
 

 
 

ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสติปริญญาตรี 
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ ภาคพเิศษ 

(รอบ 2) 
 
 

 
เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยกีารผลติ 
เทคโนโลยเีคมี 

เทคโนโลยอุีตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน 
เทคโนโลยกีารจดัการพลังงาน 

เทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 
เทคโนโลยกีารก่อสร้างและงานโยธา 

 
 

 
คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยบูรพา 

ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๕๔ 
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ปฏทินิการสอบคดัเลอืก 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคพเิศษ (เรียนเฉพาะเสาร์-อาทติย์ / เปิดเรียน มิ.ย. ๒๕๕๔) 
(รับสมัครเฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าด้านอาชวีศึกษา) 

 

รายการ 
สอบสัมภาษณ์ 

(ส าหรับผู้มีใบรับรอง) (๑) 
สอบคัดเลือก 

 
สถานที่ 

ดาว์นโหลดใบสมคัร 
และกรอกใบสมคัร 

๗ ก.พ. – ๘ เม.ย. ๕๔ ๗ ก.พ. – ๘ เม.ย. ๕๔ 
www.eng.buu.ac.th 
หรือ  www.buu.ac.th 

การรับสมคัร 
และตรวจหลกัฐาน 

๗ ก.พ. – ๘ เม.ย. ๕๔ ๗ ก.พ. – ๘ เม.ย. ๕๔ สถาบนัท่ีต้องการศกึษา 

ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิ 
สอบข้อเขียน / และผู้ ท่ีไม่ต้องสอบ

ข้อเขียน (มีใบรับรอง) 

๒๑ เม.ย. ๕๔ 
 

๒๑ เม.ย. ๕๔ 
 

www.eng.buu.ac.th   
และสถาบนัเครือข่าย 

สอบข้อเขียน – 
อาทิตย์ที่ ๒๔ เม.ย. ๕๔ 
เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

สถาบนัท่ีต้องการศกึษา 

ประกาศช่ือผู้ มีสิทธ์ิ 
สอบสมัภาษณ์ 

๑๑ พ.ค. ๕๔ 
 

๑๑ พ.ค. ๕๔ 
 

www.eng.buu.ac.th   
และสถาบนัเครือข่าย 

สอบสมัภาษณ์ 
อาทิตย์ที่ ๑๕ พ.ค. ๕๔ 
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

อาทิตย์ที่ ๑๕ พ.ค. ๕๔ 
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

สถาบนัท่ีต้องการศกึษา 

ประกาศผลขัน้สดุท้าย ๑๙ พ.ค. ๕๔ ๑๙ พ.ค. ๕๔ 
www.eng.buu.ac.th   
และสถาบนัเครือข่าย 

รายงานตวันิสิต 
(อาจมีการเปล่ียนแปลงวนั) 

๒๑ พ.ค. ๕๔ 
เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

๒๑ พ.ค. ๕๔ 
เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

งานทะเบียนฯ อาคาร ภปร. 
มหาวทิยาลยับรูพา 

 

 

หมายเหตุ   (๑)  ผู้สมัครที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่ม (TOPTEN) ๑๐ % แรก  (เฉลี่ยสะสม : ๓ เทอมแรกระดับ ปวส.)  
                      หรือผู้สมัครที่มีใบรับรองจากหัวหน้าหน่วยในสถานประกอบการต้นสังกัด ไม่ต้องสอบข้อเขียน 

       (๒)  สถาบันที่รับสมัคร (ต้องการศึกษา ณ หน่วยสอนใดต้องสมัครที่หน่วยสอนนัน้ / หน่วยสอนขอสงวนสทิธ์ิ            

             ไม่เปิดสอนในกรณีที่มีผู้สอบผ่านและเข้าเรียนไม่เต็มจ านวน) ได้แก ่ 

๑. มหาวิทยาลยับรูพา คณะวศิวกรรมศาสตร์     สถานท่ีรับสมคัร : อาคารเกษม จาติกวณิช ชัน้ ๓ 
(จนัทร์-ศกุร์ เวลา ๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. / เสาร์-อาทิตย์ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 

