
 

 
 

ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาเปนนิสิตปริญญาตรี 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคพิเศษ 

 
 

 
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีการผลิต 
เทคโนโลยีเคมี 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 
เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 

เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
เทคโนโลยีการกอสรางและงานโยธา 

 
 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๕ (รอบ ๒) 
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ปฏิทินการสอบคัดเลือก 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะเสาร-อาทิตย / เปดเรียน มิ.ย. ๒๕๕๕) 
(รับสมัครเฉพาะผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเทาดานอาชีวศึกษา) 

 

รายการ 
สอบสัมภาษณ 

(สําหรับผูมีใบรบัรอง) (๑) 
สอบคัดเลือก 

 
สถานที่ 

ดาวนโหลดใบสมัคร 

และกรอกใบสมัคร 
๒๐ ก.พ. – ๘ เม.ย. ๕๕ ๒๐ ก.พ. – ๘ เม.ย. ๕๕ 

www.eng.buu.ac.th 

หรือ  www.buu.ac.th 

การรับสมัคร 

และตรวจหลักฐาน 
๒๐ ก.พ. – ๘ เม.ย. ๕๕ ๒๐ ก.พ. – ๘ เม.ย. ๕๕ สถาบันที่ตองการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ ์

สอบขอเขยีน / และผูที่ไมตองสอบ

ขอเขียน (มีใบรับรอง) 

๑๒ เม.ย. ๕๕ 

 

๑๒ เม.ย. ๕๕ 

 

www.eng.buu.ac.th   

และสถาบันเครือขาย 

สอบขอเขยีน – 
อาทิตยที่ ๒๒ เม.ย. ๕๕ 

เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

สถาบันที่ตองการศึกษา 

ประกาศชื่อผูมีสิทธิ์ 

สอบสัมภาษณ 

๙ พ.ค. ๕๕ 

 

๙ พ.ค. ๕๕ 

 

www.eng.buu.ac.th   

และสถาบันเครือขาย 

สอบสัมภาษณ 
อาทิตยที่ ๑๓ พ.ค. ๕๕ 

เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

อาทิตยที่ ๑๓ พ.ค. ๕๕ 

เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

สถาบันที่ตองการศึกษา 

ประกาศผลขั้นสุดทาย ๑๘ พ.ค. ๕๕ ๑๘ พ.ค. ๕๕ 
www.eng.buu.ac.th   

และสถาบันเครือขาย 

รายงานตัว แบบออนไลน 

(อาจมีการเปลีย่นแปลงวัน) 
๒๔ – ๒๘ พ.ค. ๕๕ ๒๔ – ๒๘ พ.ค. ๕๕ http://smartreg.buu.ac.th 

 

 

หมายเหตุ   (๑)  ผูสมัครที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถวน และมีใบรับรองจากหัวหนาหนวยในสถานประกอบการตนสังกัด ไมตอง 
 สอบขอเขียน 

       (๒)  สถาบันที่รับสมัคร (ตองการศึกษา ณ หนวยสอนใดตองสมัครที่หนวยสอนนั้น / หนวยสอนขอสงวนสิทธิ์            

             ไมเปดสอนในกรณีที่มีผูสอบผานและเขาเรียนไมเต็มจํานวน) ไดแก  

๑. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร     สถานที่รับสมัคร : อาคารเกษม จาติกวณิช ชั้น ๓ 

(จันทร-ศุกร เวลา ๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. / เสาร-อาทิตย เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 

๒. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ    สถานที่รับสมัคร : อาคารอํานวยการ  

(จันทร-ศุกร เวลา ๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. / เสาร–อาทิตย เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 

๓. วิทยาลัยเทคนิคระยอง    สถานที่รับสมัคร : อาคารอํานวยการ หองประชาสัมพันธ 

(ทุกวัน เวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 

๔. วิทยาลัยเทคนิคบานคาย     สถานที่รับสมัคร : อาคารอํานวยการ    

(ทุกวัน เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) 
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- สําเนา - 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่             /๒๕๕๕ 

