
 
- ส ำเนำ - 

 
 
 
 
 
 

ปฏิทินการการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  (TCAS  รอบท่ี 5)   
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา  2561 
(ส าหรับผู้ที่เคยศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)  

 
 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ป ี  เวลา 
ดาวน์โหลดระเบียบการ
รับสมัคร 

- http://regservice.buu.ac.th 4 – 10 ก.ค. 2561  

สมัครทาง  Internet - http://regservice.buu.ac.th 4 – 10 ก.ค. 2561 - 

การช าระเงิน 
ธนำคำรกรุงไทย และที่ท ำกำรไปรษณีย์ไทย  
ทุกสำขำทั่วประเทศ 

4 – 11 ก.ค. 2561 - 

ตรวจสอบข้อมูล 
การสมัครและข้อมูล 
การช าระเงิน 

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

หลังจำกช ำระเงิน 
3  วันท ำกำร 

ตำมเวลำเปิด 
ท ำกำรของธนำคำร

และที่ท ำกำร
ไปรษณีย ์

ขอแก้ไขข้อมูล 
การสมัคร 

ดำวนโ์หลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล 
กำรสมัครจำก website 
http://regservice.buu.ac.th 
แล้ว  FAX  ไปที่เบอร์ 0-3810-2721 

4 – 11 ก.ค. 2561 - 

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการสอบสัมภาษณ์
และตรวจร่างกาย 

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

19  ก.ค. 2561 16.00 น เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์และ
ตรวจร่างกาย 

มหำวิทยำลยับูรพำ  บำงแสน  ชลบุรี 
21  ก.ค. 2561 

09.00 - 16.00  น. 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา 

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

23  ก.ค. 2561 16.00 น  เป็นต้นไป 

การรายงานตัวออนไลน์
เพื่อเข้าศึกษา 

- http://smartreg.buu.ac.th 
26  ก.ค. 2561 - 

 

หมายเหตุ   ปฏิทนิกำรคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 

 
 
 

 
 



- ส าเนา - 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่  1170/2561 

เรื่อง  กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  (TCAS  รอบท่ี 5)   
คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ  ปีกำรศึกษำ  2561 
(ส ำหรับผู้ที่เคยศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ) 

---------------------------- 
 

ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ 0539/2559  เรื่อง  กำรศึกษำระดับปริญญำตรี  
พ.ศ. 2559 ข้อ 5 มหำวิทยำลัยจึงประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 5)   
คณะวิศวกรรมศำสตร์  หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  มหำวิทยำลัยบูรพำ  ปีกำรศึกษำ 2561 
 

1.  หลักสูตรที่รับสมัคร 
1.1  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)  หลักสูตรภาษาไทย  ภาคปกติ 

 ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรภำษำไทย  
สำมำรถเลือกเรียนในสำขำวิชำ  ดังต่อไปนี้ 
  1.  สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี          2.  สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
  3. สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ(ต้องไม่ตำบอดสีขั้นรุนแรง)    4.  สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
  5.  สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ         6.  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 

1.2  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)  หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
ผู้สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)  หลักสูตรภำษำอังกฤษ 

สำมำรถเลือกเรียนในสำขำวิชำดังต่อไปนี้ 
  1.  สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  (Civil and Infrastructure  Engineering) 
  2..  สำขำวิชำวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว  (Embedded  System  Engineering) 
  3.  สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  (Environmental  Engineering) 
 

2.  คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือก 
2.1  เป็นนิสิตที่เคยศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ  ตำมหลักสูตร 

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล  สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ   
สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ  สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร  หรือหลักสูตร 
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  (หลักสูตรภำษำอังกฤษ)  สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน   
สำขำวิชำวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว  และสำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  แล้วพ้นจากสภาพนิสิต 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
       2.1.1  เมื่อระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ  1.75 
       2.1.2  เป็นนิสิตสภำพรอพินิจที่มีระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ  1.80  เป็นระยะเวลำ 
2  ภำคกำรศึกษำ ติดต่อกัน 
       2.1.3  เป็นนิสิตสภำพรอพินิจที่มีระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ  2.00  เป็นระยะเวลำ 
4  ภำคกำรศึกษำ ติดต่อกัน 
 2.2  มีผลกำรเรียนที่เคยศึกษำมำแล้วไม่ต่ ำกว่ำระดับขั้น  C  ในรำยวิชำพ้ืนฐำนคณิตศำสตร์- 
วิทยำศำสตร์  และพ้ืนฐำนวิศวกรรมศำสตร์  ดังต่อไปนี้  อย่ำงน้อย  21  หน่วยกิต 
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       2.2.1  Engineering Mathematics I/Calculus I, Engineering Mathematics II/Calculus II   
และ Engineering Mathematics III/Calculus for Several Variables 
       2.2.2  Physics for Engineering I, Physics for Engineering II, Physics Laboratory for  
Engineering I และ Physics Laboratory for Engineering II 
       2.2.3  Chemistry for Engineering/Chemistry of Engineering Materials and  
Transformation Process และ Chemistry Laboratory for Engineering/Chemistry of Engineering  
Materials and Transformation Process Laboratory 
       2.2.4  Engineering Drawing  2.2.5  Engineering Mechanics/Statics 
       2.2.6  Engineering Materials  2.2.7  Computer Programming 
 3.  ต้องไม่เป็นผู้มีจิตฟ่ันเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สำมำรถศึกษำได้  ไม่ตำบอดสีขั้นรุนแรง 
(กรณีเลือกสมัครสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ)  และไม่ปรำกฏอำกำรของโรคดังต่อไปนี้ 
       3.1  โรคเรื้อน           3.2  วัณโรคในระยะอันตรำย 
       3.3  โรคติดยำเสพติดให้โทษ         3.4  กำมโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตำมผิวหนัง (ระยะที่ 2) 
       3.5  โรคพิษสุรำเรื้อรัง          3.6  โรคจิตต่ำง ๆ 
       3.7  โรคคุดทะรำดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ำรังเกียจ 
 4.  หำกมีจ ำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตำมเกณฑ์ ข้อ 1, 2  และ 3  เกินจ ำนวนที่ประกำศรับ 
จะพิจำรณำเรียงล ำดับจำกผู้ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยรำยวิชำ  ตำมข้อ 2  ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเป็นหลัก 
 5.  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำศึกษำในสำขำวิชำที่เรียนเป็นภำษำอังกฤษ  ต้องมีควำมรู้พ้ืนฐำน 
ภำษำอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี  และต้องผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์เป็นภำษำอังกฤษ 
 