๒. วิทยาลยัเทคนิคสตัหีบ    สถานท่ีรับสมคัร : อาคารอ านวยการ  
(จนัทร์-ศกุร์ เวลา ๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. / เสาร์–อาทิตย์ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 

๓. วิทยาลยัเทคนิคระยอง    สถานท่ีรับสมคัร : อาคารอ านวยการ ห้องประชาสมัพนัธ์ 
(ทกุวนั เวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 

๔. วิทยาลยัเทคนิคบ้านคา่ย     สถานท่ีรับสมคัร : อาคารอ านวยการ    
(ทกุวนั เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) 

http://www.eng.buu.ac.th/
http://www.buu.ac.th/
http://www.eng.buu.ac.th/
http://www.eng.buu.ac.th/
http://www.eng.buu.ac.th/
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ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ ............./๒๕๕๔ 

เร่ือง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตขัน้ปริญญาตรี  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคพเิศษ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (รอบ ๒) 

และโครงการคัดเลือกนิสิตกรณีพเิศษเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคพเิศษ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (รอบ ๒) 

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

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๔๕
มหาวิทยาลัยบูรพาจะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตขัน้ปริญญาตรี หลักสูตรภาคพิเศษ      
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๔ 

 

๑.  กลุ่มวิชาที่รับสมัคร 
 ๑.๑  เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม  ๑.๕  เทคโนโลยีการจดัการพลงังาน 

๑.๒  เทคโนโลยีการผลิต    ๑.๖  เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓  เทคโนโลยีเคมี    ๑.๗  เทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา 
๑.๔  เทคโนโลยีอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่น  

 

๒.  คุณวุฒแิละคุณสมบัติของผู้สมัคร 
 

๒.๑  คุณสมบัตทิั่วไป 
๒.๑.๑   เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) หรือเทียบเทา่

ทางด้านท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่วิชาท่ีสมคัร (คณุสมบตัเิฉพาะ) ทัง้นีห้ากคณุสมบตัเิฉพาะ
ไมต่รงกลุม่วิชาท่ีสมคัร อาจไมส่ าเร็จการศกึษาภายใน ๒ ปี   

๒.๑.๒  กรณีท่ีผู้สมคัรมีคณุสมบตัิครบถ้วนและได้รับค าแนะน าให้เข้าศกึษาได้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากสถานประกอบการต้นสงักดั สามารถยกเว้นการสอบข้อเขียนได้ 

๒.๑.๓  ผู้สมคัรท่ีมีผลการศกึษาอยู่ในชว่ง ๑๐ ล าดบัแรก (Top ๑๐) สามารถยกเว้นการ
สอบข้อเขียนได้ (ยกเว้นกลุม่วิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 

๒.๑.๔  ไมเ่คยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแตใ่นกรณีโทษนัน้เกิดจากความผิด
อนักระท าโดยประมาท หรือความผิดอนัเป็นลหโุทษ 

๒.๑.๕  ไมเ่คยถกูไลอ่อกจากสถาบนัการศกึษาใด เน่ืองจากความประพฤตเิส่ือมเสีย 
๒.๑.๖  ไมเ่ป็นคนวิกลจริตหรือเป็นโรคติดตอ่ร้ายแรงท่ีสงัคมรังเกียจหรือโรคส าคญั                  

ท่ีจะเป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 
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๒.๒  คุณสมบัตเิฉพาะ * 
๒.๒.๑   กลุม่วชิาเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม 

- ส าเร็จการศกึษาไมต่ ่ากวา่ระดบั ปวส. หรือเทียบเทา่ ในสาขาวิชาเทคนิคการผลติ, เทคนิค
อตุสาหกรรม, เทคนคิโลหะ, เคร่ืองกล หรือเทียบเทา่ตามหลกัสตูรของกรมอาชีวศกึษา หรือ 

