
 
 
 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  (4 ปี) (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ครั้งที่ 2) 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีการศึกษา  2561 

 

หมายเหตุ 1.  ปฏิทินการสมัครสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
  2.  ตรวจสอบก าหนดการเปิดภาคเรียนในปฏิทินการศึกษาที่เว็บไซต์ http://reg.buu.ac.th 

    3.  สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง http://regservice.buu.ac.th  
และ http://e-admission.buu.ac.th  หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบโดยด่วน   
ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่คณะศึกษาศาสตร์ หมายเลข 038-102067 

    4. ค่าธรรมเนียมการสมัครจ านวน 500 บาท 
 
 
 

รายการ สถานที่ วัน เดือน ปี เวลา 
ดาวนโ์หลดระเบียบการ http://regservice.buu.ac.th 15 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป - 

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

27 มิ.ย.-10 ก.ค.2561 - 

การช าระเงิน ธนาคารกรุงไทย และที่ท าการไปรษณีย์
ทุกสาขาทั่วประเทศ 

27 มิ.ย.-11 ก.ค.2561 
ในเวลาเปิดท าการ 
ของธนาคารและ

ไปรษณีย ์
ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและ
ข้อมูลการช าระเงิน 

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

หลังจากช าระเงิน 
ค่าสมัคร 3 วันท าการ 

- 

ขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
ดาวโหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลฯ
จาก http://regservice.buu.ac.th 
แล้ว FAX ไปยงั 038-102721  

27 มิ.ย.-10 ก.ค.2561 - 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ ์

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

19 ก.ค.2561 16.00  น. เป็นต้นไป 

สอบข้อเขียน ห้อง  QS1-406  
อาคารคณะศึกษาศาสตร ์(อาคาร QS1) 

21 ก.ค.2561 
09.00 – 12.00 น. 

สอบสัมภาษณ ์ 13.00 – 16.00  น. 

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

23 ก.ค.2561 16.00 น. 

รายงานตัวออนไลน ์
เพือ่เข้าศึกษา 

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

ปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน ห้อง  QS1-406  
อาคารคณะศึกษาศาสตร ์(อาคาร QS1) 

ตรวจสอบก าหนดการปฐมนิเทศ
ที่ http://reg.buu.ac.th และ 
http://www.edu.buu.ac.th 

09.00 น. เป็นต้นไป 

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


-ส าเนา- 
 

 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่   0987   /2561 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  (4  ปี)  (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน)   

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  (ครั้งที่ 2)  
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา  2561 

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

 ในปีการศึกษา  2561  มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี 0539/2559   
เรื่อง  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลัยบูรพา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน)  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
(ครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา  2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 

1.  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
 1.1.1  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   
 1.1.2  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจและ / หรอืโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 1.1.3  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภาพการเป็นนิสิตหรือถูกไล่ออกจากสถาบัน 
การศึกษาใดมาก่อน   

   1.1.4  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระท า 
โดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 1.1.5  มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชาก าหนด 
 

1.2  คุณสมบัติเฉพาะสาขา 
 1.2.1  คณะศึกษาศาสตร์ 
      1.2.2.1  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา  ภาคปกติ 
(เรียนวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.00-19.00 น.  เปิดเรียนภาคต้น  วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561) 
   -  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรืออนุปริญญา ปริญญาตรีหรือ 
สูงกว่า  สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม  เครื่องกล  ช่างยนต์  เทคโนโลยีการผลิต  ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์ 
      1.2.2.2  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา  ภาคพิเศษ 
(เรียนวันเสาร์-อาทิตย์  เวลา 08.00-20.00 น.  เปิดเรียนภาคต้น  วันที่  4  สิงหาคม พ.ศ. 2561) 
   -  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรืออนุปริญญา ปริญญาตรีหรือ 
สูงกว่า  สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม  เครื่องกล  ช่างยนต์  เทคโนโลยีการผลิต  ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์ 
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 หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะในการศึกษา 
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งอยู่ก่อนท าการสมัครสอบคัดเลือก  จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้   
และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม  จะต้องถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที   
หรือแม้ส าเร็จการศึกษาแล้วก็อาจถูกเพิกถอนปริญญาบัตรได้ 
 
2. การสมัครคัดเลือก 
 2.1  ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนท าการสมัคร 

2.2 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561   

2.3  น าใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย  และท่ีท าการไปรษณีย์  
ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561   

