 
ด้านโลหะมีค่า  เจ้าหน้าทีฝ่่ายกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิต  เจา้ของกิจการผลิต  และจ าหน่ายอัญมณี 
และเครื่องประดับ  เปน็ต้น 
 หมำยเหตุ  นิสิตสาขาอัญมณีและเครื่องประดับมีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  (ปฏบิัตงิานในสถาน 
ประกอบการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน)  ถ้านิสิตมีคุณสมบัติเปน็ไปตามเงื่อนไขของคณะ  และผา่นการคัดเลือกจาก 
สถานประกอบการ 
 

คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์  วิทยำเขตสระแก้ว 
 1.  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์   
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และองคก์าร  
เจ้าหน้าทีบ่ริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  นักวชิาการบริหารบุคคล  พนักงานฝ่ายพัฒนา 
และฝึกอบรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ  อาจารย์  อาชีพอิสระทางบริหาร  ผู้ประกอบการ   
และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว  เปน็ต้น 
 2.  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  สามารถประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
ทั้งในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน  เช่น  ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงพลังงาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือในบริษัททีป่รึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
โรงงานอุตสาหกรรม  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพในองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม  พัฒนาแนวทาง 
ด าเนินงานให้เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมในธุรกิจส่วนตัว  ตลอดจนศึกษาต่อในระดบัสูงต่อไปได ้
 
 



ชื่อ GPAX GAT จ ำนวนรับ

ปริญญำ (10-20%) (%) PAT % PAT %

คณะวทิยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  (วทิยำเขตจันทบรุี)

10190220610801A0H3 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต ภาคปกติ บธ.บ. 10 65 P1 25 - - 100

10190220611001A0H3 สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน ภาคปกติ บธ.บ. 10 60 P1 30 - - 120

10190220500401A0H3 สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพชื) ภาคปกติ วท.บ. 20 40 P1 20 P2 20 60
10190220610901A0H3 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคปกติ วท.บ. 20 60 P1 20 - - 50
10190220902501A0H3 สาขาวิชาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกจิ ภาคปกติ ศศ.บ. 10 90 - - - - 50
10190220220301A0H3 สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยกุต์และระบบอจัฉริยะ ภาคปกติ วท.บ. 10 40 P1 40 P2 10 20

คณะเทคโนโลยทีำงทะเล (วทิยำเขตจันทบรุี)

10190221213001A0H3 สาขาวิชาเทคโนโลยทีางทะเล ภาคปกติ วท.บ. 20 50 P1 10 P2 20 50

คณะอัญมณี (วทิยำเขตจันทบรุี)

10190222800101A0H3 สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ ภาคปกติ ศป.บ. 20 40 P6 40 - - 60

10190222610801A0H3 สาขาวิชาธุรกจิอญัมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ บธ.บ. 20 40 P1 40 - - 60

10190222213401A0H3 สาขาวิชาอญัมณีและเคร่ืองประดับ ภาคปกติ วท.บ. 20 40 P1 20 P2 20 60

3.  เกณฑ์การพิจารณา  TCAS รอบที ่2  รับตรงในภาคตะวนัออก 12 จังหวดั

รหสัสำขำวิชำ คณะ / สำขำวิชำ / กลุ่มวิชำ
PAT (P1 - P7)

-32
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4.  การสมัครคดัเลือก 
 4.1  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนท าการสมัคร 
 4.2  กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th 
ระหว่างวันที่  6  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  23  มีนาคม  พ.ศ. 2563   
 4.3  น าใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปช าระเงินทีธ่นาคารกรุงไทย  หรือที่ท าการไปรษณียท์ุกสาขา 
ทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่  6  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  24  มีนาคม  พ.ศ. 2563   
 4.4  การสมัครทางอินเตอร์เน็ต  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใดเป็นเท็จ 
มหาวิทยาลยับูรพาจะถือว่าทุจรติและไมไ่ด้รับการพิจารณาคัดเลือก 
 4.5  หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสทิธิ์เคลียริ่งเฮาส์  และผา่นการคัดเลือกในรอบถัดไป 
มหาวิทยาลยัจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเปน็โมฆะ 

หมายเหตุ  1.  ในกรณีที่มีการช าระเงินค่าสมัครหลายครั้ง  มหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการช าระเงิน 
       คร้ังสุดท้ายเปน็ส าคัญ 
   2.  ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวทิยาลัยบูรพา จะมีค่าบ ารุง 
        มหาวิทยาลยั เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี)  
        ภาคเรียนละ 10,000 บาท 

 

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  และวิธกีารช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 5.1  ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก  500  บาท 
 5.2  ผู้สมัครน าใบสมัครไปช าระเงิน  ธนาคารกรุงไทย  หรือที่ท าการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ 
ในเวลาท าการของธนาคารและที่ท าการไปรษณีย์  ระหว่างวันที่  6  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  24  มีนาคม  พ.ศ. 2563   
และผู้สมัครต้องเก็บส่วนที่  1  ไว้เป็นหลักฐานส าหรับการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  โดยน ามาแสดงในวันที่ 
สอบสัมภาษณ์ (วันที่  4 - 5  เมษายน  พ.ศ. 2563  อาจใช้ 1 วัน ดูรายละเอียดท้ายประกาศ)  
 5.3  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการช าระเงินที่เว็บไซต์  
http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th  หลังจากช าระเงนิ  3  วนัท าการ 