- มีประสบการณ์ท างานในด้านเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม ไมน้่อยกวา่ ๒ ปี 
๒.๒.๒   กลุม่วิชาเทคโนโลยีการผลติ 

- ส าเร็จการศกึษาไมต่ ่ากวา่ระดบั ปวส. หรือเทียบเทา่ ในสาขาวิชาเทคนิคการผลติ, เทคนิค
อตุสาหกรรม, เทคนคิโลหะ หรือเทียบเทา่ตามหลกัสตูรของกรมอาชีวศกึษา หรือ 

- มีประสบการณ์ท างานในด้านเทคโนโลยีการผลติ ไมน้่อยกวา่ ๒ ปี 
๒.๒.๓   กลุม่วิชาเทคโนโลยีเคม ี

- ส าเร็จการศกึษาไมต่ ่ากวา่ระดบั ปวส. หรือเทียบเทา่ ในสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร์, 
เคมีอตุสาหกรรม, ปิโตรเคมี  หรือเทียบเทา่ตามหลกัสตูรของกรมอาชีวศกึษา 

๒.๒.๔   กลุม่วิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่น 
- ส าเร็จการศกึษาไมต่ ่ากวา่ระดบั ปวส. หรือเทียบเทา่ ในสาขาวิชาเคร่ืองกล, เทคนิคการผลติ, 

เทคนิคโลหะ, เทคนิคอตุสาหกรรม, เทคโนโลยียางและพอลเิมอร์ หรือเทียบเทา่ตามหลกัสตูร
ของกรมอาชีวศกึษา และ 

- ต้องปฏิบตัิงานอยูใ่นสถานประกอบการ (หากระหวา่งเรียนมิได้ปฏิบตัิงานอยูใ่นสถานประกอบการ
อาจไมส่ามารถส าเร็จการศกึษาภายใน ๒ ปี)   

๒.๒.๕   กลุม่วิชาเทคโนโลยีการจดัการพลงังาน 
- ส าเร็จการศกึษาไมต่ ่ากวา่ระดบั ปวส. หรือเทียบเทา่ ในสาขาวิชาเคร่ืองกล, เทคนิคการผลติ, 

เทคนิคอตุสาหกรรม, เทคนิคการหลอ่, ไฟฟ้าก าลงั, เคร่ืองมอืวดัและควบคมุ, เมคคาทรอนิกส์ 
หรือเทียบเทา่ตามหลกัสตูรของกรมอาชีวศกึษา หรือ 

- มีประสบการณ์ท างานในด้านเทคโนโลยีการจดัการพลงังาน ไมน้่อยกวา่ ๒ ปี 
๒.๒.๖   กลุม่วิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์

- ส าเร็จการศกึษาไมต่ ่ากวา่ระดบั ปวส. หรือเทียบเทา่ ในสาขาไฟฟ้าก าลงั, อิเลก็ทรอนิกส,์ 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม, เคร่ืองมอืวดัและควบคมุ, เมคคาทรอนกิส์ เทียบเทา่ตามหลกัสตูร
ของกรมอาชีวศกึษา และ 

- มีประสบการณ์การท างานในสาขาที่เก่ียวข้องไมน้่อยกวา่ ๓ ปีเตม็ หรือ 
- ในกรณีไมม่ีประสบการณ์ท างาน ต้องมีเกรดเฉลีย่สะสม (GPA) ในระดบั ปวส. ไมต่ ่ากวา่ ๒.๕       

และได้รับผลการเรียน ไมต่ ่ากวา่ C หรือเทียบเทา่ในรายวิชาสามญั พืน้ฐานวชิาชีพ วิชาชีพพืน้ฐาน 
วิชาชีพสาขาวชิา และวิชาชีพสาขางาน  

๒.๒.๗ กลุม่วิชาเทคโนโลยีการกอ่สร้างและงานโยธา 
- ส าเร็จการศกึษาไมต่ ่ากวา่ระดบั ปวส. หรือเทียบเทา่ ในสาขาวิชาการก่อสร้าง, โยธา, ส ารวจ  

