
 
  
 
ระเบียบการรับสมัครคดัเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตปรญิญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 (ภาคพิเศษ)  

รอบ 2 

 
 

สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ 
สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี

สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล 
สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 

 
 

มหาวิทยาลัยบรูพา 
ประจําปีการศกึษา  ๒๕๕๕  
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ปฏิทินการสอบคัดเลือก 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ภาคพิเศษ   

เรียน วันจันทร – วันศุกร   ในเวลา และหรือ นอกเวลาราชาการ  
 และ วันเสาร และหรือ วันอาทิตย เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 

 (เปิดเรียน มิถุนายน ๒๕๕๕) 
 

รายการ 
สอบสัมภาษณ ์ * 

ปวช./ปวส. (Top ๑๐) 
 

สอบคัดเลือก 
 

สถานที ่

1. ดาว์นโหลดใบสมัครจาก  
www.eng.buu.ac.th หรือ  

www.buu.ac.th 
2. การรับสมัคร และตรวจ
หลักฐาน 

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

จันทร ์- ศุกร์ 
เวลา ๐๙.๐๐ -๒๐.๐๐ น. 

เสาร์-อาทิตย์ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ณ ชั้น ๓ 

ณ อาคารเกษม จาติกวณิช 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน  /  
และผู้ไม่ต้องสอบข้อเขียน 
 

๑๘  เม.ย. ๕๕ 

 

๑๘  เม.ย. ๕๕ 

 

www.eng.buu.ac.th  หรือ  
www.buu.ac.th   

หรือ ณ อาคารเกษม จาติกวณิช   
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

สอบข้อเขียน 
 

– 
อาทิตยที่ ๒๒ เม.ย. ๕๕ 
เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ประกาศชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ
สัมภาษณ ์

๙  พ.ค. ๕๕ 

 

๙  พ.ค. ๕๕ 

 

สอบสัมภาษณ ์
อาทิตยที่ ๑๓ พ.ค. ๕๕ 

เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

อาทิตยที่ ๑๓ พ.ค. ๕๕ 

เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ประกาศผลขั้นสุดท้าย ๑๘ พ.ค. ๕๕ ๑๘ พ.ค. ๕๕ 

รายงานตัว แบบออนไลน 

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

 

หมายเหตุ *  ผู้สมัครที่มีผลการเรียนเฉลีย่สะสมในกลุม่ (TOPTEN) ๑๐ % แรก  (ให้อ่านข้อ ๕ หน้า ๗) 
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สําเนา 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยบูรพา 
ที่        / ๒๕๕๕ 

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขา้เป็นนสิิตขั้นปริญญาตรี  
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต ภาคพเิศษ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

และ โครงการคัดเลือกนสิิตเป็นกรณพีิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการจดัการศึกษาระดับปริญญาตร ี 
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต ภาคพเิศษ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๕  

รอบ ๒ 
--------------------------- 

 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัย
บูรพาจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตขั้นปริญญาตรี หลักสูตรภาคพิเศษในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๑.  สาขาวิชาที่รับสมคัร 
๑.๑  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ๑.๒  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
๑.๓  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ๑.๔  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 ๑.๕  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
 

๒.  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมคัร 
๒.๑ คณุสมบติัทั่วไป 

๒.๑.๑ เป็นผู้สาํเร็จการศึกษาสายวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร ์ไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ
เทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาสายอาชีพ สาย
ช่างอุตสาหกรรม ไม่ตํ่ากว่าปวช. หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา  

๒.๑.๒ ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกดิจากความผิดอันกระทํา
โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

๒.๑.๓ มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันศึกษาใด เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย 
๒.๑.๔ ไม่เป็นคนวิกลจริต 
๒.๑.๕ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสําคัญที่จะเป็นอปุสรรคต่อการศึกษา 
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๒.๒ คณุสมบติัเฉพาะ 
กรณีมิได้สําเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) หรือ
เทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