เรื่อง  การรบัสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนนสิิตขั้นปริญญาตรี  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ ภาคพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ (รอบ ๒) 

และโครงการคัดเลือกนิสติกรณีพเิศษเพื่อเขาศึกษาตอโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ ภาคพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ (รอบ ๒) 

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

  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๕

มหาวิทยาลัยบูรพาจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปนนิสิตขั้นปริญญาตรี หลักสูตรภาคพิเศษ      

ในคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ (รอบ ๒) 
 

๑.  กลุมวชิาที่รับสมัคร 
 ๑.๑  เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  ๑.๕  เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 

๑.๒  เทคโนโลยีการผลิต    ๑.๖  เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส  

๑.๓  เทคโนโลยีเคม ี    ๑.๗  เทคโนโลยีการกอสรางและงานโยธา 

๑.๔  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  
 

๒.  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัคร 
 

๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
๒.๑.๑   เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพชัน้สงู (ปวส.) หรือเทยีบเทา

ทางดานที่เกี่ยวของกับกลุมวิชาที่สมัคร (คุณสมบัติเฉพาะ) ทั้งนี้หากคุณสมบัติเฉพาะ

ไมตรงกลุมวิชาที่สมัคร อาจไมสําเร็จการศกึษาภายใน ๒ ป   

๒.๑.๒  กรณทีี่ผูสมัครมีคุณสมบติัเฉพาะครบถวน และมีใบรับรองจากหวัหนาหนวยในสถาน

ประกอบการตนสังกัด ไมตองสอบขอเขียน 

๒.๑.๓  ไมเคยตองโทษตามคําพพิากษาของศาล เวนแตในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิด

อันกระทําโดยประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 

๒.๑.๔  ไมเคยถูกไลออกจากสถาบนัการศึกษาใด เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสยี 

๒.๑.๕  ไมเปนคนวกิลจริตหรือเปนโรคตดิตอรายแรงทีสั่งคมรังเกยีจหรือโรคสําคัญ                  

ที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
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๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะ * 
๒.๒.๑   กลุมวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

- สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับ ปวส. ในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต, เทคนิคอุตสาหกรรม, 

เทคนิคโลหะ, เครื่องกล  
 

๒.๒.๒   กลุมวิชาเทคโนโลยีการผลิต 

- สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับ ปวส. ในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต, เทคนิคอุตสาหกรรม, 

เทคนิคโลหะ  
 

๒.๒.๓   กลุมวิชาเทคโนโลยีเคมี 

- สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับ ปวส. หรือเทียบเทา ในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร, 

เคมีอุตสาหกรรม, ปโตรเคมี  หรือเทียบเทาตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา 
 

๒.๒.๔   กลุมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

- สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับ ปวส. ในสาขาวิชาเครื่องกล, เทคนิคการผลิต, เทคนิคโลหะ, 

เทคนิคอุตสาหกรรม, เทคโนโลยียางและพอลิเมอร  
 

๒.๒.๕   กลุมวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 

- สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับ ปวส. ในสาขาวิชาเครื่องกล, เทคนิคการผลิต, เทคนิค

อุตสาหกรรม, เทคนิคการหลอ, ไฟฟากําลัง, เครื่องมือวัดและควบคุม, เมคคาทรอนิกส  
 

๒.๒.๖   กลุมวิชาเทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

- สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับ ปวส. ในสาขาไฟฟากําลัง, อิเล็กทรอนิกส, เทคโนโลยี-

โทรคมนาคม, เครื่องมือวัดและควบคุม, เมคคาทรอนิกส และมีประสบการณการทํางาน      

ในสาขาที่เกี่ยวของไมนอยกวา ๓ ปเต็ม  หรือ 

- ในกรณีไมมีประสบการณทํางาน ตองมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับ ปวส. ไมต่ํากวา ๒.๕       

และไดรับผลการเรียน ไมต่ํากวา C หรือเทียบเทาในรายวิชาสามัญ พื้นฐานวิชาชีพ วิชาชีพพื้นฐาน 