หรือเทียบเทา่ตามหลกัสตูรของกรมอาชีวศกึษา 

 
หมายเหตุ   :    *  หรือโดยความเห็นชอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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หากปรากฏในภายหลงัว่าผู้สมคัรสอบขาดคณุสมบตัทิัว่ไป หรือคณุสมบตัเิฉพาะในการศกึษา

สาขาวิชาใดวิชาหนึง่อยู่ก่อนท าการสมคัรสอบคดัเลือก จะถกูตดัสิทธ์ิในการคดัเลือกครัง้นี ้และแม้จะได้รับ
การรายงานตวัเข้าศกึษาแล้วก็ตาม จะต้องถกูถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทนัที หรือแม้ส าเร็จการศกึษาแล้ว
ก็อาจถกูเพิกถอนปริญญาบตัรได้ โดยไมอ่าจขอรับเงินคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ คืนได้ 

 
๓.  การสมัครคัดเลือก 

 

 ๓.๑ ก่อนเข้าสมัครคัดเลือก 
๓.๑.๑  สามารถดาว์นโหลดใบสมคัรพร้อมระเบียบการ ได้ท่ี www.eng.buu.ac.th            

หรือ www.buu.ac.th 
๓.๑.๒  ศกึษาระเบียบการและจดัหาหลกัฐานประกอบการสมคัรท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๓.๒              

พร้อมกรอกใบสมคัรให้ถกูต้องและชดัเจน ครบทกุสว่น 
๓.๑.๓  สมคัรด้วยตนเองพร้อมหลกัฐานประกอบการสมคัร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับรูพา หรือสถาบนัเครือขา่ยท่ีต้องการศกึษา ตามวนัเวลาท่ีก าหนด 
(สนใจเรียนท่ีไหนสมคัรท่ีนัน่) 

 

 ๓.๒ หลักฐานประกอบการสมัคร  ในวนัสมคัรสอบ กรุณาจดัเรียงหลกัฐานตามล าดบั ดงันี ้

  ๓.๒.๑ ใบสมคัรสอบ (มบทบ.๑) และ บตัรเลขท่ีนัง่สอบ (มบทบ.๒) 

พร้อมตดิรูปถ่ายหน้าตรง  ไมส่วมหมวก  ไมส่วมแว่นตาด า  ขนาด  ๓๔ ซม.   
จ านวน  ๓  รูป  จะต้องเป็นรูปท่ีถ่ายครัง้เดียวกนัและถ่ายในระยะเวลาไมเ่กิน                    
๖ เดือน นบัถึงวนัสมคัร (หลงัรูปถ่ายให้เขียนช่ือ-นามสกลุ และสาขาวิชาท่ีสมคัรด้วย) 

๓.๒.๒ ใบแสดงคณุวฒุิหรือใบรับรองการศกึษาสายอาชีวะ ไมต่ ่ากวา่ระดบั ปวส. ตวัจริง 
พร้อมส าเนาท่ีรับรองถกูต้อง 

  ๓.๒.๓ ส าเนาบตัรประชาชน (พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) 
  ๓.๒.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) 
  ๓.๒.๕ ส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนช่ือ หรือช่ือสกลุ (ถ้ามี) 

๓.๒.๖   แบบฟอร์มรับรองผลการเรียนของนกัศกึษาท่ีอยู่ใน ๑๐ อนัดบัแรก 
ของสถาบนัการศกึษา (Top Ten) ท่ีผา่นการรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ถ้ามี) 

๓.๒.๗   แบบฟอร์มการได้รับอนญุาตให้ศกึษาในหลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 
ท่ีผา่นการรับรองจากหวัหน้าหนว่ยในสถานประกอบการต้นสงักดั (ถ้ามี) 

