รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย TCAS รอบที่ 1 (ทุกโครงการ)
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2565
ที่
1
2

คณะ/สาขาวิชา
คณะเภสัชศาสตร์
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

3

คณะพยาบาลศาสตร์

4

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ทุกสาขาวิชา)

5
6
7

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว (ทุกสาขาวิชา)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(ทุกสาขาวิชา)

วันเวลาสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 08.00-12.00 น.
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00-12.00 น.

การสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google

Hangout Meet
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google

Hangout Meet
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม ZOOM

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00-12.00 น.

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google

Hangout Meet
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม ZOOM
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม ZOOM

การตรวจร่างกาย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที่
http://regservice.buu.ac.th
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที่
http://regservice.buu.ac.th
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที่
http://regservice.buu.ac.th
ไม่มีการตรวจร่างกาย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที่
http://regservice.buu.ac.th

การส่งใบรับรองแพทย์
ส่งผลตรวจร่างกาย
วันที่ 17 มิ.ย..2565 ที่
https://bit.ly/3Kw9YEV
ส่งผลตรวจร่างกาย
วันที่ 17 มิ.ย..2565 ที่
https://bit.ly/3Kw9YEV
ส่งผลตรวจร่างกาย
วันที่ 17 มิ.ย..2565 ที่
https://bit.ly/3Kw9YEV
ส่งผลตรวจร่างกาย
วันที่ 17 มิ.ย..2565 ที่
https://bit.ly/3Kw9YEV

ไม่มีการตรวจร่างกาย

-

ไม่มีการตรวจร่างกาย

-
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย TCAS รอบที่ 1 (ทุกโครงการ)
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2565
ที่

8

9

คณะ/สาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)

คณะวิทยาการสารสนเทศ
(ทุกสาขาวิชา)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา
ยกเว้นสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

10
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
11 คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)
12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)

วันเวลาสอบสัมภาษณ์

การสอบสัมภาษณ์

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00-12.00 น.

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม ZOOM

การตรวจร่างกาย
การส่งใบรับรองแพทย์
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที่
http://regservice.buu.ac.th
- ให้สาขาวิชาดังนีส้ ่งผลตรวจร่างกาย
ให้ส่งผลตรวจร่างกาย
- สาขาวิชาเคมี
วันที่ 17 มิ.ย..2565 ที่
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา
https://bit.ly/3Kw9YEV
- สาขาวิชาขีววิทยา
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร
ไม่มีการตรวจร่างกาย

-

ไม่มีการตรวจร่างกาย

-

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00-12.00 น.

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม ZOOM

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00-12.00 น.

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม ZOOM

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที่
http://regservice.buu.ac.th

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00-12.00 น.

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที่
http://regservice.buu.ac.th

Hangout Meet

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที่
http://regservice.buu.ac.th

ส่งผลตรวจร่างกาย
วันที่ 17 มิ.ย..2565 ที่
https://bit.ly/3Kw9YEV
ส่งผลตรวจร่างกาย
วันที่ 17 มิ.ย..2565 ที่
https://bit.ly/3Kw9YEV
ส่งผลตรวจร่างกาย
วันที่ 17 มิ.ย..2565 ที่
https://bit.ly/3Kw9YEV
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย TCAS รอบที่ 1 (ทุกโครงการ)
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2565
ที่

คณะ/สาขาวิชา

13 คณะดนตรีและการแสดง (ทุกสาขาวิชา)
คณะศึกษาศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)
14
รวมหลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนฯ

15

คณะโลจิสติกส์ (ทุกสาขาวิชา
ยกเว้นสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ)
รวมหลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนฯ
คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิทยาการ
เดินเรือ

16

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
(ทุกสาขาวิชา)

17 วิทยาลัยนานาชาติ (ทุกสาขาวิชา)
18 คณะสหเวชศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)

วันเวลาสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00-12.00 น.

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00-12.00 น.

การสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google

การตรวจร่างกาย

การส่งใบรับรองแพทย์

ไม่มีการตรวจร่างกาย

-

ไม่มีการตรวจร่างกาย

-

ไม่มีการตรวจร่างกาย

-

Hangout Meet
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google

Hangout Meet
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google

Hangout Meet

- วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
เวลา 09.00-12.00 น.
ผ่านโปรแกรม Google
- ยืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ที่
https://forms.gle/BG5jfQsucf
Hangout Meet
3wQ1Zh7
ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
(ดูรายละเอียดหน้า 28)
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565
ผ่านโปรแกรม Google
เวลา 09.00-12.00 น.

Hangout Meet

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที่
http://regservice.buu.ac.th

ส่งผลตรวจร่างกาย
วันที่ 2 ก.พ.2565 ที่
https://bit.ly/3Kw9YEV

ไม่มีการตรวจร่างกาย

-

ไม่มีการตรวจร่างกาย

-

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที่
http://regservice.buu.ac.th

ส่งผลตรวจร่างกาย
วันที่ 17 มิ.ย..2565 ที่
https://bit.ly/3Kw9YEV
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย TCAS รอบที่ 1 (ทุกโครงการ)
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2565
ที่

คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
19 วิทยาเขตจันทบุรี (ทุกสาขาวิชา)
รวมหลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนฯ
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
20
วิทยาเขตจันทบุรี
คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
21
(ทุกสาขาวิชา)
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
22 วิทยาเขตสระแก้ว (ทุกสาขาวิชา)
รวมหลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนฯ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
23 วิทยาเขตสระแก้ว (ทุกสาขาวิชา)
รวมหลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนฯ

วันเวลาสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00-12.00 น.
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00-12.00 น.

การสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google

การตรวจร่างกาย

การส่งใบรับรองแพทย์

ไม่มีการตรวจร่างกาย

-

ไม่มีการตรวจร่างกาย

-

Hangout Meet
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านแอพลิเคชัน Line
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google

Hangout Meet

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที่
http://regservice.buu.ac.th

ส่งผลตรวจร่างกาย
วันที่ 17 มิ.ย..2565 ที่
https://bit.ly/3Kw9YEV

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00-12.00 น.

สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

ไม่มีการตรวจร่างกาย

-

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00-12.00 น.

สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

ไม่มีการตรวจร่างกาย

-

หมายเหตุ 1. หากมหาวิทยาลัยบูรพาตรวจสอบ พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่กาหนด หรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าศึกษา
2. มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
3. กรรมการสอบสัมภาษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว จะโทรหาผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่บนั ทึกในระบบรับสมัครเข้าศึกษา จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับโทรศัพท์ในวันและเวลาดังกล่าว
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1
คณะเภสัชศาสตร์
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
กระบวนการสอบสัมภาษณ์ TCAS 1 : Portfolio คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะทาการ
สอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีการ Video Call โดยรูปแบบของการสอบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ใน Application line โดยเข้า
line Group ได้ที่ https://line.me/R/ti/g/hpADc1-GJ3 โดยแจ้งชื่อ - นามสกุล ภายในวันที่ 28 มกราคม
พ.ศ. 2565

2. การสอบสัมภาษณ์จะใช้รูปแบบห้องสอบ Online โดยใช้โปรแกรม Google Meet ซึ่งทางคณะฯ จะส่ง
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และลิ้งค์สาหรับการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง line Group
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ดาเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ใน Application line โดยเข้า line Group ตามประกาศ
สามารถเข้าได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลเพื่อรับรายละเอียดลาดับที่ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ที่
https://line.me/R/ti/g/1z9o1MBZoT หรือ

2. ระบบสอบ Online ใช้วิธกี าร Video Call โดยโปรแกรม Google Hangout Meet ซึ่งผู้เข้าสอบ
จะเข้าห้องสอบได้จากการลิงค์ที่ส่งให้ผ่านระบบ Line ID
3. รายงานตัวเพื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ Online ตามเวลาที่คณะแจ้งในไลน์ กรณีที่มีปัญหาไม่สามารถ
เข้าสอบได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้านโปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้งปัญหา
มายัง นางจุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี โทร. 08-3615-6518
4. เมื่อเข้าห้องสอบกรรมการสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล จะมีการตรวจสอบบัตรประชาชน
เพื่อยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบทาการแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน กรรมการจะตรวจสอบภาพและเสียง
ของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามกาหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้องให้เห็นหน้าชัดเจน
5. กรรมการสอบสัมภาษณ์ ชี้แจงขั้นตอน และกติกาการสอบสัมภาษณ์ online โดยจะเรียกชื่อสกุล
รายบุคคลตามลาดับ ให้ผู้สอบสัมภาษณ์ลาดับต่อไป off line โดยให้ Stand by เตรียมความพร้อม
เพื่อรอสัมภาษณ์ (ติดต่อตามช่องทางที่ให้ไว้)
6. กรรมการทาการสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10-20 นาที
7. ผู้เข้าสอบตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารออนไลน์
8. ผู้เข้าสอบตรียมสถานที่สาหรับการสอบออนไลน์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอเห็นหน้าผู้เข้าสอบชัดเจน
โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ขาตั้งกล้องมือถือ (ถ้ามี)
9. การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ เรียบร้อย
****************************
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1
คณะพยาบาลศาสตร์
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565 ให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ที่ website:
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th
2. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลงทะเบียนยืนยันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตาม QR code
ด้านล่างนี้

Link: https://forms.gle/8UHLSg2zo2Vcf2EZ6
3. การเตรียมตัวในการเข้าสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์
3.1 ผู้เข้าสอบเตรียมสถานที่สาหรับการสอบออนไลน์ ที่มีเสียงรบกวนน้อยที่สุด และมีแสงสว่าง
เพียงพอ เห็นหน้าผู้เข้าสอบชัดเจน
3.2 อุปกรณ์ที่จาเป็นประกอบไปด้วย โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต ที่มีไมโครโฟน
และกล้อง รวมถึงสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
3.3 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม ZOOM ในอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันสอบ
สัมภาษณ์
3.4 การแต่งกายเข้าสอบชุดนักเรียนสถาบันเดิม
3.5 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์สามารถเตรียมแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง เพื่อแสดงให้กับกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี)
4. คณะพยาบาลศาสตร์ จะส่งผ่าน Link การเข้าสัมภาษณ์ไปในอีเมล์ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ตามที่ได้
ลงทะเบียนไว้ในข้อที่ 2 ภายในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565
****************************
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ต้องดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทาการยืนยันสิทธิ์การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 ก่อนเวลา
16.00 น. ได้ที่ QR-CODE ที่กาหนด โดยขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ online จะเรียกชื่อ-สกุลรายบุคคล
ตามลาดับ ให้ผู้สอบสัมภาษณ์ลาดับต่อไป Stand by เตรียมความพร้อมเพื่อรอสัมภาษณ์และรอสัญญาณ
เรียกสัมภาษณ์ผ่านทางไลน์ Google Meet เพื่อใช้เชื่อมต่อระบบการเข้าสอบสัมภาษณ์ ระยะเวลาระหว่าง
8.30-12.00 น.

