
-ส ำเนำ- 
 
 
 
 

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

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (TCAS รอบท่ี 2) 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีการศึกษา  2562 

 

หมายเหตุ 1.  ปฏิทินกำรสมัครสอบคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 
  2.  ตรวจสอบก ำหนดกำรเปิดภำคเรียนในปฏิทินกำรศึกษำที่เว็บไซต์ http://reg.buu.ac.th 

    3.  สำมำรถติดตำมข่ำวสำรกำรรับสมัครได้ทำง http://regservice.buu.ac.th  
และ http://e-admission.buu.ac.th  หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง จะประกำศให้ทรำบโดยด่วน   
ติดต่อสอบถำมเพ่ิมเติมได้ที่คณะศึกษำศำสตร์ หมำยเลข 038-102067 

    4. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครจ ำนวน 500 บำท 
 
 
 
 

รายการ สถานที่ วัน เดือน ปี เวลา 
ดำวนโ์หลดระเบียบกำรสมัคร http://regservice.buu.ac.th 4 ก.พ. – 23 มี.ค. 2562 - 

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

4 ก.พ. – 23 มี.ค. 2562 - 

วิธีกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร 
ธนำคำรกรุงไทย และที่ท ำกำรไปรษณีย์
ทุกสำขำทั่วประเทศ 

4 ก.พ. – 24 มี.ค. 2562 
ตำมเวลำเปิดท ำกำร

ของธนำคำรและ 
ที่ท ำกำรไปรษณีย ์

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ
ข้อมูลกำรช ำระเงิน 

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

หลังจำกช ำระเงิน 3 วัน 
ท ำกำร 

- 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบ
ข้อเขียนและสอบสัมภำษณ ์

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

5 เม.ย. 2562 16.00  น. เป็นต้นไป 

สอบข้อเขียน ห้อง  QS1-406  
อำคำรคณะศึกษำศำสตร ์(อำคำร QS1) 

7 เม.ย. 2562 
09.00 – 12.00 น. 

สอบสัมภำษณ ์ 13.00 – 16.00  น. 

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

30 เม.ย. 2562 16.00 น. 

รำยงำนตัวออนไลน ์
เพื่อเข้ำศึกษำ 

http://smartreg.buu.ac.th 6-7 พ.ค. 2562 - 

ปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน ห้อง  QS1-406  
อำคำรคณะศึกษำศำสตร ์(อำคำร QS1) 

ตรวจสอบก ำหนดกำรปฐมนิเทศ
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://reg.buu.ac.th/
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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่   2602  /2561 

เรื่อง  กำรคัดเลือกบุคคลที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  
หรือเทียบเท่ำเข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำตรี  (4  ปี)  (ตำมหลักเกณฑ์กำรเทียบโอนผลกำรเรียน)   

สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ  คณะศึกษำศำสตร์  (TCAS รอบท่ี 2)  
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 

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

 ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559 เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 
มหำวิทยำลัยบูรพำมีนโยบำยที่จะรับบุคคลที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่ำเข้ำศึกษำระดบัปริญญำตรี  สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ  คณะศึกษำศำสตร์   
(TCAS รอบท่ี 2) มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 

1.  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
 1.1.1  ก ำลังศึกษำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)   
 1.1.2  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจและ / หรือโรคส ำคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 

 1.1.3  ไม่เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภำพกำรเป็นนิสิตหรือถูกไล่ออกจำกสถำบัน 
กำรศึกษำใดมำก่อน   

   1.1.4  ไม่เคยต้องโทษตำมค ำพิพำกษำของศำล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจำกควำมผิดอันกระท ำ 
โดยประมำทหรือควำมผิดอันเป็นลหุโทษ 

 1.1.5  มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำก ำหนด 
 

1.2  คุณสมบัติเฉพาะสาขา 
 1.2.1  คณะศึกษาศาสตร์ 
      1.2.2.1  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา   
ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น. เปิดเรียนภาคต้น วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 
   -  ก ำลังศึกษำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือ
อนุปริญญำ ปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ  สำขำเทคนิคอุตสำหกรรม  เครื่องกล  ช่ำงยนต์  เทคโนโลยีกำรผลิต   
ไฟฟ้ำ  อิเล็กทรอนิกส์ 
      1.2.2.2  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา   
ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น. เปิดเรียนภาคต้น วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 
   -  ก ำลังศึกษำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือ
อนุปริญญำ ปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ  สำขำเทคนิคอุตสำหกรรม  เครื่องกล  ช่ำงยนต์  เทคโนโลยีกำรผลิต  
ไฟฟ้ำ  อิเล็กทรอนิกส์ 
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 หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะในการศึกษา 
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งอยู่ก่อนท าการสมัครสอบคัดเลือก  จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้   
และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม  จะต้องถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที   
หรือแม้ส าเร็จการศึกษาแล้วก็อาจถูกเพิกถอนปริญญาบัตรได้ 
 
2. การสมัครคัดเลือก 
 2.1  ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 

2.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  
http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแตว่ันที่ 4 กุมภำพันธ์ – 23 มีนำคม พ.ศ. 2562 