หมายเหตุ  -  ในกรณีที่มีการช าระเงินค่าสมัครหลายครั้ง  มหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการช าระเงิน 
      คร้ังสุดท้ายเปน็ส าคัญ 
   -  มหาวิทยาลยับูรพา  จะไมค่ืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
6.  ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
 มหาวิทยาลยับูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจรา่งกาย  
ในวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2563  ทางเว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th/  หรือ 
http://e-admission.buu.ac.th  เวลา  16.00 น.  เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 



-35- 
 

7.  การสอบสัมภาษณ์และตรวจรา่งกาย 
รายการ วัน / เดือน / ปี   

(1)  ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  เข้ารับการสอบ 
     สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  เวลาและสถานท่ีปรากฏในท้ายประกาศ 
     หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสมัภาษณ์ 
     1.  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเตอร์เนต็  พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว 
     2.  ใบแสดงผลคะแนน  GAT  (General  Aptitude  Test)  
         ใบแสดงผลคะแนน  PAT  (Professional  Aptitude  Test)  และ 
     3.  ส าเนาระเบียนผลการเรยีนหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงช้ันท่ี  4   
         มัธยมศึกษาปีท่ี  4-6 (ปพ.1:4)  ท่ีแสดงผลการเรียน 5  ภาคเรียน 
     4.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง 
     5.  ส าเนาทะเบียนบา้น ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
     6.  ส าเนาการเปลี่ยนช่ือหรือสกุล  ท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง  (ถ้ามี) 

4 – 5   เมษายน  2563 
(อาจใช้ 1 วัน ดูรายละเอียด 
ท้ายประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิ 

สอบสัมภาษณ์) 
 
 

* ใช้  5  ภาคเรียน 
 

(2)  ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  ต้องมาตรวจ 
      ร่างกาย  ณ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบรูพา  และคณะที่ต้อง 
      ตรวจตาบอดสี จากจักษุแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา  
      จังหวัดชลบุรี  เท่านั้น  ในวันที่เข้ารับการสอบสมัภาษณ์  มีดังตอ่ไปนี้   
     -  คณะเภสัชศาสตร์                    -  คณะพยาบาลศาสตร์  
     -  คณะภูมสิารสนเทศศาสตร์         -  คณะวิทยาศาสตร์  
     -  คณะวิศวกรรมศาสตร์               -  คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 
     -  คณะศิลปกรรมศาสตร์               -  คณะโลจิสติกส์   
     -  คณะสหเวชศาสตร์                   -  คณะอัญมณ ี

 

(3)  ส าหรับผู้มสีิทธ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย   
      สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  คณะโลจสิติกส์  จะต้องผ่าน 
      การทดสอบสมรรถภาพทางกายในวันท่ีเข้ารับการสัมภาษณ ์

 
 
 

 

8.  ประกาศรายชือ่ผู้ผา่นการสัมภาษณ์   
 มหาวิทยาลยับูรพา  จะประกาศรายชื่อผู้ผา่นการสัมภาษณ์  ในวันที่  8  เมษายน  พ.ศ. 2563  
ทางเว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th  เวลา  16.00 น.  เป็นต้นไป 
 

9.  ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ ์ Clearing House 
 มหาวิทยาลยับูรพา  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์  Clearing House  ในวันที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2563  
ทางเว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  https://student.mytcas.com  เวลา  16.00 น.  เป็นต้นไป 
 

10.  การยืนยันสิทธิ์  Clearing House   
 10.1  ผู้มีสิทธิ์  Clearing House  เข้าท าการยืนยันสทิธิ์ในระบบ  Clearing House   
ระหว่างวันที่  22 - 23  เมษายน  พ.ศ. 2563  ทางเว็บไซต์  https://student.mytcas.com 
 10.2  หากยืนยันสิทธิ์ในระบบ  Clearing House  แลว้  จะไมส่ามารถสมัคร  TCAS  รอบต่อไปได ้
หากประสงค์จะสมัคร  TCAS  ในรอบถัดไป  ต้องไมท่ าการยืนยนัสิทธิ์ในระบบ  Clearing House  หรือ 
หากได้ยืนยนัสิทธิ์ในระบบ  Clearing House  แล้ว  ให้ท าการสละสทิธิ์เข้าศึกษาในวันที่  24 - 25  เมษายน 
พ.ศ. 2563  ทางเว็บไซต์  https://student.mytcas.com 
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11.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 มหาวิทยาลยับูรพา  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่  27  เมษายน  พ.ศ. 2563   
ทางเว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th/  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th  เวลา  16.00  น.  เป็นต้นไป 
 
12.  เงื่อนไขการเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยับูรพา 

12.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลยับูรพาในขั้นสุดทา้ยถือว่าเป็นผูม้ีสิทธิ์ 
รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลยับูรพา  ตามที่ปรากฏ 
ในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

12.2  ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ถือว่าไมม่ีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลยับูรพา 
 
13.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเขา้ศึกษา 
 ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่  29 - 30  เมษายน  พ.ศ. 2563 
ทางเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th  และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 
เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่          มกราคม  พ.ศ. 2563 

 
    (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 

   (รองศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  ปฏิบัติการแทน 

              ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
        ส าเนาถูกต้อง 
      นฤมล  เหมือนใจ 
 (นางสาวนฤมล  เหมือนใจ) 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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