วิชาชีพสาขาวิชา และวิชาชีพสาขางาน  
 

๒.๒.๗ กลุมวิชาเทคโนโลยีการกอสรางและงานโยธา 

- สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับ ปวส. หรือเทียบเทา ในสาขาวิชาการกอสราง, โยธา, สํารวจ  

หรือเทียบเทาตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา 

 

 
หากปรากฏในภายหลงัวาผูสมัครสอบขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะในการศึกษา

สาขาวิชาใดวชิาหนึ่งอยูกอนทาํการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิใ์นการคัดเลือกครั้งนี ้และแมจะไดรับ

การรายงานตวัเขาศึกษาแลวก็ตาม จะตองถูกถอนสภาพจากการเปนนิสิตทนัท ีหรือแมสําเร็จการศึกษาแลว

ก็อาจถกูเพกิถอนปริญญาบตัรได โดยไมอาจขอรับเงินคาธรรมเนยีมตาง ๆ คืนได 

 

หมายเหต ุ  :    *  หรือโดยความเห็นชอบของคณะวิศวกรรมศาสตร 
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๓.  การสมัครคัดเลือก 

 

 ๓.๑ กอนเขาสมัครคัดเลือก 
๓.๑.๑  สามารถดาวนโหลดใบสมัครพรอมระเบียบการ ไดที่ www.eng.buu.ac.th            

หรือ www.buu.ac.th 

๓.๑.๒  ศึกษาระเบียบการและจัดหาหลักฐานประกอบการสมัครที่กาํหนดไวในขอ ๓.๒              

พรอมกรอกใบสมัครใหถูกตองและชัดเจน ครบทุกสวน 

๓.๑.๓  สมัครดวยตนเองพรอมหลักฐานประกอบการสมคัร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยับูรพา หรือสถาบันเครือขายที่ตองการศึกษา ตามวนัเวลาที่กาํหนด 

(สนใจเรียนที่ไหนสมัครที่นัน่) 
 

 ๓.๒ หลักฐานประกอบการสมัคร  ในวันสมัครสอบ กรุณาจัดเรียงหลักฐานตามลําดับ ดังนี ้

  ๓.๒.๑ ใบสมัครสอบ (มบทบ.๑) และ บัตรเลขที่นัง่สอบ (มบทบ.๒) 

พรอมติดรูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  ๓×๔ ซม.   

จํานวน  ๓  รูป  จะตองเปนรูปที่ถายครั้งเดียวกนัและถายในระยะเวลาไมเกนิ                    

๖ เดือน นับถงึวนัสมัคร (หลังรูปถายใหเขียนชื่อ-นามสกุล และกลุมวชิาที่สมัครดวย) 

๓.๒.๒ ใบแสดงคุณวุฒิหรือใบรับรองการศึกษาสายอาชวีะ ไมตํ่ากวาระดับ ปวส. ตัวจริง 

พรอมสําเนาทีรั่บรองถูกตอง 

  ๓.๒.๓ สําเนาบัตรประชาชน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 

  ๓.๒.๔ สําเนาทะเบียนบาน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 

  ๓.๒.๕ สําเนาหลกัฐานการเปลีย่นชือ่ หรือชื่อสกุล (ถามี) 

๓.๒.๖  แบบฟอรมรับรองประสบการณทาํงานเพื่อศึกษาตอในหลกัสตูรเทคโนโลยบัีณฑิต 

(ใหใชแบบฟอรมของคณะวศิวกรรมศาสตร) ที่ผานการรับรองจากหัวหนาหนวย 

ในสถานประกอบการตนสงักัด (ถามี) 

  ๓.๒.๗ หลักฐานประวัติการทาํงานและการผานการฝกอบรมตาง ๆ พรอมสําเนา (ถามี) 
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 ๓.๓  คาใชจายในการสมคัรสอบ 
        คาใชจายในการสมัครสอบมีดังนี ้ 

