
-ส ำเนำ- 
 

ปฏิทินกำรคัดเลือกนักเรียนเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 2) 
โครงกำรรับตรง วิทยำเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2 

มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

 

หมายเหตุ  1.  ปฏิทินกำรรับสมัครอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
  2.  ผู้ที่จะสมัครฯ ต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ  
รหัสนิสิต 65 

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

  4.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร  500  บำท  
5.  ตรวจสอบค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ได้ที่ http://shorturl.at/fxJ79 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี            เวลา 

ลงทะเบียนระบบ mytcas https://student.mytcas.com 9 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป - 

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

15 ก.พ.-18 เม.ย.2565 - 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 

- Krungthai NEXT 
- ธนำคำรกรุงไทย  
- ที่ท ำกำรไปรษณีย ์
- เคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven) 

15 ก.พ.-19 เม.ย.2565 
ตำมเวลำเปิดท ำกำร

ของหน่วยงำน 

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ 
ข้อมูลกำรช ำระเงินคำ่สมัคร 

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

หลังจำกช ำระเงิน 3 วัน
ท ำกำร 

- 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
สัมภำษณ ์

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

29 เม.ย. 2565 16.00 น. 

สอบสัมภำษณ์  
(อำจสัมภำษณ์ 1 วัน) 

รูปแบบกำรสอบสัมภำษณ์จะประกำศ
ให้ทรำบวันที 29 เม.ย. 2565 

30 เม.ย.-1 พ.ค. 2565 09.00 น. 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบ
สัมภำษณ์ และมีสิทธิ ์
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

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

4 พ.ค 2565 16.00 น. 

ยืนยันสิทธิ์ผำ่นระบบ Clearing 
House 

https://student.mytcas.com 4-5 พ.ค 2565 - 

สละสทิธิ์ผำ่นระบบ Clearing 
House 

https://student.mytcas.com 6 พ.ค 2565 - 

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

9 พ.ค 2565 
16.00 น. 

รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ http://smartreg.buu.ac.th 17-18 พ.ค 2565 - 
ปฐมนิเทศนสิิตใหม่ 22 - 24 มิ.ย. 2565 
เปิดภำคเรียน 25 มิ.ย. 2565 

http://shorturl.at/fxJ79
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/


-ส ำเนำ- 
   

 
ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 

ที่  0155 /2565 
เรื่อง  กำรคัดเลือกนักเรียนเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  (TCAS รอบท่ี 2)  

โครงกำรรับตรง วิทยำเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 2) 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 

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

 ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559  เรื่อง  กำรศึกษำระดับปริญญำตรี  พ.ศ. 2559  
มหำวิทยำลัยบูรพำ  จะด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 2) 
ประเภทรับตรงโดยมหำวิทยำลัยบูรพำ  (วิทยำเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2) ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 
โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.  ก ำลังศึกษำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ ตำมควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะในแต่ละคณะ  
 2.  เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติดี 
 3.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 4.  คุณสมบัติเฉพำะสำขำวิชำของผู้เข้ำรับกำรศึกษำให้เป็นไปตำมที่คณะก ำหนด 
 
2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมัคร 
(คณะ/สำขำวิชำที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพำะ  แสดงว่ำไม่มีกำรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะเพ่ิมเติม) 

2.1  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 
    2.1.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว ภาคปกติ 

   -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5-6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

 แนวทางการประกอบอาชีพ  
บัณฑิตสำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนสีเขียว เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรนี้ จะมีควำมรู้

ควำมสำมำรถทำงด้ำนธุรกิจ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ รวมถึงกำรวำงแผนป้องกันและลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม
จำกกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน ในลักษณะงำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

- ผู้ประกอบกำรทำงด้ำนโลจิสติกส์ 
- ผู้ให้บริกำรกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 
- ตัวแทนขนส่งสินค้ำทำงบก ทำงทะเล หรือทำงอำกำศ 
- นักวิเครำะห์และวำงแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน 
- นักวิเครำะห์กระบวนกำรทำงธุรกิจ 
- เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยจัดกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำ 
- เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรคลังสินค้ำ 
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- เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยจัดซื้อ 
- เจ้ำหน้ำที่ควบคุมคุณภำพ  
- เจ้ำหน้ำที่มวลชนสัมพันธ์ 
- นักวิชำกำร หรือนักวิจัยด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
- ประกอบอำชีพในหน่วยงำนรำชกำร เช่น นักวิชำกำรขนส่ง นักวิชำกำรศุลกำกร นักวิชำกำรพำณิชย์ 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน หรือต ำแหน่งอ่ืนในหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้อง 
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น 
   2.1.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ภาคปกติ 
   -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
   -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5-6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

 แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน รวมทั้งประกอบ
อำชีพส่วนตัว ดังนี้   
 - ภำครัฐ สำมำรถท ำงำนด้ำนกำรบริหำรนโยบำยและแผนงำนได้ทุกหน่วยงำนรำชกำร ทุกกระทรวง 
ทบวง กรม กอง เช่น ปลัด เจ้ำพนักงำนปกครอง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน เลขำนุกำรบริหำร นักวิชำกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่วิเทศสัมพันธ์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนบุคคล 
นักบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ นักทรัพยำกรบุคคล นักพัฒนำชุมชน นักสังคมสงเครำะห์ นักบริหำรงำนคลังและ
งบประมำณ นักจัดกำรงำนทั่วไป ผู้บริหำรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักกำรเมืองระดับท้องถิ่น/ระดับชำติ 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรรัฐกิจ ข้ำรำชกำรต ำรวจ ข้ำรำชกำรทหำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ พนักงำนองค์กำรมหำชน เช่น 
ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน เป็นต้น 

- ภำคเอกชน สำมำรถท ำงำนในด้ำนกำรบริหำรทุกระดับของบริษัท เช่น นักวิเครำะห์โครงกำร 
นักวิเครำะห์กำรลงทุน นักวิเครำะห์ระบบงำน นักบริหำร พนักงำนบริษัท ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวำงแผนองค์กร และประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้ำของกิจกำร  
เป็นต้น 

2.1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ภาคปกติ 
-  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
-  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5-6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

    -  มีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
แนวทางการประกอบอาชีพ 
บัณฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงธุรกิจเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรนี้ สำมำรถ

ประกอบอำชีพได้ในองค์กำรภำครัฐและเอกชน ประกอบอำชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจส่วนตัวและงำนที่
เกี่ยวข้องกับต ำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้  
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1) นักบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
2) นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
3) เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
4) นักวิเครำะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ (System Analysis and Design) 
5) ผู้จัดกำรโครงกำรสำรสนเทศ (Information Project Manager) 
6) ผู้ดูแลระบบฐำนข้อมูล (Database Administrator) 
7) ผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) 
นอกจำกนั้น จำกทักษะตำมกลุ่มวิชำที่เลือกเรียน ยังสำมำรถประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับทักษะเฉพำะ

ของตน ในลักษณะงำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
- ประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ได้แก่ นักพัฒนำซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile 

Application Developer) นักพัฒนำเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Developer) นักพัฒนำและ
ออกแบบเว็บไซต์ (Website Designer and Developer) และนักพัฒนำไอโอที (IoT Developer) 

- ประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย ได้แก่ นักพัฒนำสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย 
(Multimedia and Video Developer) นักผลิตเนื้อหำดิจิทัล (Digital Content Creator) 

- ประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยและควำมปลอดภัย ได้แก่ ผู้ดูแลระบบเครือข่ำยและ
เครื่องแม่ข่ำย (Network System Administrator) ผู้ปฏิบตัิงำนด้ำนควำมปลอดภัยระบบ (System Security 
Officer)  

- ประกอบอำชีพเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะ ได้แก่ นักวิเครำะห์กระบวนกำรทำงธุรกิจ (Business Analyst) 
นักวิเครำะห์ข้อมูลดิจิทัล (Digital Data Analyst) 

2.1  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 
2.1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์มี 2 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย 

    1) กลุ่มนวัตกรรมการผลิตพืช ภาคปกต ิ
    -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
  -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5-6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

- กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมกำรผลิตพืช  ประกอบด้วย  smart farming  
ทั้งด้ำนพืช  นวัตกรรมกำรผลิตและแปรรูปมันส ำปะหลังแบบครบวงจร  นวัตกรรมกำรผลิตและแปรรูปอ้อยแบบ
ครบวงจร  นวัตกรรมกำรผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจร ธุรกิจเกษตรเพื่อผู้ประกอบกำร ระบบน้ ำและ
พลังงำนแสงอำทิตย์เพ่ือกำรเกษตร เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรเกษตรแบบไร้ขยะ กำรจัดกำร
ผลิตผลทำงกำรเกษตรเพ่ือกำรส่งออก เทคโนโลยีชีวภำพพืช สรีรวิทยำของพืช กำรปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยี
เมล็ดพันธุ์พืช หลักกำรผลิตพืช เทคโนโลยีกำรผลิตพืชเสริมควำมงำม เทคโนโลยีกำรผลิตไม้ผล เทคโนโลยีกำร
ขยำยพันธุ์พืช เช่น กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดินพืชพลังงำนและเทคโนโลยี ด้ำนพลังงำนชีว
มวล กำรผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร กำรจัดกำรดินและปุ๋ยเทคโนโลยี 
กำรจัดกำรวัชพืชโรคและแมลงศัตรูพืช และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวกับกำรผลิตพืช เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้และ
กำรวิจัยทำงด้ำนพืชศำสตร์ น ำไปสู่กำรสร้ำงเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำกำรผลิตพืชและศึกษำในด้ำนกำรประเมิน
คุณภำพผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยว ดัชนีกำรเก็บเก่ียวกำรรักษำคุณภำพ คุณค่ำของโภชนำกำร ระบบกำรจัดกำรหลัง
กำรเก็บเกี่ยว กำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง และกำรน ำเทคโนโลยี
ที่เหมำะสมและทันสมัยมำใช้เพ่ือลดกำรสูญเสียหลังกำรเก็บเกี่ยว ควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบ
มำตรฐำนของประเทศผู้น ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร 
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2) กลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว ์ภาคปกติ 
    -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
 -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5-6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

-  กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่ส ำคัญ ประกอบด้วย  
ฟำร์มอัจฉริยะทำงด้ำนสัตว์ กำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ สมุนไพรส ำหรับปศุสัตว์ ธุรกิจเกษตรเพื่อผู้ประกอบกำร กำร
เลี้ยงและกำรจัดกำรฟำร์มปศุสัตว์ เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์ โภชนศำสตร์สัตว์และ
เทคโนโลยีอำหำรสัตว์ พืชอำหำรสัตว์ กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสัตว์ เทคโนโลยีน้ ำนม กำรฟักไข่และกำร
จัดกำรโรงฟัก เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม กำรรักษำเบื้องต้นและกำรป้องกันโรคในสัตว์ ธุรกิจปศุสัตว์
และมำตรฐำนฟำร์ม และผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ และกำรวิจัย ทำงสัตว
ศำสตร์เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์  

แนวทางการประกอบอาชีพของนวัตกรรมเกษตร  ศึกษำต่อปริญญำโท ปริญญำเอก ในสำขำทำงด้ำน 
วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ รับรำชกำรในส่วนรำชกำร
ที่เก่ียวข้องกับกำรเกษตร อำจำรย์หรือนักวิจัย ตำมสถำบันมหำวิทยำลัยทั้งภำครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจทำงด้ำน
เกษตร เช่น ฟำร์ม สวน ไร่ โรงงำน ฯลฯ หรือท ำงำนในภำคเอกชนที่เกี่ยวกับธุรกิจกำรเกษตร 

2.1.2 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
    -  ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
 -  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5-6 ภำคเรียน)  ไม่ต่ ำกว่ำ  2.00 

  -  สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ประกอบด้วย
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตร หลักเศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเกษตร กำรวิจัยตลำด กำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรควบคุมคุณภำพ กำรประกันคุณภำพ และกฎหมำยในอุตสำหกรรมเกษตร สถิติและ
กำรวำงแผนกำรทดลอง นวัตกรรมในอุตสำหกรรมเกษตร กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร หลัก
วิศวกรรมแปรรูปอำหำร กำรเสริมทักษะและจรรยำบรรณสำหรับวิชำชีพวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรศึกษำด้ำน
พัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร เช่น จุลชีววิทยำอำหำร เคมีอำหำร หัวข้อคัดสรรอุตสำหกรรมเกษตร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมแล้เครื่องดื่ม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง เทคโนโลยีผักและผลไม้ เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก 
เทคโนโลยีกำรหมัก เทคโนโลยีแป้งและน้ ำตำล และในด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพและควำมงำม เช่น อำหำร
เพ่ือสุขภำพ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ สำรสกัดสมุนไพรและกำรทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพ หัวข้อคัดสรรทำงกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภำพและควำมงำม เครื่องส ำอำง เวชส ำอำง และพิษวิทยำของผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ สำมำรถท ำงำนได้ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนเอกชน โดยท ำงำนใน
ต ำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับอำหำร กึ่งอำหำร และไม่ใช่อำหำร ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพและควำมงำม ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ยังสำมำรถท ำงำนใน
ต ำแหน่งอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ฝ่ำยกำรผลิต ฝ่ำยกำรควบคุมและประกันคุณภำพ กำรตลำด เป็นต้น และประกอบ
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมเกษตร 
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3. การสมัครคัดเลือก 
 1) ผู้สมัครต้องท ำกำรลงทะเบียนในระบบ mytcas ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวำคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
ทำงเว็บไซต์ http://student.mytcas.com 

2) ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 
3) กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  

http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ – 18 เมษำยน พ.ศ. 2565 
4) กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ  

มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 5) หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบถัดไป 
มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ 
หมายเหต ุ  ผู้สมัครท่ีมิใช่สัญชำติไทย หำกผ่ำนคัดเลือกเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ จะมีค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลัย 
เพิ่มเติม ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 20,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ถ้ำมี) ภำคเรียนละ 10,000 บำท 
 
4.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
 -  สอบสัมภำษณ์  ร้อยละ  100 

ในวันสอบสัมภำษณ์มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติของผู้สมัคร 
ไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำเป็นนิสิต 
 
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 5.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
 5.2 น ำใบสมัครไปช ำระเงินผ่ำนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย 
หรือเคำน์เตอร์เซอร์วิส (ร้ำน 7-eleven) หรือที่ท ำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ – 19 เมษำยน  
พ.ศ. 2565  (กำรช ำระค่ำสมัครผ่ำนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 19 เมษำยน พ.ศ. 2565  
จะต้องช ำระไม่เกินเวลำ 22.30 น.)  
หมายเหตุ   1. ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครท่ีมีกำรช ำระเงิน 
ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

   2. 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) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th 
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ – 18 เมษำยน พ.ศ. 2565 
หำกพ้นก ำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้ 
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7.  รหัสสาขา  ชื่อสาขาวิชา  และจ านวนที่รับ 
 

รหัสสาขา สาขาวิชา ชื่อปริญญา จ านวนรับ 
1.  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว 

10190323220101A0I0001 สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรม 
ทำงธุรกิจ  ภำคปกติ 

วท.บ. 80 

10190323611001A0I0001 สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และโซ่อุปทำน 
สีเขียว ภำคปกต ิ

บธ.บ. 80 

10190323903101A0I0001 สำขำวชิำกำรรัฐประศำสนศำสตร์ ภำคปกติ รป.บ. 80 

2.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 

10190324500201AAI0001 สำขำวชิำเกษตรศำสตร์ กลุ่มนวตักรรม 
กำรผลิตพืช ภำคปกต ิ วท.บ. 30 

10190324500201ABI0001 สำขำวชิำเกษตรศำสตร์ กลุ่มนวตักรรม 
กำรผลิตสัตว์ ภำคปกต ิ วท.บ. 30 

10190324501101A0I0001 สำขำวชิำพฒันำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร   
ภำคปกต ิ

วท.บ. 25 

รวมทั้งสิ้น 325 
 

8.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ ในวันที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2565 

ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 

9.  การสอบสัมภาษณ์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 30 เมษำยน-1 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

(อำจสอบสัมภำษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป  พร้อมหลักฐำนดังนี้ 
(รูปแบบกำรสอบสัมภำษณ์ จะประกำศในวันที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2565) 

  -  ใบสมัคร ที่ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด  1  นิ้ว 
-  ใบแสดงผลกำรเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 - 6  (5-6 ภำคเรียน) 
-  บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร 

      -  ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในประเทศไทย 
ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง (ส ำหรับบุคคลต่ำงด้ำว) 

 
10. ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
 มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ใน
วันที่ 4 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
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11.  การยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
11.1 ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่ำงวันที่ 4-5 พฤษภำคม  

พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 11.2 หำกยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สำมำรถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ 
หำกประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้องไม่ท ำกำรยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ  
หำกได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ท ำกำรสละสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 6 พฤษภำคม 
พ.ศ.2565 ทำงเว็บไซต์  http://student.mytcas.com 
 
12.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่  9 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 

13.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
13.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในข้ันสุดท้ำยถือว่ำเป็น 

ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

13.2  ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 หรือเทียบเท่ำ ถือว่ำไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 

14.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา 
  ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่  17-18 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ    
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 
   ประกำศ ณ วันที่  8  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 
 
    (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 

   (รองศำสตรำจำรย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร  ปฏิบัติกำรแทน 

                      อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
 
        ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 
 
 