2. ระบบห้องสอบ Online ใช้วิธีการ Video Call โดยโปรแกรม Google Meet ซึ่งผู้เข้าสอบสัมภาษณ์
สามารถเข้าห้องสอบได้จากการคลิกที่ลิงค์ที่ส่งในระบบ Line ID หรือรหัสเข้าลิงค์ของ Google Meet จะอยู่
ด้านหลังลิงค์ตามตัวอย่าง meet.google.com/hgn-diph-kue ซึ่งทางเจ้าหน้าที่วิชาการของคณะฯ
จะดาเนินการจัดลาดับการเข้าสอบสัมภาษณ์ทาง LINE GROUP ในวันเวลาที่สอบสัมภาษณ์
ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS1 : online มีดังนี้
1) สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
2) สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ
3. รายงานตัวเพื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ Online ระหว่างเวลา 08:00 – 08.30 น. กรณีที่มปี ัญหา
ของผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้านโปรแกรม
ออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ คุณวัชรา นาวีพงษ์ผจญ โทร.080-6397819 ภายใน 2 ชัว่ โมง (08:00-10:00 น.)
4. เมื่อเข้าห้องสอบกรรมการสอบสัมภาษณ์ ทาการตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล จะมี
การตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบทาการแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน
กรรมการจะตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามกาหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้อง
ให้เห็นหน้าชัดเจน
5. กรรมการสอบสัมภาษณ์ ชี้แจงขั้นตอน และกติกาการสอบสัมภาษณ์ online โดยจะเรียกชื่อ-สกุล
รายบุคคลตามลาดับ ให้ผู้สอบสัมภาษณ์ลาดับต่อไป offline โดยให้ Stand by เตรียมความพร้อมเพื่อรอ
สัมภาษณ์ (ติดต่อตามช่องทางที่ให้ไว้)
6. กรรมการทาการสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10-20 นาที
7. ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารออนไลน์
7.1 ผู้เข้าสอบเตรียมสถานที่สาหรับการสอบออนไลน์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอเห็นหน้าผู้เข้าสอบชัดเจน
7.2 โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ขาตั้งกล้องมือถือ (ถ้ามี)
7.3 การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ เรียบร้อย

****************************
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องเตรียมดังนี้
1. รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ใน Application line โดยเข้า line Group เพื่อให้คณะแจ้ง
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ที่ลิงค์ http://line.me/ti/g/0IrwWzKUDy หรือ

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าไปอ่านรายละเอียด และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ ลิงค์
https://sites.google.com/view/bbstcas1-65/home
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งสาเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประวัติ และ Port Folio ที่ลิงค์
https://forms.gle/HKzSh3ztVEbgTULn6 โดยเขียนชื่อ-นามสกุล กลุ่มสาขา และโครงการที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าสอบสัมภาษณ์ ลงในใบแสดงผลการเรียน และสแกน หรือถ่ายรูปส่งใน Google form โดยตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อนามสกุล ภายในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น. โดยแยกส่งตามกลุ่มวิชา
 ใบแสดงผลการศึกษาต้องสแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
 เอกสารที่ต้องการส่งให้รวมเป็น 1 ไฟล์เท่านั้น
 ไฟล์ที่ส่งจะต้องเป็นในรูปแบบ PDF หรือ รูปภาพ เท่านั้น
-ตัวอย่างการส่งใบ ปพ.1- (ตามรูปแนบ)

-104. การสอบสัมภาษณ์ จะใช้โปรแกรม ZOOM Meeting
ลิงค์เข้าห้องสอบสัมภาษณ์ ประกาศวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ในไลน์กลุ่ม และ
https://sites.google.com/view/bbstcas1-65/home
5. ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารออนไลน์
- ผู้เข้าสอบเตรียมสถานที่สาหรับการสอบออนไลน์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอเห็นหน้าผู้เข้าสอบชัดเจน
- โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
6. การแต่งกายเข้าสอบด้วยชุดนักเรียน หรือชุดนิสิต/นักศึกษาเท่านั้น
ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์
1. วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าร่วม ZOOM Meeting
ตั้งแต่เวลา 08.00-08.45 น.
2. เวลา 08.50 น. คณะกรรมการจะเรียกรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามลาดับที่ เพื่อเช็คชื่อและ
เตรียมพร้อมก่อนสอบสัมภาษณ์
3. เริ่มการสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
4. กรรมการปล่อยตัวเรียกผู้เข้าสอบเข้าสัมภาษณ์กรรมการฯ ตามลาดับที่ประกาศรายชื่อ หากผู้เข้าสอบ
สัมภาษณ์ไม่พร้อม จะข้ามและเรียกลาดับถัดไปเข้าสัมภาษณ์แทน
5. เมื่อเข้าห้องสอบกรรมการสอบสัมภาษณ์ ทาการตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล จะมีการ
ตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบทาการแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน กรรมการจะ
ตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามกาหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้องให้เห็นหน้า
ชัดเจน
6. กรรมการทาการสอบสัมภาษณ์ คนละ 5-10 นาที
7. เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จให้ออกจากห้องสัมภาษณ์ทันที
****************************
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาขาวิชารัฐศาสตร์
Join Zoom Meeting : https://bit.ly/3rRbQQa
Meeting ID: 340 113 7863
Passcode: 786668

