-สำเนำปฏิทินกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี หลักสูตรนำนำชำติ
โครงกำรรับตรง โดยวิทยำลัยนำนำชำติ ครั้งที่ 1 มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2563
รายการ

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ

ดำวน์โหลดระเบียบกำรสมัคร
ลงทะเบียนระบบ mytcas
(เฉพาะคนไทย)

วัน / เดือน / ปี

http://regservice.buu.ac.th

เวลา

6 ก.พ. – 23 มี.ค. 2563
ผู้สมัครที่เป็นคนไทย จะต้องทำกำรลงทะเบียน
ในระบบ mytcas ก่อนทำกำรสมัครเข้ำศึกษำ

https://student.mytcas.com

รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต

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

วิธีกำรชำระเงินค่ำสมัคร

ธนำคำรกรุงไทย และที่ทำกำรไปรษณีย์
ทุกสำขำทั่วประเทศ

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ
ข้อมูลกำรชำระเงินค่ำสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์ อบ
สัมภำษณ์

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

6 ก.พ. – 23 มี.ค. 2563

-

6 ก.พ. – 24 มี.ค. 2563

ตำมเวลำเปิดทำ
กำรของธนำคำร
และไปรษณีย์

หลังจำกชำระเงิน 3 วันทำ
กำร

-

31 มี.ค. 2563

16.00 น.
09.00 น.

สอบสัมภำษณ์

มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี

4 – 5 เม.ย. 2563
(อำจใช้ 1 วัน ดู
รำยละเอียดท้ำยประกำศ)

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบ
สัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบ
สัมภำษณ์ และมีสิทธิย์ ืนยันสิทธิ์
เคลียริ่งเฮ้ำส์ (เฉพาะคนไทย)
ยืนยันสิทธิ์ผำ่ นระบบ Clearing
House (เฉพาะคนไทย)

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

8 เม.ย. 2563

16.00 น.

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

8 เม.ย. 2563

16.00 น.

https://student.mytcas.com

22 – 23 เม.ย. 2563

-

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (รวมทุกคณะ)
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
(วิทยำลัยนำนำขำติ)
เปิดภำคเรียน
หมายเหตุ

- http://regservice.buu.ac.th
27 เม.ย. 2563
- http://e-admission.buu.ac.th
http://smartreg.buu.ac.th
29 – 30 เม.ย. 2563
30 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2563
13 ส.ค. 2563
17 ส.ค. 2563

1. ปฏิทินกำรคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้
2. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผูท้ ี่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ รหัส 63

3. สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิทยำลัยนำนำชำติ หมำยเลข 038-102571 ต่อ 118

16.00 น.
-

-สำเนำประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 0129 / 2563
เรื่อง กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี หลักสูตรนำนำชำติ
โครงกำรรับตรง โดยวิทยำลัยนำนำชำติ มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีกำรศึกษำ 2563
---------------------------ในปีกำรศึกษำ 2563 วิทยำลัยนำนำชำติ มหำวิทยำลัยบูรพำ มีควำมประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีหลักสูตรนำนำชำติ โครงกำรรับตรง โดยวิทยำลัยนำนำชำติ มหำวิทยำลัยบูรพำ
เพื่อให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559 เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559
จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี โดยมีรำยละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร (ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้
1. กรณีผ่านการศึกษาในประเทศ
1.1 กำลังศึกษำหรือสำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่ำ 2.50 หรือตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำเป็นกรณี ๆ ไป สำมำรถติดต่อสื่อสำร
เป็นภำษำอังกฤษได้ในระดับดี
1.2 สำเร็จกำรศึกษำระดับเกรด 12 จำกโรงเรียนนำนำชำติที่กระทรวงศึกษำธิกำรรับรอง
1.3 สำเร็จกำรศึกษำจำก General Education Development (GED)
2. ผ่านการศึกษาจากต่างประเทศ
2.1 ผู้จบกำรศึกษำจำกระบบของประเทศสหรัฐอเมริกำ ต้องสอบผ่ำนเกรด 12
โดยมี Diploma และใบแสดงผลกำรเรียนเป็นหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำ
2.2 ผู้จบกำรศึกษำจำกระบบของประเทศอังกฤษ ต้องสอบผ่ำน General Certificate of
Education (GCE) จำกโรงเรียนในประเทศสหรำชอำณำจักร หรือที่ใช้วุฒิกำรศึกษำเดียวกันในประเทศอื่น ๆ
- GCE ‘A’ Level จำนวน 3 วิชำหลัก แต่ละวิชำมีคะแนนได้เกรด A B C D และ E หรือ
- GCE ‘O’ Level หรือ GCSE หรือ IGCSE และ GCE ‘A’ Level รวมกันไม่ต่ำกว่ำ
5 วิชำหลัก
2.3 ระดับ Form 6 จำกประเทศนิวซีแลนด์ โดยมี Certificate จำก New Zealand
Qualifications Authority (NZQA) แสดงกำรสำเร็จกำรศึกษำพร้อมทั้งแสดงผลกำรเรียนไม่น้อยกว่ำ
5 วิชำหลัก
- ผูส้ มัครต้องมีผลกำรสอบ TOEFL-ITP (สำมำรถส่งภำยหลังได้ โดยสำมำรถสมัครสอบ
ที่ศูนย์สอบ TOEFL-ITP ของวิทยำลัยนำนำชำติ มหำวิทยำลัยบูรพำ โดยสมัครทำงเว็บไซต์
http://buuic.buu.ac.th
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2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คาแนะนาก่อนการตัดสินใจสมัคร
วิทยาลัยนานาชาติ (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร)
2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มวิชาการตลาด กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ กลุ่มวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการจัดการการบริการ
และการท่องเที่ยวนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
หมำยเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจำนวน 490,000 บำท โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำค
กำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร กลุ่มวิชาทักษะ
การติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
หมำยเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจำนวน 490,000 บำท โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำค
กำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
2.3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ
หลักสูตรนานาชาติ
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง
- มีพื้นควำมรู้ด้ำนศิลปะ และมีแนวคิดด้ำนกำรออกแบบ กำรคิดสร้ำงสรรค์
หมำยเหตุ ค่ำเล่ำเรียนเหมำจ่ำยตลอดหลักสูตร เป็นเงินจำนวน 850,000 บำท โดยแบ่งจ่ำยเป็นรำยภำค
กำรศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด

3. รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา และจานวนที่รับ
รหัสสาขา
10190118620101E0I3
10190118611001E0I3
10190118900101EAI3
10190118900101EBI3
10190118800101E0I3
10190118610801EAI3
10190118610801EBI3
10190118610801ECI3

สาขาวิชา
สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยวนำนำชำติ
ภำคปกติ
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ภำคปกติ
สำขำวิชำกำรติดต่อสื่อสำร กลุ่มวิชำกำรติดต่อสื่อสำร
เชิงธุรกิจ ภำคปกติ
สำขำวิชำกำรติดต่อสื่อสำร กลุ่มวิชำทักษะกำรติดต่อสื่อสำร
เพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ภำคปกติ
สำขำวิชำนิเทศศิลป์และกำรออกแบบ ภำคปกติ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรเงิน ภำคปกติ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศ ภำคปกติ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชำกำรตลำด ภำคปกติ

รวม

ชื่อปริญญา

จานวนรับ

บธ.บ.

4

บธ.บ.

5

ศศ.บ.

1

ศศ.บ.

1

ศป.บ.
บธ.บ.

2
1

บธ.บ.

5

บธ.บ.

2

21

-3-

4. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
4.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนทำกำรสมัคร
4.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ – 23 มีนำคม พ.ศ. 2563
4.3 สำมำรถเลือกสมัครได้เพียง 1 อันดับเท่ำนั้น
4.4 กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง หำกข้อมูลใด
เป็นเท็จ มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
5.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท
5.2 ผู้สมัครนำใบสมัครไปชำระเงิน ธนำคำรกรุงไทย และที่ทำกำรไปรษณีย์ทุกสำขำทั่วประเทศ
ในเวลำทำกำรของธนำคำรและที่ทำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ – 24 มีนำคม พ.ศ. 2563
หมายเหตุ - ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
- มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชาระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
6.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรชำระเงินทำงเว็บไซต์
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกชำระเงิน 3 วันทำกำร
6.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ – 23 มีนำคม พ.ศ. 2563
หำกพ้นกำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้

7. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
- สอบสัมภำษณ์
ร้อยละ 100
ในวันสอบสัมภำษณ์มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติของผู้สมัคร
ไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธ์ในกำรเข้ำเป็นนิสิต
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8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ ในวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น.
เป็นต้นไป

9. การสอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำกำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย ในวันที่ 4 - 5 เมษำยน
พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป (อำจใช้ 1 วัน ติดตำมท้ำยประกำศ) รำยละเอียดดังนี้
9.1 สอบสัมภำษณ์ ณ อำคำรวิทยำลัยนำนำชำติ มหำวิทยำลัยบูรพำ ชลบุรี
9.2 หลักฐำนประกอบกำรสอบสัมภำษณ์ ดังนี้
1) ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต และติดรูปถ่ำยเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นรูปถ่ำยหน้ำตรง
ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตำดำ ขนำด 1 นิ้ว และถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน
2) ใบแสดงผลกำรเรียน และสำเนำที่รับรองสำเนำถูกต้อง
3) บัตรประจำตัวประชำชนหรือหนังสือเดินทำง (ต่ำงชำติ) และสำเนำที่รับรองสำเนำถูกต้อง
จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนำทะเบียนบ้ำน ที่รับรองสำเนำถูกต้อง
5) สำเนำหรือหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลที่รับรองสำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี)
หมายเหตุ เอกสำรที่ถ่ำยสำเนำต้องลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับทุกฉบับ

10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์
10.1 สำหรับผู้สมัครที่เป็นคนต่ำงประเทศ มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร
สอบสัมภำษณ์ในวันที่ 8 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป
10.2 สำหรับผู้สมัครที่เป็นคนไทย มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์
และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้ำส์ ในวันที่ 8 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจำนวนรับที่ได้รับประกำศไว้
หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะกำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 27 เมษำยน พ.ศ. 2563
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป
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12. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
12.1 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็น
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ
ตำมที่ปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ
12.2 ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จ
กำรศึกษำตำมข้อ 1 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

15. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำในวันที่ 29 - 30 เมษำยน
พ.ศ. 2563 ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 24 มกรำคม พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ)

สำเนำถูกต้อง
พรจันทร์ โพธินำค
(นำงสำวพรจันทร์ โพธินำค)
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร

สมถวิล จริตควร
(รองศำสตรำจำรย์สมถวิล จริตควร)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