๒.๒.๑  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
- สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ ปวช. หรือเทียบเท่าในด้านต่อไปนี้ 

สาขาช่างยนต์, ช่างเมคาทรอนิกส์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมและประสาน, เทคนิค
อุตสาหกรรม, ช่างเทคนคิโลหะ, ช่างเทคนิคการหล่อ, ช่างแม่พิมพ์โลหะ หรือ
เทียบเท่าตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา หรือ 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือวิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่น หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
๒.๒.๒  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาสายวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ
เทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือวิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่น หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

๒.๒.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
- สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ ปวช. หรือเทียบเท่าในด้านต่อไปนี้ 

สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมและประสาน, เครื่องกล, เทคนิคการผลิต, 
เทคนิคโลหะ, เขียนแบบเครื่องกล, เทคนิคอุตสาหกรรม, เทคนิคการหลอ่, ช่าง
แม่พิมพ์โลหะ, การต่อเรือ, ไฟฟ้ากําลัง, อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีโทรคมนาคม, 
เครื่องมือวัดและควบคุม, เมคคาทรอนิกส์, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี
สารสนเทศ, การก่อสร้าง, อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน, เทคนิค
สถาปัตยกรรม, สํารวจ, โยธา, การพิมพ์, เทคนิคแว่นตาและเลนส์, เทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์, เคมีอุตสาหกรรม, ปิโตรเคมี, เทคโนโลยีสิ่งทอ, เคมีสิ่งทอ, 
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสําเร็จรูป หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เทียบเท่า หรือ 

- สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ ม. ๖  หรือเทียบเท่า หรือ 
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือวิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่น หรือสาขาอื่นที่

เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

๒.๒.๔ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
- สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ ปวช. หรือเทียบเท่าในด้านต่อไปนี้     
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สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างเมคคาทรอนิกส์, ช่างกลโรงงาน, ช่าง
คอมพิวเตอร์ เทคนิคอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าตามหลักสูตของกรมอาชีวศึกษา 
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรอื 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือวิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่น หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
๒.๒.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

- สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ ปวช. หรือเทียบเท่าในด้านต่อไปนี้ 
สาขาช่างก่อสร้าง, สาขาช่างสํารวจ, ช่างเทคนิคสถาปัตย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรอื 

- สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ อนุปริญญา, ปวส. หรือเทียบเท่าในด้านต่าง ๆ 
ต่อไปนี้ 
สาขาช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, ช่างสํารวจ, ช่างเทคโนโลยีขนส่ง, ช่างเขียนแบบโยธา, 
การบริหารงานก่อสร้าง, วิศวกรรมชลประทาน, สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม หรือสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรอื 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์สาขา
อ่ืน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร ์

   หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมคัรสอบขาดคุณสมบัติทัว่ไปหรือคุณสมบัติเฉพาะในการศึกษาสาขาวิชา
ใดวิชาหนึ่งอยูก่่อนทําการสมัครสอบคัดเลอืก จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้   และแม้จะได้รับการรายงาน
ตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม จะตอ้งถูกถอนสภาพจากการเปน็นสิิตทันที หรือแม้สําเร็จการศึกษาแล้วก็อาจถูกเพิก
ถอนปริญญาบัตรได้ 
 

๓.  การสมัครคัดเลือก 
 ๓.๑ ก่อนเขา้สมัครคัดเลือก 

๓.๑.๑ สามารถดาว์นโหลดใบสมัครพร้อมระเบียบการ ได้ที่ www.eng.buu.ac.th หรือ
www.buu.ac.th  

๓.๑.๒ ศึกษาระเบียบการและจัดหาหลักฐานประกอบการสมัครทีกํ่าหนดไว้ในข้อ ๓.๒ พร้อม
กรอกใบสมัครให้ถูกต้องและชัดเจน ครบทุกส่วน 