  ๓.๒.๘ หลกัฐานประวตัิการท างานและการผา่นการฝึกอบรมตา่ง ๆ พร้อมส าเนา (ถ้ามี) 
 

http://www.eng.buu.ac.th/
http://www.buu.ac.th/
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 ๓.๓  ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ 
        คา่ใช้จา่ยในการสมคัรสอบมีดงันี ้ 

๓.๓.๑  คา่ธรรมเนียมการสมคัรสอบคดัเลือกคนละ ๕๐๐ บาท 
   เม่ือสถาบนัเครือขา่ยได้รับใบสมคัรพร้อมหลกัฐานประกอบการสมคัรแล้ว จะด าเนินการ
ตรวจสอบหลกัฐาน ออกบตัรเลขท่ีนัง่สอบคดัเลือก (มบทบ.๒) ซึง่ถือเป็นใบเสร็จรับเงินคา่สมคัรสอบด้วย
ผู้สมคัรต้องเก็บบตัรเลขท่ีนัง่สอบคดัเลือกไว้เป็นหลกัฐาน ถ้าหากบัตรเลขท่ีน่ังสอบสูญหายจะหมดสิทธ์ิ
ในการสอบ 

 

๔. กลุ่มวิชาและจ านวนที่รับเข้าศึกษา 
 

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา และสถาบนัเครือข่าย จะคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษา        
ในกลุม่วิชา  ดงันี ้  
 

หน่วยสอน กลุ่มวชิาที่จะเปิดสอน จ านวนรับ 
(คน) 

๑.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
     มหาวทิยาลัยบรูพา 

๑.  เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม 
๒.  เทคโนโลยีการผลติ 
๓.  เทคโนโลยีเคม ี
๔.  เทคโนโลยีอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่น 
๕.  เทคโนโลยีการจดัการพลงังาน 
๖.  เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์** 
๗. เทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา 

๓๐ 
๓๐ 
๓๐* 
๓๐ 
๓๐ 

งดรับ (เต็ม) 
๓๐ 

๒.  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ๑.  เทคโนโลยีอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่น 
๒.  เทคโนโลยีการจดัการพลงังาน 
๓.  เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์** 

๓๐* 
๓๐* 
๓๐ 

๓.  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ๑.  เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม 
๒.  เทคโนโลยีการผลติ 

๓๐ 
๓๐ 

๔.  วิทยาลัยเทคนิคระยอง ๑.  เทคโนโลยีการผลติ 
๒.  เทคโนโลยีเคม ี
๓.  เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์** 

๔๐ 
๓๐ 
๔๐ 

 
หมายเหตุ  :    *   กรณีที่ไมส่ามารถเปิดสอนในกลุม่วิชาดงักลา่ว ผู้ผา่นการคดัเลอืกสามารถย้ายกลุม่วชิา/หนว่ยสอนได้  

หากมคีณุสมบตัิเฉพาะ (ดงัข้อที่ ๒.๒ หน้า ๔) สอดคล้องตามกลุม่วิชาที่ต้องการย้าย  
                       **   เน้นไฟฟ้าก าลงัและระบบควบคมุ  
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๕.  การคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือก 

 

การสอบคดัเลือกผู้ เข้าศกึษาในหลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต ภาคพิเศษ ในกลุม่วิชาเทคโนโลยี- 
การจดัการอตุสาหกรรม, เทคโนโลยีการผลิต, เทคโนโลยีเคมี, เทคโนโลยีอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่น, 
เทคโนโลยีการจดัการพลงังาน, เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, และเทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา จะพิจารณาคดัเลือกจาก การสอบ
ข้อเขียนและการสอบสมัภาษณ์ โดยด าเนินการ ณ สถาบนัท่ีต้องการศกึษา ทัง้นีค้ณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิ
ในการไมรั่บเข้าศกึษา โดยไมจ่ าเป็นต้องให้ผู้ เข้าศกึษาเต็มตามจ านวนท่ีประกาศไว้ 

รายละเอียดของวิชาท่ีจะสอบคดัเลือก (การสอบข้อเขียน)  ผู้สมคัรสอบต้องสอบ ๒ รายวิชา          
คือ วิชาภาษาองักฤษ และวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ  