๓.๓.๑  คาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกคนละ ๕๐๐ บาท 

   เมื่อสถาบนัเครือขายไดรับใบสมัครพรอมหลักฐานประกอบการสมัครแลว จะดําเนนิการ

ตรวจสอบหลกัฐาน ออกบัตรเลขที่นั่งสอบคัดเลือก (มบทบ.๒) ซึ่งถือเปนใบเสร็จรับเงินคาสมัครสอบดวย

ผูสมัครตองเกบ็บัตรเลขที่นั่งสอบคัดเลือกไวเปนหลักฐาน ถาหากบัตรเลขทีน่ั่งสอบสูญหายจะหมดสิทธิ์
ในการสอบ 

 
๔. กลุมวิชาและจํานวนที่รบัเขาศึกษา 

 

    คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยับูรพา และสถาบนัเครือขาย จะคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา        

ในกลุมวิชา ดังนี ้  
 

หนวยสอน กลุมวิชาที่จะเปดสอน จํานวนรับ (คน) 
๑.  คณะวิศวกรรมศาสตร 
     มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑.  เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

๒.  เทคโนโลยีการผลิต 

๓.  เทคโนโลยีเคมี 

๔.  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

๕.  เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 

๖.  เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส** 

๗. เทคโนโลยีการกอสรางและงานโยธา 

งดรับ (เต็ม) 

๑๐ 

๓๐* 

๒๐ 

๒๐ 

งดรับ (เต็ม) 

๓๐* 

๒.  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ๑.  เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส** ๓๐ 

๓.  วิทยาลัยเทคนิคบานคาย ๑.  เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

๒.  เทคโนโลยีการผลิต 

๒๐ 

๒๐ 

๔.  วิทยาลัยเทคนิคระยอง ๑.  เทคโนโลยีการผลิต 

๒.  เทคโนโลยีเคมี 

๓.  เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส** 

๒๐ 

๒๐ 

๒๕ 

 
หมายเหตุ  :    *   กรณีที่ไมสามารถเปดสอนในกลุมวิชาดังกลาว ผูผานการคัดเลือกสามารถยายกลุมวิชา/หนวยสอนได  

 หากมีคุณสมบัติเฉพาะ (ดังขอที่ ๒.๒ หนา ๔) สอดคลองตามกลุมวิชาที่ตองการยาย  

                       **   เนนไฟฟากําลังและระบบควบคุม  
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๕.  การคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือก 

 

การสอบคัดเลือกผูเขาศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ ภาคพิเศษ ในกลุมวิชาเทคโนโลย-ี 

การจัดการอุตสาหกรรม, เทคโนโลยกีารผลิต, เทคโนโลยีเคมี, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน, 

เทคโนโลยีการจัดการพลงังาน, เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, และเทคโนโลยกีารกอสรางและงานโยธา 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จะพิจารณาคัดเลือกจากการสอบ

ขอเขียนและการสอบสัมภาษณ โดยดําเนนิการ ณ สถาบันที่ตองการศึกษา ทัง้นี้คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์

ในการไมรับเขาศึกษา โดยไมจําเปนตองใหผูเขาศึกษาเต็มตามจํานวนที่ประกาศไว 

รายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก (การสอบขอเขยีน)  ผูสมัครสอบตองสอบ ๒ รายวิชา          

คือ วิชาภาษาอังกฤษ และวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ  

การประกาศผลการคัดเลือก ใหดูจากเว็บ www.eng.buu.ac.th ตามกําหนดการที่แจงไวใน

ปฏิทินการสอบคัดเลือก หนา ๒ 
 

๖.  การรายงานตัว (แบบออนไลน) 
 

๖.๑  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะตองรายงานตัวแบบออนไลน ทั้งนี้จะแจง        

ใหทราบในวนัสอบสัมภาษณ หากไมรายงานตัวตามกําหนดจะถือวาสละสิทธิก์ารเขาเปนนิสิต 

๖.๒  ถาผูที่ไดรับการคัดเลือกไมรายงานตวั และชาํระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายในวันและเวลาที่กาํหนด  

