-สำเนำ-

การคัดเลือกบุคคลที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จากโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี)
(ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2560
รายการ

สถานที่

วัน เดือน ปี

เวลา

กำรรับสมัคร

- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th

5-12 ก.ค. 2560

-

กำรชำระเงิน

- ธนำคำรกรุงไทย
- ที่ทำกำรไปรษณีย์

5-13 ก.ค. 2560

ในเวลำเปิดทำกำร
ของธนำคำรและ
ที่ทำกำรไปรษณีย์

กำรตรวจสอบข้อมูลกำรสมัคร
และข้อมูลกำรชำระเงิน
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภำษณ์

- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th

หลังจำกชำระเงิน
3 วันทำกำร

-

19 ก.ค. 2560

10.00 น.

สอบสัมภำษณ์

คณะกำรจัดกำรและกำรท่องเทีย่ ว
มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี

24 ก.ค. 2560

09.00 น.-12.00 น.

ประกำศผลขัน้ สุดท้ำย

- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th

26 ก.ค. 2560

10.00 น.

รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์
เพื่อเข้ำศึกษำ

http://smartreg.buu.ac.th

1 ส.ค. 2560

-

หมายเหตุ

ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได

-สำเนำ-

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 0424 /2560
เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำกโรงเรียนสำธิตอำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ เข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำตรี (4 ปี)
(ตำมหลักเกณฑ์กำรเทียบโอนผลกำรเรียน) มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2560
------------------------------------------------------------------ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2555
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
(ปวส.) จำกโรงเรียนสำธิตอำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ เข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำตรี (4 ปี)
(ตำมหลักเกณฑ์กำรเทียบโอนผลกำรเรียน) ประจำปีกำรศึกษำ 2560 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้ มัคร
1.1 สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) จำกโรงเรียนสำธิต
อำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ
1.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจและ/หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อกำรศึกษำ
1.3 ไม่เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภำพกำรเป็นนิสิตหรือถูกไล่ออก
จำกสถำบันกำรศึกษำใดมำก่อน
1.4 ไม่เคยต้องโทษตำมคำพิพำกษำของศำล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจำกควำมผิด
อันกระทำโดยประมำทหรือควำมผิดอันเป็นลหุโทษ
1.5 มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำกำหนด

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา
2.1 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2.1.1 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ (จัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับนิสิตหลักสูตรภำคพิเศษ
(4 ปี) เรียนวันจันทร์-อำทิตย์ เปิดเรียนภำคต้น วันที่ 5 สิงหำคม พ.ศ. 2560)
- สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสำขำ
2.1.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ (จัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับนิสิตหลักสูตร
ภำคพิเศษ (4 ปี) เรียนวันจันทร์-อำทิตย์ เปิดเรียนภำคต้น วันที่ 5 สิงหำคม พ.ศ. 2560)
- สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำวิชำกำรบัญชี

-22.2 คณะโลจิสติกส์
2.2.1. สาขาวิชาการจัดการการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
ภาคพิเศษ (จัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับนิสิตหลักสูตรภำคพิเศษ (4 ปี) เรียนวันจันทร์-อำทิตย์ เปิดเรียน
ภำคต้น วันที่ 5 สิงหำคม พ.ศ. 2560)
- สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสำขำวิชำกำรบัญชี
สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรธุรกิจโรงแรม สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว
2.3 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
2.3.1 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์
เปิดเรียนภำคต้น วันที่ 7 สิงหำคม พ.ศ. 2560)
- สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสำขำ
2.3.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เปิดเรียนภำคต้น
วันที่ 7 สิงหำคม พ.ศ. 2560)
- สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสำขำ
หมำยเหตุ เงื่อนไขกำรเทียบโอนเป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำว่ำด้วยกำรเทียบโอนผลกำรเรียนนิสิต
ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2560

3. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
3.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครและกรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์งำนรับเข้ำศึกษำ
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 5-12 กรกฎำคม
พ.ศ. 2560
3.2 นำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปชำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทย และที่ทำกำรไปรษณีย์
ทุกสำขำทั่วประเทศ ระหว่ำงวันที่ 5-13 กรกฎำคมพ.ศ. 2560
หมำยเหตุ ผู้สมัครสำมำรถสมัครได้เพียง 1 สำขำวิชำ เท่ำนั้น

4. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครคัดเลือก จำนวน 500 บำท
หมำยเหตุ - ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
- มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

-3-

5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
- เกรดเฉลี่ยสะสม
100%
- กำรสอบสัมภำษณ์
ผ่ำน / ไม่ผ่ำน
หมำยเหตุ กำรประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำ
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำสัมภำษณ์ และประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ ทั้งนี้ มหำวิทยำลัย
ขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจำนวนรับที่ได้รับประกำศไว้ หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำน
เกณฑ์ตำมที่คณะกำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

6. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
สาขาวิชา
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
- สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ภำคพิเศษ
- สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว ภำคพิเศษ
- สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรโรงแรม ภำคพิเศษ
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภำคพิเศษ
คณะโลจิสติกส์
- สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำร
จัดกำรโลจิสติกส์ ภำคพิเศษ (รับผู้จบบัญชี)
- สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำร
จัดกำรโลจิสติกส์ ภำคพิเศษ (รับผู้จบธุรกิจโรงแรม)
- สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำร
จัดกำรโลจิสติกส์ ภำคพิเศษ (รับผู้จบธุรกิจท่องเที่ยว)
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
- สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ภำคปกติ
- สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภำคปกติ
รวม

ชื่อ
ปริญญา

รหัสสาขา

จานวนรับ

บธ.บ
บธ.บ
บธ.บ
บช.บ

อ 1001
อ 1002
อ 1003
อ 1004

15
25
15
15

บธ.บ

อ 2001

5

บธ.บ

อ 2002

5

บธ.บ

อ 2003

10

บธ.บ
บธ.บ

อ 3001
อ 3002

25
20
135

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ ทำงเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th วันที่ 19 กรกฎำคม พ.ศ. 2560
เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป
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8. การสอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ กำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2560
ตั้งแต่เวลำ 09.00-12.00 น. ตำมสถำนที่ ที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ พร้อมหลักฐำน ดังนี้
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต ปีกำรศึกษำ 2560 ที่ติดรูปถ่ำยแล้ว
(2) ใบแสดงผลกำรเรียน
(3) บัตรประจำตัวประชำชน
(4) หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล

9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ทำงเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th ในวันที่ 26 กรกฎำคม
พ.ศ. 2560 เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป

10. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
10.1 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็น
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำ ในคณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยวของมหำวิทยำลัยบูรพำ
ตำมที่ปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ
10.2 ผู้รำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำแล้วถือว่ำ มีศักดิ์และมีสิทธิ์
เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำโดยสมบูรณ์
10.3 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำตำมข้อ (10.2) หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศ
ยังไม่สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

11. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำ ในวันที่ 1 สิงหาคม
พ.ศ. 2560 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏ
ในท้ำยประกำศผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 4 กรกฎำคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)
ไชยวิทย์ ธนไพศำล
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศำล)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ
สำเนำถูกต้อง
พรจันทร์ โพธินำค
(นำงสำวพรจันทร์ โพธินำค)
นักวิชำกำรศึกษำ

