
-ส ำเนำ- 
 

 

 

  
 

ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ 
(TCAS รอบ 5)  มหาวทิยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
หมายเหตุ    1. ปฏิทินกำรคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 

2. ผู้ประสงค์สมัครเข้ำศึกษำ ต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
   ของมหำวิทยำลัยบูรพำ  รหัสนิสิต 61 

  3.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร  500  บำท  
     4.  กำรประกำศรำยชื่อผู้ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัย 

จะพิจำรณำผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำสัมภำษณ์  และประกำศรำยชื่อผู้ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ ทั้งนี้  
มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นท่ีจะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับท่ีได้รับประกำศไว้ หำกผลกำรคัดเลือก
ไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมท่ีคณะก ำหนดไว้  และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันส้ินสุด 

5. ระบบรับสมัครปิดวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. 
 

 
 
 

รายการ สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ วัน / เดือน / ปี            เวลา 
ดำวนโ์หลดระเบียบกำรสมัคร http://regservice.buu.ac.th 17-18 ก.ค. 61 - 

รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต http://regservice.buu.ac.th 17-18 ก.ค. 61 

ระบบรับสมัคร 
ปิดวันที่ 18 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2561  
เวลา 16.00 น. 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำทั่วประเทศ 17-18 ก.ค. 61 
ตำมเวลำเปิดท ำกำรของ

ธนำคำร 
ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ
ข้อมูลกำรช ำระเงิน 

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

หลังจำกช ำระเงิน  
3 วันท ำกำร 

- 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
สัมภำษณ ์

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

23 ก.ค. 61 16.00 น. 

สอบสัมภำษณ ์ มหำวิทยำลยับูรพำ จังหวัดชลบรุี 24 ก.ค. 61 09.00 น. 
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำ
ศึกษำ 

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

25 ก.ค. 61 16.00 น. 

รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำ
ศึกษำ 

http://smartreg.buu.ac.th 26 ก.ค. 61 - 

http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/
http://regservice.buu.ac.th/


-ส ำเนำ- 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่   1311    /2561 

เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี  สำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ 
(TCAS รอบ 5) มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

  

ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559  เรื่อง  กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 
มหำวิทยำลัยบูรพำจะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ 
คณะโลจิสติกส์ (TCAS รอบ 5) มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 โดยกำรรับสมัครในปีกำรศึกษำนี้ 
ผู้สมัครสำมำรถสมัครได้ทำงอินเตอร์เน็ต โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
1.  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์   

และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภำคเรียน ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
2.  ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนควำมถนัดทั่วไป (GAT) และผลคะแนนควำมถนัดวิชำชีพ (PAT) 
3.  มีควำมประพฤติเรียบร้อย 
4.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคส ำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
5.  มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำก ำหนด 

 

2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมัคร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ  (หลักสูตร  5  ปี)  ผู้ประสงค์ 

สมัครคัดเลือกเข้ำศึกษำต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 1.  ผู้สมัครต้องเป็นเพศชำย  สูงไม่ต่ ำกว่ำ  160  เซนติเมตร  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6   
แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์   
 2.  ต้องผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำยจำกโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ  ตำมเกณฑ์มำตรฐำนสุขภำพ 
ทุกรำยกำรดังนี้ 
 

ที ่ รายการที่ท าการตรวจ เกณฑ์มาตรฐาน 
1 ลมบ้ำหมู  (Epilepsy  of  Attacks) ไม่มีประวัติเจ็บป่วยเฉียบพลัน 
2 โรคไต  (Kidney  Disease) มีกำรติดเชื้อหรือไม่เคยเปลี่ยนไต 
3 กำมโรค  (Venereal) ไม่มี 
4 โรคชัก  (Seizures) ไม่มี 
5 ยำเสพติด (Narcotics  History) ไม่มี 
6 วัณโรค  (Tuberculosis) รำยงำนผลจำกรังสีวินิจฉัยไม่พบ 
7 HTV  (not  compulsory) ไม่มี 
8 ควำมดันโลหิตสูง  (Hypertension) ควำมดันปกติ 
9 โรคติดเชื้อในกระเพำะอำหำรและล ำไส้ 

(Gastro-Intestinal  infection  disease) 
ผลปกติจำกรำยงำนกำรตรวจทำงพยำธิวิทยำ 

10 โรคอ้วน  (Obesity) น้ ำหนักและส่วนสูงอัตรำเฉลี่ยต่ ำกว่ำ  30 
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ที ่ รายการที่ท าการตรวจ เกณฑ์มาตรฐาน 
11 โรคหัวใจ  (Heart) ไม่มีประวัติเจ็บปวดหน้ำอกเฉียบพลัน 
12 เบำหวำน  (Diabetes) ไม่ใช้อินซูลินบ ำบัดรักษำ 
13 โรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจเรื้อรัง  (Chronic 

respiratory  Disorder) 
ไม่มีไซนัส/หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 

