-สำเนำ-

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี)
(ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ภาคฤดูร้อน ประจาปีการศึกษา 2559 และภาคต้น ประจาปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี)
(ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคฤดูร้อน ประจาปีการศึกษา 2559 และภาคต้น ประจาปีการศึกษา 2560
รายการ
ดำวน์โหลดระเบียบกำร
กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ต
กำรชำระเงิน
ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัคร
และข้อมูลกำรชำระเงิน
ขอแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศผลขั้นสุดท้ำย
รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์
เพื่อเข้ำศึกษำ
หมายเหตุ

สถานที่
http://regservice.buu.ac.th
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำทั่วประเทศ
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
ดำวโหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลกำร
สมัครจำกเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th
แล้ว FAX ไปยัง 038-102721
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
http://smartreg.buu.ac.th

วัน เดือน ปี
15 ธ.ค. 2559
21 ธ.ค. 2559 ถึงวันที่
27 มี.ค. 2560
21 ธ.ค. 2559 ถึงวันที่
28 มี.ค. 2560
หลังจำกชำระเงิน 5 วัน
ทำกำร

เวลา
ในเวลำเปิดทำกำร
ของธนำคำร
-

21 ธ.ค. 2559 ถึงวันที่
27 มี.ค. 2560

-

19 เม.ย. 2560

10.00 น. เป็นต้นไป

22 เม.ย. 2560

09.00 – 16.00 น.

28 เม.ย. 2560

10.00 น. เป็นต้นไป

3 พ.ค. 2560

-

1. ปฏิทินกำรสมัครสอบคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้
2. สาหรับภาคพิเศษ เปิดภาคเรียนวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
- ปฐมนิเทศ (เฉพำะภำคพิเศษ) วันที่ 22 พฤษภำคม 2560 เวลำ 09.00 – 12.00 น.
คณะศึกษำศำสตร์ ห้อง 406
- ลงทะเบียนเรียน (เฉพำะภำคพิเศษ) วันที่ 27 พฤษภำคม – 3 มิถุนำยน 2560
- เปิดภำคเรียน (เฉพำะภำคพิเศษ) วันที่ 27 พฤษภำคม 2560
3. สาหรับภาคปกติ ให้ตรวจสอบกาหนดการเปิดภาคเรียนในปฏิทินการศึกษา
ทีเ่ ว็บไซต์ http://reg.buu.ac.th

-สาเนาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 0956 /2559
เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคฤดูร้อน ประจาปีการศึกษา 2559 และภาคต้น ประจาปีการศึกษา 2560
---------------------------ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2555 มหำวิทยำลัยบูรพำ
จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่ำเข้ำศึกษำ
ในหลักสูตรระดับปริญญำตรี (4 ปี) (ตำมหลักเกณฑ์กำรเทียบโอนผลกำรเรียน) สำขำวิชำเทคโนโลยี
อุตสำหกรรมศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ภำคฤดูร้อน ประจำปีกำรศึกษำ 2559
และภำคต้น ประจำปีกำรศึกษำ 2560 จำนวน 45 คน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1.1.1 กำลังศึกษำหรือสำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
1.1.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจและ / หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
1.1.3 ไม่เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภำพกำรเป็นนิสิตหรือถูกไล่ออกจำกสถำบัน
กำรศึกษำใดมำก่อน
1.1.4 ไม่เคยต้องโทษตำมคำพิพำกษำของศำล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจำกควำมผิดอันกระทำ
โดยประมำทหรือควำมผิดอันเป็นลหุโทษ
1.1.5 มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำกำหนด
1.2 คุณสมบัติเฉพาะสาขา
1.2.1 คณะศึกษาศาสตร์
1.2.2.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ภาคปกติ
(เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลำ 08.00-19.00 น.)
- สำเร็จกำรศึกษำหรือกำลังศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรืออนุปริญญำ ปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ สำขำเทคนิคอุตสำหกรรม เครื่องกล ช่ำงยนต์ เทคโนโลยีกำรผลิต
ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์
1.2.2.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ภาคพิเศษ
(เรียนวันเสำร์-อำทิตย์ เวลำ 08.00-20.00 น. เปิดเรียนภำคฤดูร้อน วันที่ 27 พฤษภำคม พ.ศ. 2560)
- สำเร็จกำรศึกษำหรือกำลังศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรืออนุปริญญำ ปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ สำขำเทคนิคอุตสำหกรรม เครื่องกล ช่ำงยนต์ เทคโนโลยีกำรผลิต
ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะในการศึกษา
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งอยู่ก่อนทาการสมัครคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้
จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม จะต้องถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที หรือแม้สาเร็จ
การศึกษาแล้วก็อาจถูกเพิกถอนปริญญาบัตรได้
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2. ขั้นตอนการสมัครสอบ
2.1 ดำวน์โหลดระเบียบกำรรับสมัครที่เว็บไซต์งำนรับเข้ำกำรศึกษำ http://regservice.buu.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
2.2 ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลกำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2559–27 มีนำคม
พ.ศ. 2560 ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
2.3 กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินทำงธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำทั่วประเทศ
ภายในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 ตำมเวลำเปิดทำกำรของธนำคำร
“ในกรณีที่มีการชาระเงินหลายครั้ง มหาวิทยาลัยจะยึดใบสมัครที่ชาระเงินครั้งสุดท้ายเป็นสาคัญ”
2.4 ผู้สมัครสำมำรถเลือกสำขำวิชำที่สมัครได้เพียง 1 สำขำเท่ำนั้น

3. ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครคัดเลือก จำนวน 500 บำท
หมายเหตุ มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
(1) ผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย
(2) สอบสัมภำษณ์

100%
ผ่ำน / ไม่ผ่ำน

หมายเหตุ 1. มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรสอบคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำกำหนด
2. มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ โดยใช้วิธีกำรดังนี้
2.1 ประมวลผลคะแนนจำกคะแนนผลกำรเรียนรวมเฉลี่ยให้เป็นคะแนนรวม 100%
2.2 เรียงลำดับผู้สมัครในแต่ละสำขำวิชำ จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ำสุด
2.3 คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ตำมจำนวนรับ โดยพิจำรณำจำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
เป็นลำดับแรก จนถึงผู้ที่ได้คะแนนในลำดับสุดท้ำยของจำนวนรับแต่ละสำขำวิชำ (ผู้ที่มีคะแนนต่ำกว่ำลำดับสุดท้ำย
ของจำนวนรับ จะถือว่ำไม่ผ่ำนกำรคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์)
3. ในวันสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธิ์ในกำรรับ
เข้ำเป็นนิสิต

-3-

5. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับ
คณะ/สาขาวิชา
คณะศึกษาศาสตร์
- สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ (ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์)
ภำคปกติ
- สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ (เทคโนโลยีกำรผลิต) ภำคปกติ
- สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ (ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์)
ภำคพิเศษ
- สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ (เทคโนโลยีกำรผลิต) ภำคพิเศษ
รวม

ชื่อปริญญา

รหัสสาขา

จานวนรับ

กศ.บ.

ท1001

10

กศ.บ.

ท1002

10

กศ.บ.

ท1003

12

กศ.บ.

ท1004

13
45

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภำษณ์ในวันที่ 19 เมษำยน พ.ศ. 2560
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป

8. การสอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ กำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2560
ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป ตำมสถำนที่ ที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ พร้อมหลักฐำน ดังนี้
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต ปีกำรศึกษำ 2560 ที่ติดรูปถ่ำยแล้ว
(2) ใบแสดงผลกำรเรียน
(3) บัตรประจำตัวประชำชน
(4) หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลและสำเนำที่รับรองสำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี)

9. ประกาศผลขั้นสุดท้าย
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในวันที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2560
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป

10. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
10.1 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็น
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ
ตำมที่ปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ
10.2 ผู้รำยงำนตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำแล้วถือว่ำ มีศักดิ์และมีสิทธิ์
เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำโดยสมบูรณ์
10.3 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำตำมข้อ (10.2) หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศ
ยังไม่สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
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11. การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ ระบบออนไลน์ในวันที่ 3 พฤษภำคม
พ.ศ. 2560 ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 16 ธันวำคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)

สำเนำถูกต้อง
พรจันทร์ โพธินำค
(นำงสำวพรจันทร์ โพธินำค)
นักวิชำกำรศึกษำ

ไชยวิทย์ ธนไพศำล
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศำล)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

