-สำเนำ-

การคัดเลือกบุคคลที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จากโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2561
รายการ
รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต
วิธีกำรชำระเงินค่ำสมัคร
ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัคร
และข้อมูลกำรชำระเงิน
แก้ไขข้อมูลกำรสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์ อบ
สัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
ประกำศผลขัน้ สุดท้ำย
รำยงำนตัวออนไลน์
เพื่อเข้ำศึกษำ

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ
วัน / เดือน / ปี
เวลา
- http://regservice.buu.ac.th
13 - 17 ก.ค.2561
- http://e-admission.buu.ac.th
ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำทั่วประเทศ
ในเวลำเปิดทำกำร
13 - 18 ก.ค.2561
(ชำระผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร)
ของธนำคำร
- http://regservice.buu.ac.th
หลังจำกชำระเงิน
- http://e-admission.buu.ac.th
ค่ำสมัคร 3 วันทำกำร
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล
กำรสมัครจำกเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th/text/ed 13 - 17 ก.ค.2561
it-form.pdf แล้ว FAX มำที่เบอร์
0-3810-2721
- http://regservice.buu.ac.th
23 ก.ค.2561
16.00 น.
- http://e-admission.buu.ac.th
อำคำร QS1 ห้องQS1 – 206
24 ก.ค.2561
09.00-12.00 น.
- http://regservice.buu.ac.th
25 ก.ค.2561
16.00 น. เป็นต้นไป
- http://e-admission.buu.ac.th
http://smartreg.buu.ac.th

หมายเหตุ 1. ปฏิทินกำรสมัครคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได
2. ค่ำสมัครคัดเลือก 500 บำท

26 ก.ค.2561

-

-สำเนำ-

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 1275 /2561
เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำกโรงเรียนสำธิตอำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ เข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำตรี
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
------------------------------------------------------------------ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559 เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559
มหำวิทยำลัยบูรพำจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำกโรงเรียนสำธิตอำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ เข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำตรี คณะศึกษำศำสตร์
ประจำปีกำรศึกษำ 2561 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้ มัคร
1.1 สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) จำกโรงเรียน
สำธิตอำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ
1.2 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.00
1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจและ/หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อกำรศึกษำ
1.4 ไม่เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภำพกำรเป็นนิสิตหรือถูกไล่ออก
จำกสถำบันกำรศึกษำใดมำก่อน
1.5 ไม่เคยต้องโทษตำมคำพิพำกษำของศำล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจำกควำมผิด
อันกระทำโดยประมำทหรือควำมผิดอันเป็นลหุโทษ
1.6 มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำกำหนด

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ (จัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับนิสิต
หลักสูตรภำคพิเศษ (4 ปี) เรียนวันจันทร์-อำทิตย์ เปิดเรียนภำคต้น วันที่ 4 สิงหำคม พ.ศ. 2561)
- สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสำขำวิชำ
จำกโรงเรียนสำธิตอำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ
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3. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
3.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนทำกำรสมัคร
3.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
3.3 นำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปชำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำทั่วประเทศ
ระหว่ำงวันที่ 13-18 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
3.4 กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง
หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก

4. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครคัดเลือก จำนวน 500 บำท
หมำยเหตุ - ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
- มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
5.1 เกรดเฉลี่ยสะสม
100%
5.2 กำรสอบสัมภำษณ์
ผ่ำน / ไม่ผ่ำน
หมายเหตุ กำรประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำ
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำสัมภำษณ์ และประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ ทั้งนี้ มหำวิทยำลัย
ขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจำนวนรับที่ได้รับประกำศไว้ หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำน
เกณฑ์ตำมที่คณะกำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

6. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
รหัสสาขา
สาขาวิชา
คณะศึกษาศาสตร์
01904370602 สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ ภำคพิเศษ
รวม

ชื่อปริญญา
กศ.บ.

จานวนรับ
25
25

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th วันที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป
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8. การสอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ กำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
ณ อำคำร 60 พรรษำมหำรำชินี1 (QS1) ห้อง QS1 – 206 เวลำ 09.00 น.-12.00 น. พร้อมหลักฐำน ดังนี้
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต และติดรูปถ่ำยเรียบร้อยแล้ว
(2) ใบแสดงผลกำรเรียน และสำเนำที่รับรองสำเนำถูกต้อง
(3) บัตรประจำตัวประชำชน

9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิเ์ ข้าศึกษา
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ทำงเว็บไซต์
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th ในวันที่ 25 กรกฎำคม
พ.ศ. 2561 เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

10. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ ในวันที่ 26 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏ
ในท้ำยประกำศผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 12 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)

สหัทยำ รัตนะมงคลกุล
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สหัทยำ รัตนะมงคลกุล)
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ รักษำกำรแทน
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ
สำเนำถูกต้อง
พรจันทร์ โพธินำค
(นำงสำวพรจันทร์ โพธินำค)
นักวิชำกำรศึกษำ

