-สำเนำ-

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ
(TCAS รอบ 5) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2561
รายการ

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ

วัน / เดือน / ปี
เวลา

ดำวน์โหลดระเบียบกำร

http://regservice.buu.ac.th

16 -18 ก.ค. 2561

รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต

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

16 -18 ก.ค. 2561

วิธีกำรชำระเงิน

- ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำทั่วประเทศ

16 -18 ก.ค. 2561

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัคร
http://regservice.buu.ac.th
และข้อมูลกำรชำระเงิน
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล
กำรสมัครจำกเว็บไซต์
แก้ไขข้อมูลกำรสมัคร
http://regservice.buu.ac.th/text/
edit-form1.pdf
แล้ว FAX มำที่เบอร์ 0-3810-2721
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์
- http://regservice.buu.ac.th
สอบสัมภำษณ์
- http://e-admission.buu.ac.th
สอบสัมภำษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี
- http://regservice.buu.ac.th
ประกำศผลขั้นสุดท้ำย
- http://e-admission.buu.ac.th
รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อ
http://smartreg.buu.ac.th
เข้ำศึกษำ
หมายเหตุ

ระบบรับสมัคร
ปิดวันที่ 18
กรกฎาคม
พ.ศ. 2561
เวลา 16.00 น.
ในเวลำเปิดทำกำร
ของธนำคำร

หลังจำกชำระเงิน
3 วันทำกำร

-

16 -18 ก.ค. 2561

-

23 ก.ค. 2561

16.00 น.

24 ก.ค. 2561

09.00 น.-16.00 น.

25 ก.ค. 2561

16.00 น.

26 ก.ค. 2561

-

1. ปฏิทินกำรคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้
2. ผู้ประสงค์สมัครเข้ำศึกษำ ต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
ของมหำวิทยำลัยบูรพำ รหัสนิสิต 61
3. ระบบรับสมัครปิดวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น.

-สำเนำประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 1290 /2561
เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ ภำคพิเศษ
(TCAS รอบ 5) มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559 เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559
มหำวิทยำลัยบูรพำจะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์
ภำคพิเศษ (TCAS รอบ 5) มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561 โดยกำรรับสมัครในปีกำรศึกษำนี้
ผู้สมัครสำมำรถสมัครได้ทำงอินเตอร์เน็ต โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. สำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
2. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX (6 ภำคเรียน) และผลคะแนนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) และผลคะแนนควำมถนัดทั่วไป (GAT)
3. มีควำมประพฤติเรียบร้อย
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
5. มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำกำหนด
2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คาแนะนาก่อนการตัดสินใจสมัคร
2.1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2.1.1 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป และสาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- มีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- สำมำรถเลือกสมัครในรูปแบบที่ 1 (ใช้คะแนน O-net) หรือรูปแบบที่ 2 (ใช้คะแนน GAT)
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่ำนั้น
2.1.2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทุกแผนกำรเรียน
- สำมำรถเลือกสมัครในรูปแบบที่ 1 (ใช้คะแนน O-net) หรือรูปแบบที่ 2 (ใช้คะแนน GAT)
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่ำนั้น
2.1.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ
- สำมำรถเลือกสมัครในรูปแบบที่ 1 (ใช้คะแนน O-net) หรือรูปแบบที่ 2 (ใช้คะแนน GAT)

-23. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
3.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนทำกำรสมัคร
3.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 16 – 18 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
ระบบรับสมัครปิดวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น.
3.3 นำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปชำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำทั่วประเทศ
ระหว่ำงวันที่ 16 – 18 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
3.4 กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง
หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 อันดับ/สาขาวิชา เท่านั้น
4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
องค์ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ
(1) ผลกำรเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX) 6 ภำคเรียน
(ที่ไม่รวมสัดส่วนคะแนน O-NET)
10-20%
(2) คะแนนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net)
และ/หรือ ผลคะแนนควำมถนัดทำงวิชำชีพ
80-90%
(3) สอบสัมภำษณ์
ผ่ำน / ไม่ผ่ำน
หมายเหตุ 1. มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ
เฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำกำหนด
2. มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย โดยใช้วิธีกำรดังนี้
2.1 ประมวลผลคะแนนจำก GPAX และคะแนนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-Net) และ/หรือผลคะแนนควำมถนัดทำงวิชำชีพ ให้เป็นคะแนนรวม 100%
2.2 เรียงลำดับผู้สมัครในแต่ละสำขำวิชำ จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ำสุด
2.3 คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำยตำมจำนวนรับ โดยพิจำรณำ
จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นลำดับแรก จนถึงผู้ที่ได้คะแนนในลำดับสุดท้ำยของจำนวนรับแต่ละสำขำวิชำ
(ผู้ที่มีคะแนนต่ากว่าลาดับสุดท้ายของจานวนรับ จะถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)
3. ในวันสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติของ
ผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์
ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต
4. กำรประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัย
จะพิจำรณำผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำสัมภำษณ์ และประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ
ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจำนวนรับที่ได้รับประกำศไว้
หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะกำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด
5. ค่าใช้จ่ายในการสมัครและการชาระค่าสมัคร
ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครคัดเลือก จำนวน 500 บำท
หมายเหตุ - ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
- มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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6. สาขาวิชา และจานวนที่รับ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป
01921270202
ภำคพิเศษ (เลือกใช้คะแนน O-net)
สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป
01921270212
ภำคพิเศษ (เลือกใช้คะแนน GAT)
สำขำวิชำกำรบริหำรท้องถิ่น
01921270102
ภำคพิเศษ (เลือกใช้คะแนน O-net)
สำขำวิชำกำรบริหำรท้องถิ่น
01921270112
ภำคพิเศษ (เลือกใช้คะแนน GAT)
หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ภำค
01921270502
พิเศษ (เลือกใช้คะแนน O-net)
หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต ภำค
01921270512
พิเศษ (เลือกใช้คะแนน GAT)
หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต
01921270302
ภำคพิเศษ (เลือกใช้คะแนน O-net)
หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต
01921270312
ภำคพิเศษ (เลือกใช้คะแนน GAT)
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รหัสสาขา

คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(O-NET) 80-90%
GPAX
10-20%
02
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05
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ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาฯ คณิตฯ วิทย์ฯ

% จานวนรับ

246
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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

8. การสอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำ กำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
เวลำ สถำนที่ ที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ พร้อมหลักฐำน ดังนี้
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต และติดรูปถ่ำยเรียบร้อยแล้ว
(2) ใบแสดงผลกำรเรียน และสำเนำที่รับรองสำเนำถูกต้อง
(3) ใบแสดงผลคะแนน O-NET และ/หรือ GAT/PAT
(4) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ที่รับรองสำเนำถูกต้อง
(5) สำเนำทะเบียนบ้ำน ที่รับรองสำเนำถูกต้อง
(6) สำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองสำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี)

9. ประกาศผลขั้นสุดท้าย
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 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. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ ในวันที่ 26 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏ
ในท้ำยประกำศผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 13 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)

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