จะถือวาผูนัน้สละสิทธิก์ารเขาเปนนิสิต 
 

๗. เอกสารและหลกัฐานการรายงานตัว 
 

๗.๑  เอกสารที่พิมพจากระบบ ไดแก เอกสารกํากับการรายงานตัว คํารับรองผูปกครอง เอกสารขอ

ทําบัตรประจําตัวนิสิต และใบระเบียนประวัตินิสิต 

๗.๒ สําเนาใบแจงชําระเงินคาขึ้นทะเบียนนิสิต ทีผ่านการชําระเงนิจากธนาคารแลว จํานวน ๑ ฉบับ 

๗.๓  สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จาํนวน ๑ ฉบับ 

 ๗.๔  สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถกูตอง (ใหถายสาํเนาเอกสารหนาแรกที่มีบานเลขที่

และหนาทีม่ีชือ่นิสิต จํานวน ๑ ฉบับ) 

๗.๕  สําเนาใบแสดงผลการเรียน หรือ ใบ รบ. พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จาํนวน ๑ ฉบับ 

๗.๖  ใบรับรองแพทย 

๗.๗  สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกลุ (ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถกูตอง จาํนวน ๑ ฉบับ 

๗.๘  จัดสงเอกสารตาม ขอ ๗.๑ – ๗.๗ ทางไปรษณีย (ขอใหสงแบบ EMS ดวนพิเศษ) มาที ่

งานทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษา มหาวทิยาลัยบูรพา 

เลขที่ ๑๖๙ ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑ 

(วงเล็บมมุซองทางซายมือ “ชื่อ-นามสกุล........ รหัสนิสิต.........คณะ.........กลุมวชิา”) 
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๘.  การปฐมนิเทศและการลงทะเบียนเรียน 

 

 ๘.๑  การปฐมนิเทศ 
          นิสิตใหมทุกคนจะตองเขารับการปฐมนิเทศ ตามวัน - เวลาที่มหาวิทยาลัยกาํหนด (สามารถดู       

ไดที่  http://reg.buu.ac.th) ณ หอประชุมธํารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบรูพา จงัหวัดชลบุรี  
 

 ๘.๒  การลงทะเบียนเรยีน 
          นิสิตใหมทุกคนจะตองลงทะเบยีนเรยีน ตามวนั - เวลาที่มหาวทิยาลัยกาํหนด (สามารถดูไดที่  

http://reg.buu.ac.th) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยับูรพา จังหวัดชลบุรี 
 

๙. วันและเวลาเรยีน 
 

เรียนวนัเสาร – อาทิตย  / เวลา ๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   
 

๑๐. กําหนดวันเปดภาคเรียน 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลยับูรพา  เปดเรียนภาคตน  ปการศึกษา ๒๕๕๕   

วันที่ ๕ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่               กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

     ลงชื่อ                 เสรี ชัดแชม 

      (รองศาสตราจารยเสรี ชัดแชม) 

                            รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวทิยาลยับูรพา 
   
 

 
       
 

 

หมายเหต ุ :  กําหนดการในขอ ๘.๑, ๘.๒ และ ๑๐ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้นี้สามารถตรวจสอบไดที ่ 
                  http://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp   

สําเนาถูกตอง 

 

 (นางสาวอลษิา สุขปติ) 

นักวชิาการศึกษาชํานาญการ 
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เอกสารแนะนํากลุมวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(รายละเอียดพรอมภาพประกอบ ดูไดจาก www.eng.buu.ac.th) 

 
๑.  เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
 มุงผลิตบัณฑติที่มีความรูความสามารถ ดานการพัฒนาคุณภาพและการเพิม่ผลผลิต การลด-

ตนทนุการผลติ การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอยางมรีะบบ นิสิตจะไดศึกษารายวชิาพืน้ฐานและรายวิชา

เฉพาะทาง อาทิ สถิติ การศกึษาการทาํงานอุตสาหกรรม เศรษฐศาสตรวิศวกรรม การวิจยัดําเนนิงาน