2. สาขาวิชานิติศาสตร์
Join Zoom Meeting : https://bit.ly/3nShsZf
Meeting ID: 754 437 3775
Passcode: 638597

3. สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
Join Zoom Meeting : https://bit.ly/3H45oM4
Meeting ID: 539 396 6297
Passcode: 764916

4. สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น
Join Zoom Meeting : https://bit.ly/3Avp5Ke
Meeting ID: 767 924 8092
Passcode: 555955

****************************

สอบถามเพิ่มเติมที่นี่
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1
คณะวิทยาการสารสนเทศ
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์ ให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ในวันที่กาหนด ผ่านโปรแกรม zoom us
ตามลาดับ เวลาที่คณะฯ จะประกาศต่อไป
2. ทางคณะวิทยาการสารสนเทศ จะส่งผ่าน Link การเข้าสัมภาษณ์ไปทางอีเมล์ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในระบบ
รับสมัคร หรือ
3. เปิดคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง เข้าโปรแกรม zoom.us ตาม link
ลิงค์แบบ Short URL : http://shorturl.at/oHKQV
หรือ Join Zoom Meeting https://informatics-buu-acth.zoom.us/j/92282936888?pwd=RDczTTZJWjZGRUZiMXMvTVA5dkRIQT09
Meeting ID : 922 8293 6888
Passcode : 558437
4. กรุณาใช้ สาขาวิชา_เลขที่สมัครสมัคร_ชื่อนามสกุลภาษาไทยเป็น user name
4.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ = CS
4.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล = IT
4.3 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ = SE
4.4 สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ = AAI
**ตัวอย่างเช่น CS_6501420552-001_สมใจ ใสสะอาด
5. รายงานตัวเพื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ Online ระหว่างเวลา 08:30 – 10.30 น. กรณีที่มีปัญหาของ
ผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหา
ด้านโปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ คุณกมลวรรณ (พี่นัด) ทางโทรศัพท์ 038-10-3096
ภายใน 2 ชั่วโมง (08:30 – 10.30 น.) โดยการสอบสัมภาษณ์ online จะเรียกชื่อ-สกุล รายบุคคล
ตามลาดับใบรายชื่อเข้าสัมภาษณ์ โดยจะทราบลาดับเมื่อเข้าห้องสัมภาษณ์ออนไลน์
6. เมื่อเข้าห้องสอบกรรมการสอบสัมภาษณ์ ทาการตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล จะมีการ
ตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบทาการแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน
กรรมการจะตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามกาหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุม
กล้องให้เห็นหน้าชัดเจนตลอดเวลาขณะทาการสอบ
7. การสอบสัมภาษณ์จะใช้เวลา 10-20 นาทีต่อคน
8. การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ เรียบร้อย
หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณกมลวรรณ (พี่นัด) ทางโทรศัพท์ 038-10-3096
Line ID: @informaticsbuu
****************************
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
การเข้าใช้แอพพลิเคชั่น Zoom สามารถใช้งานได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือช่องทางสมาร์ทโฟน หรือผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบใดก็ได้ โดยดาเนินการกด Link ห้องสอบสัมภาษณ์ตามสาขาที่ตนเองเข้าสอบสัมภาษณ์
ดังต่อไปนี้
กำหนดกำรสอบสัมภำษณ์ วันที่ 30 มกรำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 9.00 - 12.00 น.

Link ห้องสอบสัมภาษณ์แยกตามสาขา ให้ผู้สัมภาษณ์ เข้าห้อง สัมภาษณ์ ในเวลา 8.45 น.
สาขาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

https://eng.buu.ac.th/classroom1
https://eng.buu.ac.th/classroom2
https://eng.buu.ac.th/classroom3
https://eng.buu.ac.th/classroom4
https://eng.buu.ac.th/classroom5
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร https://eng.buu.ac.th/classroom6
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
https://eng.buu.ac.th/classroom7
สาขาวิศวกรรมวัสดุ
https://eng.buu.ac.th/classroom8

รูปแบบกำรตั้งชื่อในกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์
ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ตั้งชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยใช้รูปแบบดังนี้

เลขที่สมัคร ผู้สอบสัมภำษณ์ ชื่อ และนำมสกุล
ตัวอย่ำงกำรตั้งชื่อ: 0123456789 นำยเด็กดี รักเรียน