4.  สาขาวิชาและจ านวนท่ีรับเข้าศกึษา 
 

รหัสสาขา สาขาวิชา ชื่อปริญญา จ านวนรับ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรภาษาไทย  ภาคปกติ  
01905440111 สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี ภำคปกติ วศ.บ. 10 
01905440211 สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล ภำคปกติ วศ.บ. 10 
01905440311 สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ภำคปกติ วศ.บ. 10 
01905440411 สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ ภำคปกติ วศ.บ. 10 
01905440711 สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ ภำคปกติ วศ.บ. 10 
01905440911 สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร ภำคปกติ วศ.บ. 10 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรภาษาอังกฤษ  ภาคปกติ  

01905440511 
สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน   
(Civil and Infrastructure Engineering) ภำคปกติ 

วศ.บ. 10 

01905440611 
สำขำวิชำวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว  (Embedded 
System Engineering) ภำคปกติ 

วศ.บ. 10 

01905440811 
สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Engineering) ภำคปกติ 

วศ.บ. 10 

รวม 90 
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5.  การคัดเลือกและประกาศผล 

5.1  ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร  
5.2  กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ 

http://e-admission.buu.ac.th  ตั้งแต่วันที่  4 – 10  กรกฎำคม  พ.ศ. 2561  
5.3  น ำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปช ำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทย  หรือที่ท ำกำรไปรษณีย์  

ทุกสำขำทั่วประเทศ  ระหว่ำงวันที่  4 – 11  กรกฎำคม  พ.ศ. 2561 
5.4  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใด 

เป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก  
หมายเหตุ  ในกรณีที่มีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงินครั้งสุดท้ำย 
เป็นส ำคัญ 
 

6.  ค่าใช้จ่ายในการสมัครและการช าระค่าสมัคร  
ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครคัดเลือก  จ ำนวน  500  บำท  

หมายเหตุ  -  ในกรณีที่มีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้ง  มหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน  
ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ  

   -  มหำวิทยำลัยบูรพำ  จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

7.  ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยทำงเว็บไซต์  

http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th  วันที ่ 19  กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 

8.  การสอบสัมภาษณ์และตรวจรา่งกาย  
มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์  ในวันที ่ 21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  

ตำมสถำนที่ ที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ พร้อมหลักฐำน ดังนี้  
(1)  ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต และติดรูปถ่ำยเรียบร้อยแล้ว  
(2)  ใบแสดงผลกำรเรียน ที่แสดงว่ำเคยศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์  ระดับปริญญำตรี  

มหำวิทยำลัยบูรพำ 
(3)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  
(4)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  
(5)  ส ำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองส ำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี)  

 
9.  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษา  

มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ  ทำงเว็บไซต์  
http://regservice.buu.ac.th  หรือ  http://e-admission.buu.ac.th  ในวันที่  23  กรกฎำคม พ.ศ. 2561   
เวลำ  16.00 น.  เป็นต้นไป  
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10.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา  
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ  ในวันที ่ 26  กรกฎาคม  

พ.ศ. 2561  ทางเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th  และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏ  
ในท้ำยประกำศผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  29  มิถุนำยน  พ.ศ. 2561 

 
    (ลงชื่อ)                  วิมลรัตน์  จตุรำนนท์ 
                   (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมลรัตน์  จตุรำนนท์) 
         รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 
                  ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
 
        ส ำเนำถูกต้อง 
      นฤมล  เหมือนใจ 
(นำงสำวนฤมล  เหมือนใจ) 
     นักวิชำกำรศึกษำ 
 
 
 
 