 
๖.  การรายงานตัว 

 

๖.๑  ผู้ มีสิทธ์ิเข้าศกึษาตามประกาศของมหาวิทยาลยัจะต้องไปรายงานตวัตอ่นายทะเบียนและสถิต ิ    
        นิสิตเพ่ือลงทะเบียนเป็นนิสิตและช าระคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลยับรูพา  
        ว่าด้วยการเก็บเงินคา่บ ารุงและคา่ธรรมเนียมการศกึษา ณ มหาวิทยาลยับรูพา ตามวนัเวลาท่ีก าหนด 
๖.๒  ถ้าผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกไมม่ารายงานตวั และช าระคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ภายในวนัและเวลา         
        ท่ีก าหนด จะถือว่าผู้นัน้สละสิทธ์ิการเข้าเป็นนิสิต 

 
๗.  หลักฐานที่ต้องน าไปยื่นในวันรายงานตัว 

 

 ๗.๑  บตัรประจ าตวัประชาชน  พร้อมรับรองส าเนาถ่าย 
 ๗.๒  ใบ รบ.๑ หรือใบแสดงผลการเรียน ฉบบัจริง  พร้อมรับรองส าเนาถ่าย 
 ๗.๓  ทะเบียนบ้าน ฉบบัเจ้าบ้าน ฉบบัจริง  พร้อมรับรองส าเนาถ่าย 
 ๗.๔  ใบเปล่ียนช่ือ หรือนามสกลุ (ถ้ามี) ฉบบัจริง  พร้อมรับรองส าเนาถ่าย 

๗.๕  รูปถ่ายตดิบตัรแตง่เคร่ืองแบบนกัศกึษา หรือสวมเสือ้เชิต้ขาว (ไมใ่ชเ่คร่ืองแบบนกัศกึษา)               
        หรือชดุสากลนิยม ขนาด ๓x๔ เซนตเิมตร ๓ รูป เป็นรูปสี 
๗.๖  ใบรับรองแพทย์ 
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๘.  การปฐมนิเทศและการลงทะเบียนเรียน 

 
 ๘.๑  การปฐมนิเทศ 
          นิสิตใหม่ทกุคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศในวนัท่ี ๒๕-๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชมุธ ารง บวัศรี มหาวิทยาลยับรูพา จงัหวดัชลบรีุ  
 

 ๘.๒  การลงทะเบียนเรียน 
          นิสิตใหม่ทกุคนจะต้องลงทะเบียนเรียนในวนัท่ี ๒๕-๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น.  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา จงัหวดัชลบรีุ 

 
๙. วันและเวลาเรียน 

 

เรียนวนัเสาร์ – อาทิตย์  / เวลา ๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   
 

๑๐. ก าหนดวันเปิดภาคเรียน 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา เปิดเรียนภาคต้น ปีการศกึษา ๒๕๕๔  วนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี                มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
      (รองศาสตราจารย์เสรี ชดัแช้ม) 

                            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบตัิการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลยับรูพา 

   
 
 
       
  

หมายเหตุ  :  ก าหนดการในข้อ ๘.๑, ๘.๒ และ ๑๐ อาจมีการเปล่ียนแปลง ทัง้นีส้ามารถตรวจสอบได้ที่  
                  http://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp  
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เอกสารแนะน ากลุ่มวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(รายละเอียดพร้อมภาพประกอบ ดไูด้จาก www.eng.buu.ac.th) 