14 กระดูก-กล้ำมเนื้อ  (Muscular - skeletal) ไม่มีกำรอักเสบของข้อ  หรือปวดหลังอย่ำง
รุนแรง 

15 มะเร็ง  (Cancer) ตรวจวินิจฉัยไม่พบ 
16 ติดเชื้อที่ผิวหนัง  (Skin  disease) ปกติ 
17 โรคฟันชนิดเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหำต่อกำรเคี้ยว 

และกำรย่อยอำหำร  (Chronic  dental  and 
digestive  System  problems) 

ปกติ 

18 กำรตรวจสำยตำ ระดับของกำรมองเห็น 
-  ไม่สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์   
ไม่ต่ ำกว่ำ  0.1 (20/200) 
-  สวมแว่น  ไม่ต่ ำกว่ำ  0.5  (20/40) 

19 กำรตรวจตำบอดสี ต้องมองเห็นชัดเจนครบทั้ง  4  สี  คือ  สีแดง/ 
สีเหลือง/สีเขียว/สีน้ ำเงิน 

20 กำรได้ยินของหูทั้ง  2  ข้ำง ไม่เกิน  40  เดซิเบล 
 

 3.  ต้องผ่ำนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยตำมท่ีคณะคณะโลจิสติกส์ก ำหนด  ดังนี้ 
(ให้เตรียมชุดว่ำยน้ ำ  และชุดกีฬำมำด้วย) 
      3.1  ว่ำยน้ ำระยะทำง  100  เมตร  (ไม่จับเวลา  แต่ถ้าไม่ผ่าน  ถือว่าตกสัมภาษณ์) 
      3.2  วิ่งระยะทำงประมำณ  1,000  เมตร        3.3  ดันพ้ืน 
      3.4  ดึงข้อรำวเดี่ยว           3.5  ซิทอัพ   
 -   3.6  กระโดดหลบสิ่งกีดขวำง 

หมายเหตุ    
-  ทีร่ะบุว่ำรับเฉพำะเพศชำยนั้น  เนื่องจำกในหลักสูตรฯ ก ำหนดให้ต้องผ่ำนกำรฝึกภำคปฏิบัติ 

ทำงทะเลกับเรือสินค้ำเดินทะเลระหว่ำงประเทศของบริษัทเอกชนเป็นเวลำ  1  ปี  ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีบริษัท
เจ้ำของเรือรำยใดรับผู้หญิงขึ้นไปท ำงำนบนเรือ  ดังนั้น  หำกนิสิตไม่สำมำรถหำเรือฝึกได้ก็จะไม่สำมำรถส ำเร็จ
กำรศึกษำได้ 
 -  ในกรณีที่จ ำกัดส่วนสูงไม่ต่ ำกว่ำ  160  เซนติเมตรนั้น  เพรำะบนสะพำนเดินเรือมีเครื่องมือบำงชนิด
ที่ติดตั้งในต ำแหน่งที่สูง  ดังนั้นผู้ที่จะขึ้นไปท ำงำนบนสะพำนเดินเรือจึงจ ำเป็นต้องมีควำมสูงในระดับพอที่จะใช้
เครือ่งมือเหล่ำนั้นได้อย่ำงสะดวกและมีประสิทธิภำพ  นอกจำกนี้ผู้ที่จะขึ้นไปท ำงำนบนสะพำนเดินเรือจะต้องมี 
ควำมสูงเพียงพอที่จะมองผ่ำนกระจกออกไปด้ำนนอกเพ่ือให้มีทัศนวิสัยที่มองเห็นได้กว้ำงไกล  หำกมีควำมสูง
ไม่เพียงพอก็จะเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน 
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 -  ในส่วนที่ก ำหนดว่ำรับเฉพำะผู้ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-
คณิตศำสตร์นั้น  เนื่องจำกเป็นหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  มีรำยวิชำเรียนที่ต้องอำศัยกำรค ำนวณทำง
คณิตศำสตร์  กำรวิเครำะห์ทำงฟิสิกส์  และควำมรู้ทำงเคมี อยู่มำก  ผู้ที่จะเข้ำศึกษำจึงจ ำเป็นต้องมีพ้ืนฐำน
ดังกล่ำวมำก่อนจึงจะสำมำรถเข้ำศึกษำได้ 
 -  เกณฑ์กำรพิจำรณำกำรตรวจร่ำงกำยขึ้นอยู่กับควำมเห็นของแพทย์ผู้ตรวจเป็นเด็ดขำด  ถ้ำแพทย์
ผู้ตรวจพิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่สำมำรถปฏิบัติงำนบนเรือสินค้ำเดินทะเลระหว่ำงประเทศได้ตำมปกติ  ถือว่ำ 
ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ทั้งนี้  แพทย์ผู้ตรวจจะใช้ข้อมูลจำกกำรเอ็กซเรย์  ข้อมูลจำกกำรตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ  (EKG)  
ข้อมูลจำกกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร  [Routine urinalysis, Creatinine, HBsAg, HBsAb, VDR/RPR, 
Urine Amphetamine,Anti-HIV, Total  protein, Albumin, Total bilirubin, Direct bilirubin, AST 
(SGOT), ALT (SGPT), Alkalinephosphatase]  หรือข้อมูลจำกกำรตรวจอื่น ๆ  ของโรงพยำบำล
มหำวิทยำลัยบูรพำ  ประกอบกำรพิจำรณำเท่ำนั้นจะไม่รับพิจำรณำผลกำรตรวจจำกท่ีอ่ืนโดยเด็ดขำด   
ทั้งนี้ ผู้ตรวจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจร่ำงกำยทั้งหมด  ไม่ว่ำจะผ่ำนเกณฑ์หรือไม่ก็ตำม 
 -  เกณฑ์คะแนนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยเป็นไปตำมประกำศคณะโลจิสติกส์  เรื่อง   
แนวปฏิบัติกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำต่อสำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ 
 
