
 
 
 
 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

รายงาน สถานที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา 
ดาวน์โหลดระเบียบการ http://regservice.buu.ac.th 9 มิ.ย. 2560 - 
การสมัครทางอินเทอร์เน็ต http://regservice.buu.ac.th 10-23 มิ.ย. 2560 - 

การช าระเงิน 
ธนาคารกรุงไทย และที่ท าการ
ไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ 

10-24 มิ.ย. 2560 
ในเวลาเปิดท าการ     
ของธนาคารและ          
ที่ท าการไปรษณีย์ 

การตรวจสอบข้อมูลการสมัครและ
ข้อมูลการช าระเงิน 

http://regservice.buu.ac.th 
หลังจากช าระเงิน 

5 วันท าการ 
- 

ขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไข
ข้อมูลการสมัครจากเว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th 
แล้ว FAX ไปยัง 0-3810-2721 

10-24 มิ.ย. 2560 - 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

http://regservice.buu.ac.th 29 มิ.ย. 2560 10.00 น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 1 ก.ค. 2560 09.00 น. -16.00 น. 
ประกาศผลขั้นสุดท้าย http://regservice.buu.ac.th 6 ก.ค. 2560 10.00 น. เป็นต้นไป 
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษา http://smartreg.buu.ac.th 12-13 ก.ค. 2560 - 

 
หมายเหตุ 1. ปฏิทินการคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

 2. ผู้ที่จะสมัครต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัส 60 
 3. ผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เท่านั้น 
 4. มีข้อสงสัยติดต่องานรับเข้าศึกษา  หมายเลข 038-102643 และ 038-102721  
 
 
 
 
 
 
 
 



-ส าเนา- 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่ 0372 / 2560    

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี   
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2560 
-------------------------------------------------- 

 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

(1) ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน  
(2) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 (3) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 (4) ผู้สมัครหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 นิสิตจะต้องเลือกกลุ่มวิชาเอก จาก 2 กลุ่ม ดังนี้คือ กลุ่มวิชาการจัดการบริการสังคม 
และกลุ่มวิชาการพัฒนาชุมชน 
 
2. เกณฑ์การพิจารณา 

(1) ผลการเรียนเฉลี่ย GPAX  (6 ภาคเรียน) 20% 
 (2) ผลคะแนน GAT   80% 
 (3) การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผ่าน/ไม่ผ่าน 
 
3. จ านวนรับเข้าศึกษา   
 สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม จ านวนรับ  60  คน 
 หมายเหตุ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม เป็นหลักสูตร 
เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 14,000 บาท 

 
4. การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 

- ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัคร และกรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซตง์านรับเข้าศึกษา  
http://regservice.buu.ac.th ระหว่างวันที่ 10-23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

- การสมัครทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ช าระเงินทางธนาคารกรุงไทย  
หรือที่ท าการไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศ  

- มหาวิทยาลัยบูรพา จะยึดข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุดที่มีการช าระเงินเรียบร้อยแล้วเป็นข้อมูล 
ในการประมวลผล ฉะนั้นผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องก่อนช าระเงินทางธนาคาร  
หรือที่ท าการไปรษณีย์ไทย  ภายในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560   
หมายเหตุ  ผู้ที่จะสมัครคัดเลือกต้องไม่เป็นผู้ทีร่ายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา  
รหัสนิสิต 60  
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5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกและการช าระเงิน 
-  ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จ านวน 500 บาท 
(1) ผู้สมัครต้องน าใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย และที่ท าการ 

ไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดยผู้สมัครต้องเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานการสอบสัมภาษณ์  
(กรณีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)  

(2) ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการช าระเงินทางเว็บไซต์ 
งานรับเข้าศึกษา  http://regservice.buu.ac.th  หลังจากช าระเงินแล้ว 5 วันท าการ 

*มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

6. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  

ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา 
http://regservice.buu.ac.th วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

หมายเหตุ  การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และ 
ตรวจร่างกาย  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์  และประกาศรายชื่อ 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ าเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษา 
ตามจ านวนรับที่ได้รับประกาศไว้ หากผลการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะก าหนดไว้  และผลการตัดสินของ
คณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 

 
7. การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย   
เวลาและสถานที่ ปรากฏในท้ายประกาศ 

หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ 
(1) ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเตอร์เน็ต 
(2) ใบแสดงผลคะแนน GAT (General Aptitude Test)  
(3) ใบแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษา 
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้านที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
(5) ส าเนาการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ที่รับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 
(6) ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยที่รับรองส าเนา
ถูกต้อง (ส าหรับบุคคลต่างด้าว) 

 
 8. ประกาศผลการคัดเลือกขั้นสุดท้าย 

  มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่เว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา
http://regservice.buu.ac.th  วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
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9. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
(1) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยในขั้นสุดท้าย ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์รายงาน

ตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ปรากฏในประกาศของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

(2) ผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสนิสิต 60 แล้วถือว่ามีศักดิ์    
และสิทธิ์เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์ 

(3) ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ (2) หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา   
 
10.  การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา 

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษา ในวันที่  12-13 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2560  ทางเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th  และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ปรากฏ 
ในท้ายประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 

 
           ประกาศ  ณ  วันที่  9  มิถุนายน พ.ศ. 2560 
          

 
          (ลงชื่อ)            ไชยวิทย์  ธนไพศาล 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล) 
                        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
                        ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
       ส าเนาถูกต้อง 
        รัตนา วิงวอน 
  (นางสาวรัตนา วิงวอน) 
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา 


