- สำเนำ -

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น (สาหรับผู้มีประสบการณ์ทางาน)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1
รำยกำร
ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
วิธีการชาระเงินค่าสมัคร
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
และข้อมูลการชาระเงิน
ประกาศผลผู้มสี ิทธิ์เข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผ่านการสอบ
สัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา
การรายงานตัวออนไลน์
เพื่อเข้าศึกษา

สถำนที่ / ผู้รับผิดชอบ
- http://regservice.buu.ac.th
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
ธนาคารกรุงไทย หรือที่ทาการ
ไปรษณีย์ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

วัน / เดือน / ปี
1 – 15 ธันวาคม 2561
1 – 15 ธันวาคม 2561

เวลำ
-

1 – 16 ธันวาคม 2561

- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
- http://smartreg.buu.ac.th

หลังจากชาระเงิน
3 วันทาการ
15 มกราคม 2562

ตามเวลาเปิดทาการ
ของธนาคารและ
ที่ทาการไปรษณียไ์ ทย
-

หมำยเหตุ ปฏิทนิ การคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

16.00 น. เป็นต้นไป

20 มกราคม 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562

09.00 – 16.00 น.
16.00 น. เป็นต้นไป

11 กุมภาพันธ์ 2562

-

- สำเนำ –

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 2381/2561
เรื่อง กำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรท้องถิ่น (สำหรับผู้มีประสบกำรณ์ทำงำน)
คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562 รอบที่ 1
-----------------------------------------------------------------ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายที่จะรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยบูรพา จึงประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น (สาหรับผู้มีประสบการณ์ทางาน) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
1.2 มีอายุ ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป (นับตามปีปฏิทิน)
1.3 มีประสบการณ์ทางานตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป (โดยต้องมีใบรับรองการทางานจากสถานที่ทางาน)
1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย
1.5 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หากปรากฏ
ในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ข้อ 1.1 - 1.5 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทาการสมัครคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์
ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม จะต้องถูกถอนสภาพการเป็นนิสิตทันที
(ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด)

2. กำรสมัครสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำ
2.1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทาการสมัคร
2.2 กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
2.3 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชาระเงินทางธนาคารกรุงไทย หรือ
ไปรษณีย์ทกุ สาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
2.4 การสมัครทางอินเตอร์เน็ต ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง หากข้อมูลใดเป็นเท็จ
มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

-2-

3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรสมัครและกำรชำระค่ำสมัคร
3.1 ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จานวน 500 บาท
3.2 ผู้สมัครต้องนาใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือ
ไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1– 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยผู้สมัครต้องเก็บใบสมัคร
ส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
3.3 ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชาระเงิน ทางเว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th
หรือ http://regservice.buu.ac.th หลังจากชาระเงิน 3 วันทาการ
หมำยเหตุ - ในกรณีที่มีการชาระเงินค่าสมัครหลายครั้ง มหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชาระเงิน
ครั้งสุดท้ายเป็นสาคัญ
- มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4. รหัสสำขำ และจำนวนที่รับเข้ำศึกษำ
รหัสสำขำ

สำขำวิชำ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
01921510602
สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น

ปริญญำ
รป.บ.
(การบริหารท้องถิ่น)

จำนวนรับ
30

5. เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ
พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์
หมำยเหตุ 1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่
สาขาวิชากาหนด
2. ในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบพบว่า
คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ
มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จาเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจานวนรับที่ได้ประกาศไว้
หากผลการสอบคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะได้กาหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ
ถือเป็นอันสิ้นสุด

6. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th
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7. กำรสอบสัมภำษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา กาหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562
(เวลาและสถานที่สอบ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา) ให้ผู้เข้าสอบเตรียมหลักฐาน ดังนี้
7.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2562 ที่ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว แล้ว
7.2 ใบรับรองการทางานจากสถานที่ทางาน (ระบุระยะเวลาการทางาน)
7.3 สาเนาวุฒิการศึกษา ที่ระบุวันสาเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
7.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
7.5 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (ถ้ามี)

8. ประกำศรำยชื่อผูผ้ ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์และมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

9. เงื่อนไขกำรเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ
9.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ปรากฏ
ในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
9.2 ผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วถือว่า มีศักดิ์และมีสิทธิ์เป็นนิสิตของ
มหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์
9.3 ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ 9.2 หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ ยังไม่สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

10. กำรรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ
ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวเป็นนิสิตผ่านระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์ที่เว็บไซต์
http://smartreg.buu.ac.th วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ปรากฏ
ในท้ายประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)

สหัทยา รัตนะมงคลกุล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหัทยา รัตนะมงคลกุล)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
สาเนาถูกต้อง

สุพัชชัย โรจนศิริพงษ์
(นายสุพัชชัย โรจนศิริพงษ์)
นักวิชาการศึกษา