๓.๑.๓ สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ณ อาคารเกษม จาติกวณิช คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ตามวันเวลาที่กําหนด 
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๓.๒  หลักฐานประกอบการสมัคร  (ในวันสมัครสอบ กรณุาจัดเรียงหลักฐานตามลําดับ) 
  ๓.๒.๑ ใบสมัครสอบ (มบวศ.๑) และ บัตรเลขที่นั่งสอบ (มบวศ.๒) 

พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไมส่วมแว่นตาดํา  ขนาด  ๓×๔ ซม.   
จํานวน ๓ รูป  จะต้องเป็นรูปที่ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน                   
๖ เดือน นับถึงวันสมัคร (หลังรูปถ่ายให้เขียนชื่อ นามสกุล สาขาวิชาที่สมัครด้วย) 

๓.๒.๒ ใบแสดงคุณวุฒิหรือใบรับรองการศึกษาสายอาชีวะ ไม่ตํ่ากว่าระดับ ปวช. หรือ มัธยมศึกษาปี
ที่ ๖ สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตัวจริง พร้อมสําเนาถ่าย 

  ๓.๒.๔ สําเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง) 
  ๓.๒.๕ สําเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง) 
  ๓.๒.๖ สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้าม)ี 

๓.๒.๗ แบบฟอร์มรับรองผลการเรียนของนักศึกษาที่อยู่ใน ๑๐ อันดับแรก 
ของสถาบันการศึกษา (Top Ten) ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันการศึกษา (ถ้ามี) 

 

 ๓.๓  ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ 
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบมีดังนี้  
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกคนละ           ๕๐๐  บาท 

   เมื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รบัใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครแล้ว จะดําเนินการ
ตรวจสอบหลักฐาน ออกบัตรเลขที่นั่งสอบคดัเลือก (มบ.๒) ซึ่งถือเป็นใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบด้วย ผู้สมัครต้อง
เก็บบัตรเลขที่นั่งสอบคัดเลือกไว้เป็นหลักฐาน ถ้าหากบัตรเลขทีน่ั่งสอบสูญหายจะหมดสิทธิใ์นการสอบ 

 
๔.  สาขาวิชาและจํานวนทีร่ับเขา้ศึกษา 

 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพาจะคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสาขาวิชา  ดังนี้ 
 

ภาควิชา ปวช./ ปวส. 
(Top ๑๐) 

ปวช./ ปวส. / ม.๖ 
รอบ ๒ 

วิศวกรรมอุตสาหการ ๑๐ ๖๐ 

วิศวกรรมเคมี ๐ ๕๐ (เฉพาะ ม.๖) 

วิศวกรรมเครื่องกล ๑๐ ๕๐ 

วิศวกรรมไฟฟ้า ๑๐ ๓๐ 

วิศวกรรมโยธา ๑๐ ๔๐ 

 
**  จํานวนรบัอาจไม่ตรงตามประกาศ ทัง้นี้หากผลการสอบไม่ผา่นเกณฑ์ในการตัดสินผล
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๕. การคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือก 

การสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ในสาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ  สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ีและสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา จะพิจารณาคัดเลือก
จากการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งดําเนินการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารเกษม 
จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

รายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก (การสอบข้อเขียน) ผู้สมคัรสอบต้องสอบ ๒ รายวิชา 
คือ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาพืน้ฐานอาชีพ (ตามสาขาที่สมคัรสอบ)   

การประกาศผลการคัดเลือก ให้ดูจากเว็บ www.eng.buu.ac.th ตามกําหนดการทีแ่จ้งไว้ใน
ปฏิทินการสอบคัดเลือก หนา้ ๒ 

 
หมายเหต ุ ในกรณผีู้สมคัรมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในกลุ่ม ๑๐% แรก โดยคิดจากผลการเรียน

ต้ังแต่ชั้น ปีที ่๑ ถึงภาคการศึกษาที่ ๑ ของชั้นปีที่ ๒ รวม ๓ ภาคการศึกษา สาํหรับ
นักศึกษาระดบั ปวส.  หรอืผลการเรียนรวม ๕ ภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับ 
ปวช. จะทําการคัดเลือกเข้าศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์เทา่นัน้ 