3.  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 

3.1  ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 
3.2 กรอกข้อมูลกำรสมคัรท่ีเว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  

http://e-admission.buu.ac.th ต้ังแต่วันท่ี 16 – 18  กรกฎำคม พ.ศ. 2561  
ระบบรับสมัครปิดวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. 

3.3  น ำใบสมัครท่ีพิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปช ำระเงินท่ีธนำคำรกรุงไทย  ทุกสำขำทั่วประเทศ  
ระหว่ำงวันท่ี 16 – 18  กรกฎำคม พ.ศ. 2561 

3.4  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง   
หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 

 
4.  ค่าใช้จ่ายในการสมัครและการช าระค่าสมัคร 

ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครคัดเลือก จ ำนวน  500  บำท  
 

หมายเหต ุ  - ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครท่ีมีกำรช ำระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ท้ังสิ้น 
 
5.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาและรายละเอียดรหัสวิชา  GAT / PAT 
 5.1  องค์ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ   
  (1)  GPAX  (6  ภำคเรียน)   ร้อยละ 10 

(2)  คะแนนสอบ  GAT / PAT   ร้อยละ 90 
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 5.2  มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย โดยใช้รูปแบบ ดังนี้ 
      5.2.1  ประมวลผลคะแนนจำกเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้  ดังนี้ 

   -  ประมวลผลคะแนนจำก GPAX และ GAT/PAT  ให้เป็นคะแนนรวม  100  เปอร์เซ็นต์ 
       5.2.2  เรียงล ำดับผู้สมัครในแต่ละสำขำวิชำ  จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ ำสุด มหำวิทยำลัย
คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย  โดยพิจำรณำจำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นล ำดับแรก 

      5.2.3  กำรประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัย 
จะพิจำรณำผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำสัมภำษณ์  และประกำศรำยชื่อผู้ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ ทั้งนี้  
มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นท่ีจะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับท่ีได้รับประกำศไว้ หำกผลกำรคัดเลือก
ไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมท่ีคณะก ำหนดไว้  และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันส้ินสุด 
 

6.  เกณฑ์การพิจารณา 
 

รหัสสาขาวิชา คณะ / สาขาวิชา GPAX GAT PAT (P1 - P7) จ านวน
รับ (%) PAT % PAT % 

01923470411 

คณะโลจิสติกส์ 
สำขำวิชำวิทยำกำรเดินเรือ ภำคปกติ  
(แผนกำรเรียนวิทย์-คณิตศำสตร์  
และมี GPAX ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50) 

10 40 P1 25 P2 25 30 

 

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  ก ำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่  24 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 

เวลำ สถำนที่  ที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ  พร้อมหลักฐำน ดังนี้ 
(1)  ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต  และติดรูปถ่ำยเรียบร้อยแล้ว 
(2)  ใบแสดงผลกำรเรียน และส ำเนำที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  
(3)  ใบแสดงผลคะแนน GAT/PAT 
(4)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
(5)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  
(6) ส ำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองส ำเนำถูกต้อง  (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 
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10.  การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา 
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่  26 กรกฎาคม 

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

ประกำศ  ณ  วันที่  17  กรกฎำคม  พ.ศ.  2561 
 
       (ลงชื่อ)             วิมลรัตน์ จตุรำนนท์ 
             (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมลรัตน์ จตุรำนนท์) 
               รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 
                                 ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
          ส ำเนำถูกต้อง 
       พรจันทร์  โพธินำค 
  (นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
        นักวิชำกำรศึกษำ 

 

 

 


