ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
(TCAS รอบ 5) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2561
รายการ
ดาวน์โหลดระเบียบการ
รับสมัคร

สถานที/่ รับผิดชอบ
- http://regservice.buu.ac.th

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

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

วิธีการชาระเงินค่าสมัคร

- ธนาคารกรุงไทย
- ที่ทาการไปรษณีย์

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ
ข้อเขียน

- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
อาคารศาสตราจารย์กระแสร์
สอบข้อเขียน
มาลยาภรณ์ ชั้น 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ - http://regservice.buu.ac.th
สัมภาษณ์
- http://e-admission.buu.ac.th
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ชั้น 5
สอบสัมภาษณ์
อาคาร 60 พรรษามหาราชินี2
มหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
- http://regservice.buu.ac.th
เข้าศึกษา
- http://e-admission.buu.ac.th
รายงานตัวทางเว็บไซต์
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
http://smartreg.buu.ac.th
หมายเหตุ

วัน / เดือน / ปี

เวลา

28 มิ.ย. – 10 ก.ค. 2561

-

4 – 10 ก.ค. 2561

09.00 – 16.00 น.

4 – 11 ก.ค. 2561

ในเวลาเปิดทาการของ
ธนาคารและ
ที่ทาการไปรษณีย์

16 ก.ค. 2561

16.00 น.

17 ก.ค.2561

09.00-12.00 น.

19 ก.ค. 2561

16.00 น.

21 ก.ค. 2561

09.00 – 12.00 น.

23 ก.ค. 2561

16.00 น.

26 ก.ค. 2561

09.00 – 12.00 น.

1. ปฏิทินการคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2. ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษา ต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
ของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสนิสิต 61

-สาเนาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 1113 / 2561
เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
(TCAS รอบที่ 5) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2561
........................................
ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยบูรพาจะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (TCAS รอบที่ 5) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียด
วิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หรือแผนการเรียนศิลป์-คานวณ
1.2 ผลการเรียนรวมเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.25
1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจและ/หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.4 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภาพการเป็นนิสิตด้วยเหตุถูกไล่ออกจาก
สถาบันการศึกษาใดมาก่อน
1.5 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้จาคุกเว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิด
อันกระทาโดยประมาทหรือความผิดอันลหุโทษ
1.6 ต้องไม่เป็นผู้ที่เป็นตาบอดสี

2. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
2.1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทาการสมัคร
2.2 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
2.3 นาใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทย และที่ทาการไปรษณีย์
ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
2.4 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง หากข้อมูลใด
เป็นเท็จ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 อันดับ/สาขาวิชา เท่านั้น

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
3.1
3.2
3.3
3.4

ผลการเรียนรวมเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน)
ผ่าน/ไม่ผ่าน
ผลการสอบข้อเขียน
ร้อยละ 100
ผลการสอบสัมภาษณ์
ผ่าน/ไม่ผ่าน
ผลการตรวจร่างกายต้องไม่เป็นผู้ที่เป็นตาบอดสี ผ่าน/ไม่ผ่าน

-2หมายเหตุ
1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการสอบคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ
ตามมหาวิทยาลัยกาหนด
2. มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยวิธีการดังนี้
2.1 พิจารณาจากผลคะแนนสอบ 100%
2.2 ผลการตรวจร่างกายต้องไม่เป็นผู้ที่เป็นตาบอดสี
2.3 เรียงลาดับผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่าสุด
2.4 คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามจานวนรับ โดยพิจารณาจากผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดไปต่าสุดเป็นลาดับแรก จนถึงผู้ที่ได้รับคะแนนในลาดับสุดท้ายของจานวนรับ และผลการตรวจ
ร่างกายต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสี (ผู้ที่มีคะแนนต่ากว่าลาดับสุดท้ายของจานวนรับ จะถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือก
และไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)
3. ในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการ
รับเข้าเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาจากคะแนนสอบข้อเขียน ผลการตรวจร่างกายต้องไม่เป็น
ผู้ตาบอดสี และการสอบสัมภาษณ์ คุณสมบัติเฉพาะสาขาที่คณะได้กาหนดไว้ และในการประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์
ไม่จาเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจานวนรับที่ได้ประกาศไว้หากผลการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่
คณะได้กาหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

4. ค่าใช้จ่ายในการสมัครและการชาระค่าสมัคร
ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จานวน 500 บาท
หมายเหตุ - ในกรณีที่มีการชาระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชาระเงิน
ครั้งสุดท้ายเป็นสาคัญ
- มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. รหัสสาขา และจานวนที่รับเข้าศึกษา
รหัสสาขา
สาขาวิชา
01933410162 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์
01933410262
ภาคพิเศษ
รวม

ปริญญา จานวนรับ
วท.บ.
50
วท.บ.

50
100
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6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ทางเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่เวลา 16.00 น.

7. สอบข้อเขียน
มหาวิทยาลัยบูรพากาหนดให้มีการสอบข้อเขียนในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารศาสตราจารย์กระแสร์ มาลยาภรณ์ ชั้น 3 เวลา 09.00 – 12.00 น.

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่เวลา 16.00 น.

9. การสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา กาหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-16.00 น. ตามสถานที่ ที่ปรากฏในท้ายประกาศ พร้อมหลักฐาน ดังนี้
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว
(2) ใบแสดงผลการเรียน และสาเนาที่รับรองสาเนาถูกต้อง
(3) บัตรประจาตัวประชาชน
(4) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
(5) ใบรับรองแพทย์ ที่มีผลตรวจตาบอดสี

10. ประกาศผลขั้นสุดท้าย
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการสอบสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th ในวันที่ 23 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

11. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ปรากฏ
ในท้ายประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)

สาเนาถูกต้อง
พรจันทร์ โพธินาค
(นางสาวพรจันทร์ โพธินาค)
นักวิชาการศึกษา

วิมลรัตน์ จตุรานนท์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