 
๑.  เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
  มุง่ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ ด้านการพฒันาคณุภาพและการเพิ่มผลผลิต       
การลดต้นทนุการผลิต การบริหารจดัการอตุสาหกรรมอย่างมีระบบ นิสิตจะได้ศกึษารายวิชาพืน้ฐานและ
รายวิชาเฉพาะทาง อาท ิสถิติ การศกึษาการท างานอตุสาหกรรม เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การวิจยั
ด าเนินงานเบือ้งต้น วสัดอุตุสาหกรรม การควบคมุคณุภาพ การวางแผนและการควบคมุการผลิต              
การบริหารการผลิต การออกแบบผงัโรงงาน วิศวกรรมการบ ารุงรักษา วิศวกรรมคณุคา่ การบริหารคณุภาพ 
โลจิสตกิส์ คอมพิวเตอร์ประยกุต์ในงานอตุสาหกรรม คอมพิวเตอร์ชว่ยการผลิตแบบบรูณาการ เป็นต้น 
จากนัน้นิสิตจะได้มีโอกาสใช้ความรู้ท่ีเรียนมาแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จริงในการท าโครงงาน ทัง้นีจ้ะได้
บณัฑิตท่ีมีคณุภาพเพ่ือรองรับอตุสาหกรรมการผลิตในทกุประเภท อนัจะสง่ผลให้หน่วยงานมีศกัยภาพใน
การประหยดัทรัพยากรของตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้แก่พนกังานในองค์กร น าไปสู่การ
พฒันาเศรษฐกิจในระดบัประเทศตอ่ไป 
 
๒.  เทคโนโลยีการผลิต  
 มุง่ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ด้านการวิเคราะห์ระบบการผลิต การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์  
การออกแบบกระบวนการผลิต การลดต้นทนุการผลิตอยา่งมีระบบ การออกแบบแมพ่ิมพ์โลหะ การ
ออกแบบแมพ่ิมพ์พลาสตกิ การออกแบบอปุกรณ์ช่วยผลิตและอปุกรณ์จบัยึด คอมพิวเตอร์ชว่ยการผลิต
แบบบรูณาการ เทคโนโลยีเคร่ืองมือกล ตลอดจนการควบคมุการผลิตด้วยระบบอตัโนมตัเิพ่ือรองรับ
อตุสาหกรรมการผลิตในทกุประเภท อนัจะสง่ผลให้การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเจริญรุดหน้าตอ่ไป 
 
๓.  เทคโนโลยีเคมี  
 มุง่ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทางเคมีในอตุสาหกรรม พร้อมปรับกระบวน
ทศัน์ทางความคดิให้สามารถบรูณาการประสบการณ์ท่ีมีอยูเ่ข้ากบัทฤษฏีได้อยา่งถกูต้อง โดยเน้นการเรียน
การสอนเก่ียวกบัการค านวณสมดลุมวลสารและสมดลุพลงังาน  ปรากฏการณ์การถ่ายเทโมเมนตมั ความ
ร้อนและมวล หลกัอณุหพลศาสตร์ หลกัจลนพลศาสตร์ ตลอดจนการควบคมุเคร่ืองมือวดัและกระบวนการ
เคมีท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ในทางทฤษฏีและปฏิบตัิ เพ่ือรองรับอตุสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  ซึง่มี
เทคโนโลยีท่ีก้าวกระโดด ท าให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาสายงานวิชาชีพได้อย่างตอ่เน่ือง 
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๔.  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน  

มุง่ผลิตบณัฑิตท่ี มีความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์และอปุกรณ์ชิน้สว่นยานยนต์ (เช่น เคร่ืองยนต์ 
ระบบเบรก ระบบขบัเคล่ือน) และโครงสร้างยานยนต์ (โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานยานยนต์) รวมถึงหลกัการ
ทางพลศาสตร์ของโครงสร้างยานยนต์ และระบบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงการบริหารการผลิตในโรงงานด้วย  
เพ่ือรองรับกบัภาคอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต์และการประกอบรถยนต์ ตามนโยบายของรัฐท่ีต้องการให้
ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางของอตุสาหกรรมยานยนต์ (Detroit of Asia)  
 