           
๖.  การรายงานตัว (แบบออนไลน์) 

 

๖.๑  ผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะต้องรายงานตัวแบบออนไลน์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบใน
วันสอบสัมภาษณ์ หากไม่รายงานตัวตามกําหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าเป็นนิสิต 

๖.๒  ถ้าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่รายงานตัว และชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายในวันและเวลาที่กําหนด  
จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธ์ิการเข้าเป็นนิสิต 

 
๗. เอกสารและหลักฐานการรายงานตัว 

 

๗.๑  เอกสารที่พิมพ์จากระบบ ได้แก่ เอกสารกํากับการรายงานตัว คํารับรองผู้ปกครอง เอกสารขอทําบัตร
ประจําตัวนิสิต และใบระเบียนประวัตินิสิต 

๗.๒ สําเนาใบแจ้งชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนนิสิต ที่ผ่านการชําระเงินจากธนาคารแล้ว จํานวน ๑ ฉบับ 
๗.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน ๑ ฉบับ 
๗.๔  สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (ใหถ้่ายสําเนาเอกสารหน้าแรกทีม่ีบ้านเลขที่และ

หน้าที่มีช่ือนิสิต จํานวน ๑ ฉบับ) 
๗.๕  สําเนาใบแสดงผลการเรยีน หรือ ใบ รบ. พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน ๑ ฉบับ 
๗.๖  ใบรับรองแพทย์ 
๗.๗  สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน ๑ ฉบับ 
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๗.๘  จัดส่งเอกสารตาม ข้อ ๗.๑ – ๗.๗ ทางไปรษณีย์ (ขอให้ส่งแบบ EMS ด่วนพิเศษ) มาที ่
งานทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
เลขที่ ๑๖๙ ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑ 
(วงเล็บมุมซองทางซ้ายมือ “ช่ือ-นามสกุล........ รหัสนิสิต.........คณะ.........กลุ่มวิชา”) 

๗.๙ ใบรับรองแพทย ์
 

๘.  การปฐมนเิทศและการลงทะเบียนเรียน 
 

 ๘.๑  การปฐมนิเทศ 
          นิสิตใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ ตามวัน - เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด (สามารถดไูด้ที่  
http://reg.buu.ac.th) ณ หอประชุมธํารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  
 

 ๘.๒  การลงทะเบียนเรียน 
          นิสิตใหม่ทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียน ตามวัน - เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด (สามารถดูได้ที่  
http://reg.buu.ac.th) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

 
๙. วันและเวลาเรียน 

 

เรียน วันจันทร – วันศุกร   ในเวลา และหรือ นอกเวลาราชาการ  
 และ วันเสาร และหรือ วันอาทิตย เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 

 
๑๐. กําหนดวนัเปิดภาคเรียน 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕  วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 

           (ลงชื่อ)                    เสรี   ชัดแช้ม 
(รองศาสตราจารย์เสรี  ชัดแช้ม) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

  สําเนาถูกต้อง 
 

(นางสาวธมนวรรณ อร่ามเรืองกุล) 
           นกัวิชาการศึกษา  

หมายเหตุ  :  กําหนดการในข้อ ๘.๑, ๘.๒ และ ๑๐ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้สามารถตรวจสอบได้ที่  
                  http://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp  
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เอกสารแนะนํากลุ่มวิชาในหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
(รายละเอียดพร้อมภาพประกอบ ดูได้จาก www.eng.buu.ac.th) 

 