ดาวน์โหลดคู่มอื การเข้าใช้แอพพลิเคชั่น Zoom ได้ที่ https://bit.ly/3tXP3ou
****************************
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดรายละเอียดการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ผ่านแอพพลิเคชั่น
Zoom ได้ที่ https://bit.ly/3qXsoGL
****************************
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1
คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
กระบวนการสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะทาการสอบ
สัมภาษณ์ ด้วยวิธีการ Video Call โดยรูปแบบของการสอบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เข้าสอบจะได้รับ Link เพื่อเข้า Line Group ของผู้เข้าสอบในแต่ละสาขาวิชา ล่วงหน้า 1 วันก่อนสอบ
สัมภาษณ์ เพื่อเตรียมความพร้อม
2. ผู้เข้าสอบจะได้รับ Link เข้าห้องสอบสัมภาษณ์ รวมถึงลาดับการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ผ่านทาง
Line Group ซึ่งการดาเนินการสอบจะเป็นรูปแบบ Video Call ผ่านระบบ Google Meet
3. ผู้เข้าสอบรายงานตัวเพื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ Online ระหว่างเวลา 08:00 – 08.30 น. กรณีที่มี
ปัญหา ไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้านโปรแกรมออนไลน์
ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ คุณพงศ์พัฒน์ เจริญวารี โทร. 089-9353533 ภายใน 2 ชั่วโมง (08:00 – 10:00 น.)
ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 ประเภท Portfolio online
1) สาขาวิชานิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) ภาคปกติ และภาคพิเศษ
2) สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) ภาคปกติ และภาคพิเศษ
3) สาขาวิชานิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย) ภาคปกติ และภาคพิเศษ
4) สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ ภาคปกติ
5) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา) ภาคปกติ
6) สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ (ครีเอทีฟอาร์ต) ภาคปกติ
7) สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ (กราฟิกครีเอทีฟ) ภาคปกติ
8) สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ภาคปกติ
4. ในเวลา 08:30 น. กรรมการสอบสัมภาษณ์ทาการตรวจสอบรายชื่อให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุลจะมีการ
ตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบทาการแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน กรรมการ จะ
ตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามกาหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้องให้เห็นหน้าชัดเจน
5. กรรมการสอบสัมภาษณ์ ชี้แจงขั้นตอน และกติกาการสอบสัมภาษณ์ online โดยจะเรียกชื่อสกุล
รายบุคคลตามลาดับ ให้ผู้สอบสัมภาษณ์ลาดับต่อไป off line โดยให้ Stand by เตรียมความพร้อมเพื่อรอ
สัมภาษณ์ (ติดต่อ
ตามช่องทางที่ให้ไว้)
6. กรรมการทาการสอบสัมภาษณ์ คนละประมาณ 5-10 นาที
7. ผู้เข้าสอบตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารออนไลน์
7.1 ผู้เข้าสอบตรียมสถานที่สาหรับการสอบออนไลน์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอเห็นหน้าผู้เข้าสอบชัดเจน
7.2 โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ขาตั้งกล้องมือถือ (ถ้ามี)
7.3 การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ เรียบร้อย
****************************
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1
คณะดนตรีและการแสดง
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดตรวจสอบได้ที่ https://www.mupabuu.com/tcas65-1-interview
****************************
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1
คณะศึกษาศาสตร์
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ ตามรายชื่อประกาศนี้ ให้ยืนยันสิทธิ์
การเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยแจ้งชื่อ นามสกุล และสาขาวิชา จะดาเนินการตรวจสอบก่อนได้รับอนุญาตให้เข้ากลุม่ Line
ภายในวันที่ 26 – 27 มกราคม พ.ศ. 2565 ได้ที่ https://shorturl.asia/YxZwD หรือ

ข้อมูลประกอบการสอบสัมภาษณ์
ผู้เข้าสัมภาษณ์ทุกคนจะต้องนาส่งข้อมูล โดย Scan เป็น File PDF แล้วส่งเข้าระบบใน Google Classroom
ให้ครบทั้ง 3 ข้อ ภายในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 ก่อนเวลา 10.00 น. ทั้งนี้ link จะแจ้งให้ทราบในกลุ่ม Line
ตามหัวข้อดังนี้
1. ใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา (TCAS 1)
2. เอกสารใบ ปพ.1 : พ (รายงานผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน) สาหรับผู้กาลังศึกษา/สาเร็จ
การศึกษาชั้น ม.6
3. เอกสารใบแสดงผลการเรียนระดับ ปวส. สาหรับผู้สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรต่อเนื่อง
4. แฟ้มสะสมงาน (ไม่เกิน 15 หน้า)
รายละเอียดการสอบ
สาขาวิชา
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาชีววิทยา
- สาขาวิชาฟิสิกส์
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- สาขาวิชาภาษาจีน
- สาขาวิชาพลศึกษา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา (หลักสูตร
ต่อเนื่อง)
- สาขาวิชาศิลปศึกษา

รายละเอียด

สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Hangout
Meet (29 มกราคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดจะแจ้ง
ในกลุ่ม Line)
- สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Hangout Meet
(29 มกราคม พ.ศ. 2565)
- ทดสอบปฏิบัติวาดเส้น (29 มกราคม พ.ศ. 2565)
* รายละเอียดแจ้งในกลุม่ Line
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการทดสอบปฏิบัติวาดเส้น
- กระดาษปรู๊ฟ ขนาด A2
- กระดานรองวาดภาพ
- ดินสอดา EE
- อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการทดสอบปฏิบัติวาดเส้น เช่น ยางลบ ฯลฯ

****************************
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1
คณะโลจิสติกส์ (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษำชั้น ม.6)
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบในรอบสัมภาษณ์กับคณะโลจิสติกส์ให้ดาเนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้
1. เข้า กลุ่ม line (ภายในวันที่ 27 มกราคม 2565) โดยสแกน QR Code ด้านล่าง
สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

