
 

- ส ำเนำ - 
 
 

ปฏิทินกำรคัดเลือกบุคคลที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  
หรือเทียบเท่ำเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำวิชำธุรกิจกำรขนส่ง คณะโลจิสติกส์ ประจ ำภำคปลำย 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 มหำวิทยำลัยบูรพำ   
 

 
หมำยเหตุ 1.  ปฏิทินการสมัครสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
  2.  ตรวจสอบก าหนดการเปิดภาคเรียนในปฏิทินการศึกษาที่เว็บไซต์ http://reg.buu.ac.th 

    3.  สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง http://regservice.buu.ac.th  
และ http://e-admission.buu.ac.th  หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบโดยด่วน   
ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่งานรับเข้าศึกษา หมายเลข 0 3810 2643 และ 0 3810 2721 หรือสอบถามได้ที่
ฝ่ายวิชาการ คณะโลจิสติกส์ 0 3810 2222 ต่อ 3102 

    4. ค่าธรรมเนียมการสมัครจ านวน 500 บาท 
    5. ผูส้มัครต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัส 64 
    6. ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ http://shorturl.at/oqxGJ 

 
 
 

  

รำยกำร สถำนที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี            
เวลำ 

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต http://regservice.buu.ac.th 1-27 ต.ค. 2564 - 

วิธีการช าระเงนิค่าสมัคร 
- Krungthai NEXT 
- ธนาคารกรุงไทย  
- ที่ท าการไปรษณีย ์

1-28 ต.ค. 2564 
ตามเวลาเปิด 

ท าการของธนาคาร
และไปรษณีย ์

ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและ 
ข้อมูลการช าระเงินคา่สมัคร 

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

หลังจากช าระเงิน 3 
วันท าการ 

- 

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

2 พ.ย. 2564 16.00 น. 

สอบสัมภาษณ ์
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือออนไลน์ 
(ติดตามได้จากประกาศรายชื่อฯ) 

6 พ.ย. 2564 09.00  

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

8 พ.ย. 2564 16.00 น. 

รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา http://smartreg.buu.ac.th 11-12 พ.ย. 2564 - 
เปิดภาคเรียน 27 พ.ย. 2564 

http://reg.buu.ac.th/
http://shorturl.at/oqxGJ
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/


- ส ำเนำ - 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่  0779  /2564 
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง คณะโลจิสติกส์ ประจ าภาคปลาย 

ประจ าปีการศึกษา  2564  มหาวิทยาลัยบูรพา   
---------------------------- 

 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง คณะโลจิสติกส์ ประจ าภาคปลาย 

ประจ าปีการศึกษา 2564  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร 
     1.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
 1.1.1  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 
 1.1.2  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจและ / หรือโรคส าคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 1.1.3  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภาพการเป็นนิสิตหรือถูกไล่ออกจากสถาบัน 
การศึกษาใดมาก่อน   

   1.1.4  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระท า 
โดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 1.1.5  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชาก าหนด 
 

     1.2  คุณสมบัติเฉพำะสำขำ 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจกำรขนส่ง ภำคพิเศษ  

(หลักสูตรต่อเนื่อง) (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์ เรียนในชั้นเรียนและเรียนออนไลน์) มีแขนงวิชาดังต่อไปนี้ 
       1)  แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 
       2)  แขนงวิชาธุรกิจเรือส าราญ (เรียนในชั้นเรียนหรือออนไลน์) 
       3)  แขนงวิชาธุรกิจสายการบิน 
    1.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือปริญญาตรี 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การโรงแรมและการท่องเที่ยว ฯลฯ)  และมีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมตลอดการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 
    1.2.2 ในแขนงวิชาธุรกิจเรือส าราญ ควรมีประสบการณ์ท างานในธุรกิจโรงแรมหรือที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานการท างานบนเรือส าราญ 
    12.3 ในแขนงวิชาธุรกิจสายการบิน ผู้เข้าศึกษาควรมีส่วนสูงเป็นไปตามมาตรฐานการท างาน 
ในสายการบิน 
     ผู้สมัครต้องสอบผ่านรายวิชาศึกษาทั่วไป (รายวิชาหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง)  
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
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 หำกปรำกฏภำยหลังว่ำผู้สมัครสอบขำดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพำะในกำรศึกษำ 
สำขำวิชำใดวิชำหนึ่งอยู่ก่อนท ำกำรสมัครคัดเลือก  จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับ
กำรรำยงำนตัวเข้ำศึกษำแล้วก็ตำม  จะต้องถูกถอนสภำพจำกกำรเป็นนิสิตทันที หรือแม้ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว
ก็อำจถูกเพิกถอนปริญญำบัตรได้ 
 

2.  กำรสมัครคัดเลือก 
 2.1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนท าการสมัคร 

2.2 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่างวันที่  1-27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

2.3 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใดเป็นเท็จ   
มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 

หมำยเหต ุ  ผู้สมัครท่ีมิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้าม)ี  
ภาคเรียนละ 10,000 บาท 
 
3.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร และวิธีกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 
 3.1  ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก  500  บาท 
  3.2  น าใบสมัครไปช าระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย 
และท่ีท าการไปรษณีย์  ในเวลาท าการของธนาคารและที่ท าการไปรษณีย์  ระหว่างวันที่  1-28 ตุลาคม  
พ.ศ. 2564  (การช าระค่าสมัครผ่าน แอพลิเคชัน Krungthai NEXT  ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
จะต้องช าระไม่เกินเวลา  23.29  น.)  
หมำยเหตุ   - ในกรณีท่ีมีการช าระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการช าระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ายเป็นส าคัญ 

    -  มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 

4.  กำรตรวจสอบข้อมูลกำรสมัคร  ข้อมูลกำรช ำระเงินและกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร 
4.1 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการช าระเงินทางเว็บไซต์ 

https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจากช าระเงิน 3 วันท าการ 
 4.2 หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการ 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th  
แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 ระหว่างวันที่  1-27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 หากพ้นก าหนด 
จะไม่แก้ไขข้อมูลการสมัครให้ 
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5.  คณะ สำขำวิชำ รหัสสำขำวิชำ และจ ำนวนรับเข้ำศึกษำ 

รหัสสำขำ คณะ/สำขำวิชำ ชื่อปริญญำ จ ำนวนรับ 

คณะโลจิสติกส์ 

10190116611001MAK0004 
สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  
ภาคพิเศษ (หลักสูตรต่อเนื่อง) 

บธ.บ. 15 

10190116611001MBK0004 
สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง แขนงวิชาธุรกิจเรือส าราญ  
ภาคพิเศษ (หลักสูตรต่อเนื่อง) 

บธ.บ. 45 

10190116611001MCK0004 
สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง แขนงวิชาธุรกิจสายการบิน  
ภาคพิเศษ (หลักสูตรต่อเนื่อง) 

บธ.บ. 45 

รวม 105 
 
6.  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ ์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
 

7.  สอบสมัภำษณ ์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 
09.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (ติดตามในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
สอบสัมภาษณ์) พร้อมหลักฐานดังนี้ 

(1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2564 ที่ติดรูปถ่ายแล้ว 
(2) ใบแสดงผลการเรียน 
(3) บัตรประจ าตัวชาชน 

 

8. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  

ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th 
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
9.  เงื่อนไขกำรเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ  

9.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็น 
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามท่ีปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

9.2  ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ถือว่ำไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ 
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10.  กำรรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ 
  ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ    
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  20  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
    (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 

   (รองศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ปฏิบัติการแทน 

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
        ส าเนาถูกต้อง 
 

 
(นางสาวพรจันทร์  โพธินาค) 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

 
 