วิศวกรรมอตุสาหการ 
วิศวกรรมอุตสาหการเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การวางผัง
โรงงาน การออกแบบกระบวนการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต สามารถแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมและ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมเคมีเป็นสาขาที่ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เคมี และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอ่ืนๆ ในการนําไปใช้
ออกแบบวางแผน และควบคุมการดําเนินการในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เพือ่ให้วัตถุดิบหรือทรัพยากร
เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ ทําให้มีคณุค่า ทางเศรษฐศาสตร์เพิ่มขึ้น อีกทั้งพัฒนาการใช้วัดสุและพลังงานใน
วิถีทางที่ประหยัดและยั่งยืน สําหรับหลักสตูรปรับปรุงใหม่ วิศวกรรมเคมี แบ่งแยกเปน็สาขาย่อยดังนี้ ได้แก่ 
วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมชีวเคมี วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมพอลิเมอร์ ดูรายละเอียดได้จาก 
http://www.che.buu.ac.th  
 

วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกลเป็นสาขาวิชาที่ศึกษางานด้านการออกแบบเครื่องจักรกล และระบบยานยนต์ งานด้านระบบปรับ
อากาศ พลังงานและความร้อน และงานอนุรักษ์พลังงานทั้งทางด้านระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมและ
การนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการออกแบบ และควบคุมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักการต่างๆ ที่จําเป็นต่อการวิเคราะห์ ออกแบบระบบต่างๆ ที่
เกี่ยวกับไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสามารถแบ่งย่อยเป็นสาขาเฉพาะทางได้ดังนี้ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากําลัง คอมพิวเตอร์ 
และโทรคมนาคม 

 
วิศวกรรมโยธา  
วิศวกรรมโยธาได้รับการยอมรับว่าเป็นสาขาทางวิศวกรรมที่เก่าแก่ทีสุ่ด นับเป็นเวลาหลายศตวรรษทีวิ่ศวกรรมโยธา
ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในการพัฒนา และบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่มนุษย์เราอาศัยอยู่ โดยรวม วิศวกรรมโยธาเป็น
สาขาวิชาที่จัดการต้ังแต่การวางแผนการก่อสร้าง การใช้งานรวมถึงการบํารุงรักษาสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ต้ังอยู่บนผืนดิน  
ผืนน้ํา หรือเกีย่วข้องกับมนุษย์ วิศวกรรมโยธาสามารถแบ่งย่อยเป็นสาขาเฉพาะทางได้ ๕ สาขา คือ วิศวกรรม
โครงสร้าง วิศวกรรมธรณีเทคนิค  วิศวกรรมชลศาสตร์ วิศวกรรมการทาง และการบริหารการก่อสร้าง 
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แบบตรวจสอบหลักฐาน 

ประกอบการสมัครสอบคดัเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 
โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างในตารางดา้นล่างนี ้

ลําดับที ่ หลักฐานการสมัคร มี ไม่มี หมายเหต ุ

๑ ใบสมัครสอบ (มบวศ.๑)    

๒ บัตรเลขที่นั่งสอบ (มบวศ.๒)    

๓ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  ๓×๔ ซม. จํานวน ๓ รูป 
(ติดรูปถ่ายในเอกสารข้อ ๑ และ ๒ ) 

   

๔ ใบแสดงคุณวุฒิหรือใบรับรองการศึกษาสายอาชีวะ 
 ไม่ตํ่ากว่าระดับ ปวส. ตัวจริง (พร้อมสําเนาที่รับรองถูกต้อง) 

   

๕ สําเนาบัตรประชาชน (ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง)    

๖ สําเนาทะเบียนบ้าน (ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง)    

๗ สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)    

๘ แบบฟอร์มรับรองผลการเรียนของนักศึกษา 
เพื่อการสมัครเข้าศึกษาต่อ สาํหรับ ๑๐% แรก (Top ten) 

   

 
หมายเหตุ  :  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกคนละ ๕๐๐ บาท 
 
 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ................................................... 
(.................................................) 

ผูสมัคร 
วันที่ .........เดอืน............................ พ.ศ............. 
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คณะวศิวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๖๙  ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๑๐-๒๒๒๒   ต่อ ๓๓๐๐, ๓๓๑๔, ๓๓๒๘ โทรสาร ๐-๓๘๗๔-๕๘๐๖ 

โฮมเพจ http://www.eng.buu.ac.th 


