-สำเนำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2564
รายการ
รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต
วิธีกำรชำระเงินค่ำสมัคร
ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัคร
และข้อมูลกำรชำระเงิน
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ำศึกษำ
รำยงำนตัวออนไลน์
เพื่อเข้ำศึกษำ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
เปิดภำคเรียน

หมายเหตุ

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
- Krungthai NEXT
- ธนำคำรกรุงไทย
- ที่ทำกำรไปรษณีย์
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
http://smartreg.buu.ac.th

วัน / เดือน / ปี

เวลา

3-8 มิ.ย. 2564

-

3-9 มิ.ย. 2564

ในเวลำเปิดทำกำร
ของธนำคำรและ
ที่ทำกำรไปรษณีย์

หลังจำกชำระเงิน
ค่ำสมัคร 3 วันทำกำร

-

14 มิ.ย. 2564

16.00 น.

17-18 มิ.ย. 2564

-

23 - 25 มิ.ย. 2564
26 มิ.ย. 2564

1. ปฏิทินกำรคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้
2. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ รหัส 63
3. เป็นบุคคลที่มีบัตรประจำตัวผู้พิกำร

-สำเนำ-

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 0489 / 2564
เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี โครงกำรจัดกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2564
------------------------------ตำมที่กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงกำรสนับสนุนทุน
ทำงกำรศึกษำสำหรับนิสิตพิกำรในระดับปริญญำตรี เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
และกำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร มหำวิทยำลัยบูรพำจึงประกำศคัดเลือกบุคคล
เข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี โครงกำรจัดกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ
2564 โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้ มัคร
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

เป็นนักเรียนที่สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
เป็นบุคคลที่มีบัตรประจำตัวผู้พิกำร
มีสัญชำติไทย และมีควำมประพฤติเรียบร้อย
ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำกำหนด

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คาแนะนาก่อนการตัดสินใจสมัคร
(คณะ/สำขำวิชำที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพำะ แสดงว่ำไม่มีกำรกำหนดคุณสมบัติเฉพำะเพิ่มเติม)
2.1 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
- รับเฉพาะผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูตึง)
2.2 คณะโลจิสติกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
มีแขนงวิชำดังต่อไปนี้
1. แขนงวิชำวิศวกรรมโซ่อุปทำน
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 18 หน่วยกิต
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต
- รับเฉพาะผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
2. แขนงวิชำกำรค้ำและโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศ
3. แขนงวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์
4. แขนงวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมพำณิชยนำวี
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 10 หน่วยกิต และมีผลกำร
เรียนคณิตศำสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี
- รับเฉพาะผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
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3. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
รหัสสาขาวิชา

คณะ/สาขาวิชา

ชื่อปริญญา

จานวนรับ

วท.บ.

5

วท.บ.

1

วท.บ.

1

วท.บ.

1

วท.บ.

1

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
10190106220101B0J0009

สำขำวิชำภูมิศำสตร์และภูมสิ ำรสนเทศศำสตร์
ภำคพิเศษ

คณะโลจิสติกส์
10190116210202AAJ0009
10190116611002ABJ0009
10190116611002ACJ0009
10190116611002ADJ0009

สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน
แขนงวิชำวิศวกรรมโซ่อุปทำน ภำคปกติ
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน
แขนงวิชำำรค้ำและโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศ
ภำคปกติ
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน
แขนงวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ภำคปกติ
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน
แขนงวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมพำณิชยนำวี
ภำคปกติ

รวมทั้งสิ้น

9

4. การสมัครคัดเลือก
1) ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนทำกำรสมัคร
2) กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 3-8 มิถุนำยน พ.ศ. 2564
3) กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ
มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
หมายเหตุ ผู้สมัครที่มิใช่สัญชำติไทย หำกผ่ำนคัดเลือกเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ จะมีค่ำบำรุงมหำวิทยำลัย
เพิ่มเติม ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 20,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ถ้ำมี) ภำคเรียนละ 10,000 บำท

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
5.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท
5.2 นำใบสมัครไปชำระเงินผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย
และที่ทำกำรไปรษณีย์ ในเวลำทำกำรของธนำคำรและที่ทำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 3-9 มิถุนำยน
พ.ศ. 2564 (กำรชำระค่ำสมัครผ่ำน แอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2564
จะต้องชำระไม่เกินเวลำ 23.29 น.)
หมายเหตุ - ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
- มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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6. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชาระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
6.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรชำระเงินทำงเว็บไซต์
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกชำระเงิน 3 วันทำกำร
6.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่ 3-9 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 หำกพ้นกำหนด
จะไม่แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้

7. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
องค์ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ
- ผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6
100%
หมายเหตุ มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ
เฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำกำหนด

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2564
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

9. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์
รำยงำนตัวออนไลน์ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ
ตำมที่ปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศ ยังไม่สำเร็จกำรศึกษำ
ตำมข้อ 1.1 ถือว่ำไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ

10. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ ในวันที่ 17-18 มิถุนายน
พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ)

สำเนำถูกต้อง
(นำงสำวพรจันทร์ โพธินำค)
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร

สมถวิล จริตควร
(รองศำสตรำจำรย์สมถวิล จริตควร)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