แขนงการจัดการโลจิสติกส์

แขนงการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

แขนงการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

แขนงวิศวกรรมโซ่อุปทาน

2. เมื่อเข้ากลุ่ม line แล้วให้ แจ้ง ชื่อ-นามสกุล กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
3. ในวันสอบสัมภาษณ์ (วันที่ 29 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป) ผู้สมัครจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมขณะรอ
สอบสัมภาษณ์โดยกรรมการปล่อยตัวจะเรียกเข้าห้องสอบตามลาดับ
4. ในวันสอบสัมภาษณ์ควรตรวจสอบอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้พร้อม รวมถึงจัดมุมกล้องให้เห็น
ภาพผู้สมัครอย่างชัดเจนและควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย

-195. เมื่อถึงลาดับการสัมภาษณ์ของผู้สมัคร กรรมการปล่อยตัวจะแจ้ง ลิงค์ ผ่านทาง line ให้กับผู้สมัครเพื่อเข้า
ห้องสอบสัมภาษณ์
6. เมื่อเข้าห้องสอบสอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้สมัครยืนยันตัวตนโดยแจ้งชื่อ – นามสกุล และแสดงบัตร
ประชาชน ต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์
7. การสอบสัมภาษณ์ จะใช้เวลาประมาณ 5 - 7 นาที
หมายเหตุ หากผู้สมัครเกิดปัญหาในระบบอินเตอร์เน็ต หรือมีเหตุฉุกเฉินและไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์
ได้ตามเวลาที่กาหนด กรุณาติดต่อ คุณริญญ์รภัส โทร.083-2696614, คุณธเนษฐ โทร.096-4566652
หัวข้อการสอบการสัมภาษณ์
1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
2. ทักษะด้านการสื่อสาร (การฟัง/การพูด)
3. ความมั่นใจในการตอบคาถาม
4. เป้าหมายในการเรียน และการแสดงทัศนคติต่อการเข้ามาศึกษาในคณะโลจิสติกส์
5. การแต่งกายและบุคลิกภาพขณะเข้ารับการสัมภาษณ์
6. ทักษะและประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัครก่อนเข้าศึกษา
เกณฑ์การวัดผล
คะแนนที่ได้
ผ่าน 6 ข้อ
ผ่าน 4-5 ข้อ
ผ่านต่ากว่า 4 ข้อ

ผลลัพธ์
ผ่านการสัมภาษณ์ระดับดีมาก
ผ่านการสัมภาษณ์ระดับดี
ไม่ผ่านการสัมภาษณ์
****************************
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1
คณะโลจิสติกส์ (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษำหรือสำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวส.)
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง (ต่อเนื่อง)
ให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. เข้า line กลุ่ม (ภายในวันที่ 27 มกราคม 2565) ดังเอกสารด้านล่าง

2.
3.
4.
5.

เมื่อเข้ากลุ่มแล้วให้พิมพ์แจ้ง ชื่อ-นามสกุล
ในวันสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบสัมภาษณ์ตลอดเวลา
เมื่อถึงลาดับสัมภาษณ์ของตนเอง กรรมการปล่อยตัวจะแจ้ง ลิงค์ให้เข้าห้องสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์
เมือ่ เข้าไปในห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์กับอาจารย์แล้ว ให้แจ้งชื่อ – นามสกุล หลักสูตรและสาขาที่
สมัคร พร้อมยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน
6. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องจัดตั้งมุมกล้อง ให้เห็นหน้าชัดเจน
7. สอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 5 - 7 นาที
หมายเหตุ
1. หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น ปัญหาด้าน
อินเตอร์เน็ต หรือมีเหตุฉุกเฉิน ให้ติดต่อเพื่อแจ้งปัญหาที่ คุณริญญ์รภัส โทร.083-2696614, คุณ
ธเนษฐ โทร.0964566652
2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เรียบร้อย และพร้อมต่อการเข้าสอบสัมภาษณ์ หาก
ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ตามลาดับที่ถูกเรียก จะถูกตัดสิทธิ์ทันที
หัวข้อการประเมินการสัมภาษณ์ การรับเข้าศึกษา
1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร / การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
2. ทักษะด้านการสื่อสาร (การฟัง/การพูด)
3. ความสามารถในการตอบคาถาม
4. มุมมองความคิดเห็น การแสดงทัศนคติ
5. การแต่งกาย และบุคลิกภาพขณะรับการสัมภาษณ์
6. ทักษะและประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าศึกษา
เกณฑ์การวัด
- ผ่านต่ากว่า 4 ข้อ คือ ไม่ผ่านการสัมภาษณ์
- ผ่านตั้งแต่ 4 ข้อขึ้นไป คือ ผ่านการสัมภาษณ์ระดับดี
- ผ่าน 6 ข้อ คือ ผ่านการสัมภาษณ์ระดับดีมาก

****************************
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกด link การทาแบบประเมิน เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
2. ทาแบบประเมิน https://forms.gle/BG5jfQsucf3wQ1Zh7 เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
(โดยใช้ e-mail ที่ระบุในเอกสารสมัครเข้าสู่ระบบ) ภายในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565
ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อรับ Code เข้าห้องสอบสัมภาษณ์
3. ทดสอบโปรแกรม Google Hangout Meet เปิดกล้อง เปิดไมโครโฟนให้พร้อมใช้งาน
ในวันสอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 08.30 น.
เวลา 08.40 น.
เวลา 08.45 น.
เวลา 09.00 น.