เบื้องตน วัสดุอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพ การวางแผนและการควบคุมการผลิต การบริหารการผลิต 

การออกแบบผังโรงงาน วิศวกรรมการบาํรุงรักษา วิศวกรรมคุณคา การบริหารคุณภาพ โลจิสติกส 

คอมพิวเตอรประยุกตในงานอุตสาหกรรม คอมพิวเตอรชวยการผลิตแบบบูรณาการ เปนตน จากนัน้นิสิต 

จะไดมีโอกาสใชความรูทีเ่รียนมาแกไขปญหาจากสถานการณจริงในการทําโครงงาน ทัง้นี้จะไดบัณฑิตที่มี

คุณภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตในทุกประเภท อันจะสงผลใหหนวยงานมศัีกยภาพในการประหยัด

ทรัพยากรของตนเอง และเพิม่ประสิทธิภาพการทํางานใหแกพนักงานในองคกร นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในระดับประเทศตอไป 
 
๒.  เทคโนโลยีการผลิต  
 มุงผลิตบัณฑติที่มีความรู ดานการวิเคราะหระบบการผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ  

การออกแบบกระบวนการผลิต การลดตนทุนการผลิตอยางมีระบบ การออกแบบแมพิมพโลหะ                

การออกแบบแมพิมพพลาสติก การออกแบบอุปกรณชวยผลิตและอุปกรณจับยึด คอมพิวเตอรชวยการผลิต

แบบบูรณาการ เทคโนโลยีเครื่องมือกล ตลอดจนการควบคุมการผลติดวยระบบอตัโนมัติเพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมการผลิตในทุกประเภท อันจะสงผลใหการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเจริญรุดหนาตอไป 
 
๓.  เทคโนโลยีเคมี  
 มุงผลิตบัณฑติที่มีความรู ความเขาใจในกระบวนการทางเคมีในอุตสาหกรรม พรอมปรับกระบวน

ทัศนทางความคิดใหสามารถบูรณาการประสบการณทีม่ีอยูเขากับทฤษฏีไดอยางถกูตอง โดยเนนการเรียน

การสอนเกี่ยวกับการคํานวณสมดุลมวลสารและสมดุลพลังงาน  ปรากฏการณการถายเทโมเมนตัม ความ

รอนและมวล หลักอุณหพลศาสตร หลักจลนพลศาสตร ตลอดจนการควบคุมเครื่องมือวัดและกระบวนการ

เคมีที่เกีย่วของ ทั้งในทางทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี  ซึง่มี

เทคโนโลยทีี่กาวกระโดด ทาํใหผูเรียนสามารถพัฒนาสายงานวชิาชพีไดอยางตอเนื่อง 
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๔.  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน  

มุงผลิตบัณฑติที่ มีความรูดานเทคโนโลยยีานยนตและอุปกรณชิ้นสวนยานยนต (เชน เครื่องยนต 

ระบบเบรก ระบบขับเคลื่อน) และโครงสรางยานยนต (โดยใหเปนไปตามมาตรฐานยานยนต) รวมถงึหลักการ

ทางพลศาสตรของโครงสรางยานยนต และระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงการบรหิารการผลิตในโรงงานดวย  

เพื่อรองรับกับภาคอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตและการประกอบรถยนต ตามนโยบายของรัฐที่ตองการให

ประเทศไทยเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมยานยนต (Detroit of Asia)  
 
๕.  เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 
 มุงผลิตบัณฑติที่มีความรูดานการวางแผนและจัดการการใชพลังงาน เพื่อใหการใชพลังงานเปนไป

อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด โดยเนนศึกษาการบริหารจัดการการใชพลงังานอยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อลดตนทนุขององคกร ศึกษาการเพิม่ทางเลือกของพลังงานระบบใหม การจัดการและเลือกใชพลังงาน 

ในแตละชนิดตามหลกัวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร รวมถึงการผสมผสานรูปแบบของแหลงพลังงานใหเกิด