๕.  เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 
 มุง่ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ด้านการวางแผนและจดัการการใช้พลงังาน เพ่ือให้การใช้พลงังานเป็นไป
อยา่งคุ้มคา่และเกิดประโยชน์สงูสดุ โดยเน้นศกึษาการบริหารจดัการการใช้พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือลดต้นทนุขององค์กร ศกึษาการเพิ่มทางเลือกของพลงังานระบบใหม ่การจดัการและเลือกใช้พลงังาน 
ในแตล่ะชนิดตามหลกัวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ รวมถึงการผสมผสานรูปแบบของแหลง่พลงังานให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ และลดผลกระทบของการใช้พลงังานตอ่ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 
๖.  เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
 มุง่ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ด้านอตุสาหกรรมไฟฟ้าก าลงั, ไฟฟ้าควบคมุ และไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงอตุสาหกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ และระบบสมองกลฝังตวั  นอกจากนี ้การพฒันาระบบพลงังาน
ไฟฟ้าทดแทน และการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า ในภาคอตุสาหกรรม เพ่ือรองรับการเตบิโตทางด้านอตุสาหกรรม
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอตุสาหกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ และระบบสมองกลฝังตวัของประเทศไทย  
รวมทัง้ระบบพลงังานไฟฟ้าทดแทน และการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าในภาคอตุสาหกรรม ซึง่จะสง่ผลตอ่
กระบวนการพฒันาและการเตบิโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศอยา่งยัง่ยืน  
 
๗. เทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา  

มุง่ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ด้านการการก่อสร้างและงานโยธาท่ีทนัสมยั เพ่ือเพิ่มศกัยภาพของ
บคุลากรระดบัปฏิบตักิารในการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อสร้างและงานโยธาให้มีความถกูต้อง, 
ปลอดภยั, และประหยดั ซึง่เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมการก่อสร้างของ
ประเทศไทยโดยรวม เพ่ือรองรับการแขง่ขนัอยา่งเสรีของอตุสาหกรรมการก่อสร้างกบัตา่งชาตภิายใต้
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีตา่ง ๆ โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน 
 



   - ๑๑ - 

 
แบบตรวจสอบหลักฐาน 

ประกอบการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องว่างในตารางด้านล่างนี ้
ล าดับที่ หลักฐานการสมัคร มี ไม่มี หมายเหตุ 

๑ ใบสมคัรสอบ (มบทบ.๑)    

๒ บตัรเลขท่ีนัง่สอบ (มบทบ.๒)    

๓ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  ๓x๔ ซม. จ านวน ๓ รูป 
(ตดิรูปถ่ายในเอกสารข้อ ๑ และ ๒ ) 

   

๔ ใบแสดงคณุวฒุิหรือใบรับรองการศกึษาสายอาชีวะฉบบัจริง 
 ไมต่ ่ากว่าระดบั ปวส. (พร้อมส าเนาท่ีรับรองถกูต้อง) 

   

๕ ส าเนาบตัรประชาชน (ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง)    

๖ ส าเนาทะเบียนบ้าน (ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง)    

๗ ส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนช่ือ หรือช่ือสกลุ    

๘ แบบฟอร์มรับรองผลการเรียนของนกัศกึษาท่ีอยูใ่น               
๑๐ อนัดบัแรกของสถาบนัการศกึษา (Top Ten)  
(ผา่นการรับรองและประทบัตราจากสถาบนัการศกึษา) 

   

๙ แบบฟอร์มการได้รับอนญุาตให้เข้าศกึษาในหลกัสตูร
เทคโนโลยีบณัฑิต (ผา่นการรับรองจากหวัหน้าหนว่ย         
ในสถานประกอบการต้นสงักดั) 

   

๑๐ หลกัฐานประวตัิการท างาน และการผา่นการฝึกอบรมตา่ง ๆ 
พร้อมส าเนาท่ีรับรองถกูต้อง (ถ้ามี) 

   

 
หมายเหตุ  :  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกคนละ ๕๐๐ บาท 
 
 
 

ลงช่ือ................................................... 
      (.................................................) 

     ผู้สมคัร 
   วนัท่ี .........เดือน............................ พ.ศ............. 



   - ๑๒ 
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