กรรมการปล่อยตัว เปิดห้องประชุม โปรแกรม Google Hangout Meet
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เปิดโปรแกรม Google Hangout Meet  เข้าห้องประชุม (Code จากการตอบแบบประเมิน)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวต้อนรับ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
กรรมการปล่อยตัว เปิดห้องรอเข้าสอบสัมภาษณ์แยกตามสาขาวิชา และเรียกผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ตามลาดับ
ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ออกจากห้องประชุม และเข้าห้องรอเข้าสอบสัมภาษณ์แยกตามสาขาวิชา
กรรมการสอบสัมภาษณ์ เปิดห้องสัมภาษณ์

คำชี้แจงการเข้าห้องสอบสัมภาษณ์
1. กรรมการปล่อยตัว แจ้งรหัส ห้องสอบสัมภาษณ์ แยกตามสาขาวิชา
1.1 สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา
1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
1.3 สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา
2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอเรียกตามลาดับ
3. เมื่อถึงลาดับ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ออกจากห้องรอเข้าสอบสัมภาษณ์
และเข้าห้องกรรมการสอบสัมภาษณ์
4. เมื่อการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ออกจากห้องกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้ทันที
หมำยเหตุ หากมีข้อสงสัย ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าห้องรอเข้าสอบสัมภาษณ์แยกตามสาขาวิชาอีกครั้ง
เพื่อสอบถาม กรรมการปล่อยตัว
****************************
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1
คณะสหเวชศาสตร์
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------กระบวนการสัมภาษณ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะทาการสอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีการ Video
Call โดยรูปแบบของการสอบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าร่วมไลน์กลุ่มสาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษา ผ่าน QR Code ที่กาหนดไว้ในประกาศ
ฉบับนี้ เพื่อรับทราบขั้นตอนและรายละเอียดการสอบ ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์
สอบทาการยืนยันว่าจะเข้าสอบสัมภาษณ์ online ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565 และรับ ID Link
เพื่อใช้เชื่อมต่อระบบการเข้าสอบสัมภาษณ์ ระยะเวลาระหว่าง 09.00-12.00 น.
2. ระบบห้องสอบ Online ใช้วธิ ีการ Video Call โดยโปรแกรม Google Hangout Meet ซึ่งผู้เข้า
สอบจะเข้าห้องสอบได้จากการคลิกที่ลิงค์ที่ส่งให้ผ่านอีเมล หรือระบบ Line ID
ห้องสอบสัมภาษณ์ TCAS1 : online
1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สหเวชฯบูรพา
2) สาขาวิชากายภาพบาบัด สหเวชฯบูรพา
3) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สหเวชฯบูรพา
4) สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค สหเวชฯบูรพา
5) สาขาวิชาโภชนการและการกาหนดอาหาร สหเวชฯบูรพา
3. รายงานตัวเพื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ Online ระหว่างเวลา 08.30 – 08.50 น. กรณีที่มีปัญหาของผู้มีสิทธิ์
สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้านโปรแกรม
ออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ คุณอรสา แก้วมณี โทร. 083-0360460 ภายใน เวลา 08.30 – 10.00 น
4. เมื่อเข้าห้องสอบกรรมการสอบสัมภาษณ์ ทาการตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล จะมี
การตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ให้ผู้เข้าสอบทาการแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน
กรรมการจะตรวจสอบภาพและเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามกาหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุม
กล้องให้เห็นหน้าชัดเจน
5. กรรมการสอบสัมภาษณ์ ชี้แจงขั้นตอน และกติกาการสอบสัมภาษณ์ online โดยจะเรียกชื่อสกุล
รายบุคคลตามลาดับ ให้ผู้สอบสัมภาษณ์ลาดับต่อไป off line โดยให้ Stand by เตรียมความพร้อม
เพื่อรอสัมภาษณ์ ระหว่างเวลา 08.50 - 09.00 น. (ติดต่อตามช่องทางที่ให้ไว้)
6. กรรมการทาการสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10-20 นาที
7. ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารออนไลน์
7.1 ผู้เข้าสอบเตรียมสถานที่สาหรับการสอบออนไลน์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอเห็นหน้าผู้เข้าสอบชัดเจน
7.2 โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ขาตั้งกล้องมือถือ (ถ้า
มี)
7.3 การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ เรียบร้อย

-23-

รายละเอียดและขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ คณะสหเวชศาสตร์
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะสหเวชศาสตร์ ต้องดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้

***********************
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------กระบวนการสัมภาษณ์ รอบ 1 ( Portfolio ) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี ทาการสอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีการ Video Call โดยโปรแกรม Google Meet โดยรูปแบบของ
การสอบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.
ผู้มีสิทธิ์สอบจะได้รับการติดต่อจากสาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
แจ้งขั้นตอนและรายละเอียดการสอบ ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สอบทาการ
ยืนยันว่าจะเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 และรับลิงค์ห้องรายงานตัวออนไลน์
ออนไลน์ของแต่ละสาขาที่สมัคร ดังนี้
สาขา
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
บริหารธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ

ลิงค์ห้องรายงานตัวออนไลน์
https://meet.google.com/stv-mdje-fot
https://meet.google.com/gaz-rize-irg
https://meet.google.com/gaz-rize-irg
https://meet.google.com/ghv-ipih-utb
https://meet.google.com/hpw-nhkb-aya
https://meet.google.com/uwf-pkuv-uro

2.
ผู้มีสิทธิ์สอบต้องเข้ารายงานตัว ณ ห้องรายงานตัวออนไลน์ของแต่ละสาขา ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม
2565 เวลา 08:30-9.00 น. กรณีที่มีปัญหาของผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น
ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้านโปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่
คุณอารีย์ สาเภาทอง โทร 0-83699-2989 หรือ คุณวชิราภรณ์ ศรีพุทธ โทร 0-96237-9008
ภายในเวลา 11. 00 น. ของวันที่ 29 มกราคม 2565
3.
เมื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าห้องรายงานตัวออนไลน์ของแต่ละสาขา กรรมการปล่อยตัวจะทาการตรวจสอบ
รายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล แสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน กรรมการปล่อยตัวจะตรวจสอบภาพ
และเสียงของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามกาหนด โดยผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้องให้เห็นหน้าชัดเจน
4.
เวลา 9.00 น. กรรมการปล่อยตัวแต่ละสาขา ชี้แจงขั้นตอน และกติกาการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
หลังจากนั้นจะจัดผู้มีสิทธิ์สอบสัมษณ์เข้าสัมภาษณ์ในห้องสอบสัมภาษณ์อนไลน์ตามลาดับ ให้ผู้สอบสัมภาษณ์
ลาดับถัดไป Stand by รอ ณ ห้องรายงานตัวออนไลน์ เพื่อรอข้าห้องสัมภาษณ์ออนไลน์ต่อไป

-255.
6.

กรรมการทาการสอบสัมภาษณ์ คนละประมาณ 10-20 นาที
ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ตรียมอุปกรณ์ในการสื่อสารออนไลน์ ดังนี้
6.1 ผู้เข้าสอบตรียมสถานที่สาหรับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ให้มีแสงสว่างเพียงพอเห็นหน้าผู้เข้า
สอบสัมภาษณ์ชัดเจน
6.2 โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ขาตั้งกล้องมือถือ
(ถ้ามี)
6.3 การแต่งกายเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยชุดสุภาพ เรียบร้อย

QR code ห้องรายงานตัวออนไลน์ของสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

สาขาเทคโนโลยี
การเกษตรสมัยใหม่

สาขาบริหารธุรกิจ

สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
วิทยาการข้อมูล

***********************

สาขาภาษาอังกฤษ
เพื่อการติดต่อสื่อสาร
ทางธุรกิจ

สาขาการจัดการ
โลจิสติกส์และ
การค้าชายแดน

สาขา
ปัญญาประดิษฐ์
ประยุกต์และ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1
คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล ให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. เข้า line กลุ่ม ตาม link นี้ ภายในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:00 น.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หรือ https://line.me/R/ti/g/8EfA_8rFEP
เมื่อเข้ากลุ่มมาแล้ว ให้พิมพ์ชื่อ นามสกุล ลงในในกลุ่มเพื่อรายงานตัว
ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 18:00 กรรมการจะประกาศ เวลา และกรรมการสัมภาษณ์ ของ
ผู้มีสิทธิ์สอบแต่ละคน ใน line กลุ่มนี้
หากผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่กาหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้าน
โปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ คุณศศิฬา ฉิมพลี โทร.081-863-7859
อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ จะ Add line และใช้ Line VDO call เพื่อสัมภาษณ์นิสิต
เมื่อเข้า VDO Call สัมภาษณ์ กรรมการสอบสัมภาษณ์ จะตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล
และจะมีการตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน
ผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้อง ให้เห็นหน้าชัดเจน
กรรมการสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10-20 นาที
การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ
****************************
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1
คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------1. นักเรียนเข้าห้องสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ก่อนเวลา 09.00 น.
โดยให้ลงชื่อเข้าระบบด้วยชื่อนามสกุลจริง (ภาษาไทย)
ได้ที่ ลิงค์ : https://zoom.us/j/4426435350?pwd=STdBL3NnaWs0L1cwaXIvWVMydk50UT09
หรือ : Meeting ID: 442 643 5350
Passcode: ZaFLP6
2. เมื่อถึงเวลา 09.10 น. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะดาเนินการส่งนักเรียนไปยังห้องสัมภาษณ์
ออนไลน์ของแต่ละสาขาวิชาที่นักเรียนสมัครสอบลาดับตามใบรายชื่อผู้สมัคร
3. เมื่อนักเรียนสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วสามารถออกจากระบบ ZOOM ได้เลย และสามารถติดตาม
การประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ได้ที่ http://regservice.buu.ac.th (งานรับเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา)
****************************
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1
วิทยาลัยนานาชาติ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอให้ผู้สมัครเข้าศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้า Line Open Chat
"BUUIC Common Room" เพื่อติดต่อประสานงาน ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ และสอบถาม
เรื่องต่าง ๆ ได้ โดยสามารถสแกน QR Code ด้านล่าง หรือคลิกที่ลิงค์
https://line.me/ti/g2/qNJte1x5h9FmxTkjaVHidUUfAmjsJV-kcswAPA?

****************************