ประโยชนสูงสดุ และลดผลกระทบของการใชพลังงานตอปญหาสิง่แวดลอม 
 
๖.  เทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
 มุงผลิตบัณฑติที่มีความรู ดานอุตสาหกรรมไฟฟากําลงั, ไฟฟาควบคุม และไฟฟาอิเลก็ทรอนกิส 

รวมถึงอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรซอฟแวร และระบบสมองกลฝงตวั  นอกจากนี้ การพัฒนาระบบพลังงาน

ไฟฟาทดแทน และการอนุรักษพลังงานไฟฟา ในภาคอุตสาหกรรม เพือ่รองรับการเติบโตทางดานอตุสาหกรรม

ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และอตุสาหกรรมคอมพิวเตอรซอฟแวร และระบบสมองกลฝงตัวของประเทศไทย  

รวมทัง้ระบบพลังงานไฟฟาทดแทน และการอนุรักษพลังงานไฟฟาในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะสงผลตอ

กระบวนการพฒันาและการเติบโตทางดานเศรษฐกิจของประเทศอยางยั่งยนื  

 
๗. เทคโนโลยีการกอสรางและงานโยธา  

มุงผลิตบัณฑติที่มีความรูดานการการกอสรางและงานโยธาที่ทนัสมยั เพื่อเพิม่ศักยภาพของ

บุคลากรระดับปฏิบัติการในการดําเนนิงานที่เกีย่วของกับการกอสรางและงานโยธาใหมีความถูกตอง, 

ปลอดภัย, และประหยัด ซึ่งเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมการกอสรางของ

ประเทศไทยโดยรวม เพื่อรองรับการแขงขนัอยางเสรีของอุตสาหกรรมการกอสรางกบัตางชาติภายใต

ขอตกลงเขตการคาเสรีตาง ๆ โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน 
 



   - ๑๑ - 

 

แบบตรวจสอบหลักฐาน 
 

ประกอบการสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

 
โปรดทําเครือ่งหมาย / ลงในชองวางในตารางดานลางนี ้
ลําดับที ่ หลักฐานการสมัคร มี ไมม ี หมายเหต ุ

๑ ใบสมัครสอบ (มบทบ.๑)    

๒ บัตรเลขที่นั่งสอบ (มบทบ.๒)    

๓ รูปถายหนาตรง ขนาด  ๓x๔ ซม. จํานวน ๓ รูป 

(ติดรูปถายในเอกสารขอ ๑ และ ๒) 

   

๔ ใบรับรองผลการเรียนสายอาชีวะฉบบัจริง ไมตํ่ากวาระดบั 

ปวส. ที่แสดงผลการเรียนไมตํ่ากวา 3 ภาคการศึกษา        

(พรอมสําเนาที่รับรองถูกตอง) 

   

๕ สําเนาบัตรประชาชน (ลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง)    

๖ สําเนาทะเบียนบาน (ลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง)    

๗ สําเนาหลกัฐานการเปลีย่นชือ่ หรือชื่อสกุล    

๘ แบบฟอรมรับรองประสบการณทํางาน เพือ่ศึกษาตอใน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ของคณะวิศวกรรมศาสตร        
(ผานการรับรองจากหัวหนาหนวยในสถานประกอบการตนสังกัด) 

   

๙ หลักฐานประวัติการทาํงาน และการผานการฝกอบรมตาง ๆ 

พรอมสําเนาทีรั่บรองถูกตอง (ถามี) 

   

 
หมายเหต ุ :  คาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกคนละ ๕๐๐ บาท 
 
 
 

ลงชื่อ................................................... 

      (.................................................) 

     ผูสมัคร 

   วันที ่.........เดือน............................ พ.ศ............. 



   - ๑๒ 

 

 
 
 

คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสขุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ 

โทรศัพท ๐-๓๘๑๐-๒๒๒๒ ตอ ๓๓๐๐ โทรสาร ๐-๓๘๗๔-๕๘๐๖ 
อีเมล engineer@buu.ac.th 

โฮมเพจ http://www.eng.buu.ac.th 
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