2.4  การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง  หากข้อมูลใด 
เป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 

หมายเหตุ  ในกรณีท่ีมีการช าระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการช าระเงิน 
ครั้งสุดท้ายเป็นส าคัญ 
 
3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 3.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท 
  3.2 ผู้สมัครน าใบสมัครไปช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร ณ ธนาคารกรุงไทย และที่ท าการไปรษณีย์ 
ทุกสาขาทั่วประเทศระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และผู้สมัครต้องเก็บส่วนที่ 1  
ไว้เป็นหลักฐานส าหรับการเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก  มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 

 
4. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร  ข้อมูลการช าระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
 4.1 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการช าระเงินทางเว็บไซต์  
http://e-admission.buu.ac.th หรือ http://regservice.buu.ac.th หลังจากช าระเงินแล้ว 3 วันท าการ  

4.2 ส าหรับผู้ที่ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูล 
การสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน-10 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561 หากพ้นก าหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลการสมัครให้  (กรณีผู้สมัครยังไม่ช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร ให้ท าการ
กรอกขอ้มูลการสมัครใหม่) 
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5.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
  (1)  ผลการสอบข้อเขียน  ร้อยละ 100   

(2)  สอบสัมภาษณ์  ผ่าน/ไม่ผ่าน   
 

หมายเหตุ     1.  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการสอบคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสาขาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 

       2.  มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการดังนี้ 
              2.1  พิจารณาจากผลคะแนนสอบ 100% 

   2.2  เรียงล าดับผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ าสุด 
  2.3  คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามจ านวนรับ  โดยพิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 

เป็นล าดับแรก  จนถึงผู้ที่ได้คะแนนในล าดับสุดท้ายของจ านวนรับแต่ละสาขาวิชา  (ผู้ที่มีคะแนนต่ ากว่าล าดับสุดท้าย
ของจ านวนรับ  จะถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) 

     3.  ในวันสอบสัมภาษณ์  มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติ 
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการรับ 
เข้าเป็นนิสิต 

มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาจากคะแนนสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์และคุณสมบัติเฉพาะสาขา 
ที่คณะได้ก าหนดไว้ และในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และการประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จ าเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจ านวนรับที่ได้ประกาศไว้  
หากผลการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะ/วิทยาลัยได้ก าหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ   
ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
6.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 
 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา ชื่อปริญญา จ านวนรับ 

01904341201 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา  
(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า)  ภาคปกติ 

กศ.บ. 10 

01904341101 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา  
(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต)  ภาคปกติ 

กศ.บ. 10 

01904341202 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา  
(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า)  ภาคพิเศษ 

กศ.บ. 12 

01904341102 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา   
(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต)  ภาคพิเศษ 

กศ.บ. 13 

รวม 45 
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7.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์  
http://e-admission.buu.ac.th และ http://regservice.buu.ac.th ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
8.  การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 
 

กิจกรรม วันที่ เวลา สถานที่ 
การสอบข้อเขียน 

21 กรกฎาคม 2561 
09.00-12.00 น. ห้อง QS1-406  

อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (QS1) การสอบสัมภาษณ์ 13.00-16.00 น. 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา  ก าหนดให้มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ตามสถานที่  ที่ปรากฏดังตารางด้านบน  พร้อมหลักฐาน ดังนี้ 

(1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต  ปีการศึกษา  2561  ที่ติดรูปถ่ายแล้ว 
(2)  ใบแสดงผลการเรียน 
(3)  บัตรประจ าตัวประชาชน 

 
9.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์  
http://e-admission.buu.ac.th และ http://regservice.buu.ac.th ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
10.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในวันที่  26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
11.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

11.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในข้ันสุดท้ายถือว่า 
เป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามท่ีปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

11.2  ผู้รายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า  มีศักดิ์และมีสิทธิ์ 
เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์ 

11.3  ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ  (11.2)  หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ   
ยังไม่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 

 



-5- 
 
12.  การรายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา 

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา  ในวันที่  26 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561 ทางเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   5  มิถุนายน พ.ศ.  2561 

 
             (ลงชื่อ)              วิมลรัตน์  จตุรานนท์ 
                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์  จตุรานนท์) 
            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
                      ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
          ส าเนาถูกต้อง 
      พรจันทร์  โพธินาค 
  (นางสาวพรจันทร์  โพธินาค) 
        นักวิชาการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 