2.3  น ำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปช ำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทย  และท่ีท ำกำรไปรษณีย์  
ทุกสำขำทั่วประเทศ ระหว่ำงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ – 24 มีนำคม พ.ศ. 2562 

2.4  กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใด 
เป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
 2.5 หำกมีกำรสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮำส์ และผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบถัดไป 
มหำวิทยำลัยจะถือว่ำกำรสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ 
หมายเหตุ  ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 

    ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 
 
3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
  3.2 ผู้สมัครน ำใบสมัครไปช ำระเงิน ธนำคำรกรุงไทย และท่ีท ำกำรไปรษณีย์ทุกสำขำท่ัวประเทศ 
ในเวลำท ำกำรของธนำคำรและที่ท ำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ – 24 มีนำคม พ.ศ. 2562 
  3.3 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินที่เว็บไซต์ 
http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร 
หมายเหตุ   - ในกรณีที่มีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 
                  ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 

 
4. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร  ข้อมูลการช าระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
 4.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินทำงเว็บไซต์  
http://e-admission.buu.ac.th หรือ http://regservice.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงินแล้ว 3 วันท ำกำร  

4.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th 
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่  4 กุมภำพันธ์ – 24 มีนำคม พ.ศ. 2562  
หำกพ้นก ำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้ 
 
 

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


-3- 
 

5.  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 
  (1)  ผลกำรสอบข้อเขียน  ร้อยละ 100   

(2)  สอบสัมภำษณ์  ผ่ำน/ไม่ผ่ำน   
 

หมายเหตุ     1.  มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรสอบคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพำะสำขำตำมท่ีสำขำวิชำก ำหนด 

       2.  มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ โดยใช้วิธีกำรดังนี้ 
              2.1  พิจำรณำจำกผลคะแนนสอบ 100% 

   2.2  เรียงล ำดับผู้สมัครในแต่ละสำขำวิชำ จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ ำสุด 
  2.3  คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ โดยพิจำรณำจำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นล ำดับแรก   

จนถึงผู้ที่ได้คะแนนในล ำดับสุดท้ำยของจ ำนวนรับแต่ละสำขำวิชำ   
     3.  ในวันสอบสัมภำษณ์  มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ  หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ 

ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ  มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธิ์ในกำรรับ 
เข้ำเป็นนิสิต 

มหำวิทยำลัยบูรพำจะพิจำรณำจำกคะแนนสอบข้อเขียน กำรสอบสัมภำษณ์และคุณสมบัติเฉพำะสำขำ 
ที่คณะได้ก ำหนดไว้ และในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์และกำรประกำศรำยชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ  มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จ ำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจ ำนวนรับที่ได้ 
ประกำศไว้  หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมท่ีคณะ/วิทยำลัยได้ก ำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของ
คณะกรรมกำรฯ  ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
6.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับเข้าศึกษา 
 

รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา ชื่อปริญญา จ านวนรับ 

01904341101 
สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ  
(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต)  ภาคปกติ 

กศ.บ. 15 

01904341102 
สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ   
(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต)  ภาคพิเศษ 

กศ.บ. 15 

01904341201 
สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ  
(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า)  ภาคปกติ 

กศ.บ. 15 

01904341202 
สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ  
(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า)  ภาคพิเศษ 

กศ.บ. 15 
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7.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์  
http://e-admission.buu.ac.th และ http://regservice.buu.ac.th ในวันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 
เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
8.  การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 
 

กิจกรรม วันที่ เวลา สถานที่ 
กำรสอบข้อเขียน 

7 เมษำยน 2562 
09.00-12.00 น. ห้อง QS1-406  

อำคำรคณะศึกษำศำสตร์ (QS1) กำรสอบสัมภำษณ์ 13.00-16.00 น. 
 

มหำวิทยำลัยบูรพำ  ก ำหนดให้มีกำรสอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์ ในวันที่  7 เมษำยน พ.ศ. 2562 
ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป  ตำมสถำนที่  ที่ปรำกฏดังตำรำงด้ำนบน  พร้อมหลักฐำน ดังนี้ 

(1) ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต  ปีกำรศึกษำ  2562  ที่ติดรูปถ่ำยแล้ว 
(2)  ใบแสดงผลกำรเรียน 
(3)  บัตรประจ ำตัวประชำชน 

 
9.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในวันที่  30 เมษำยน พ.ศ. 2562 
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
10.  การรายงานตัวออนไลน์เพ่ือเข้าศึกษา 

ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่ 6-7 พฤษภำคม พ.ศ. 2562
ทำงเว็บไซต์  http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศผู้ผ่ำน 
กำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  26  พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
 
             (ลงชื่อ)              วิมลรัตน์  จตุรำนนท์ 
                      (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมลรัตน์  จตุรำนนท์) 
            รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน 
                      ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
          ส ำเนำถูกต้อง 
       พรจันทร์  โพธินำค 
  (นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
        นักวิชำกำรศึกษำ 
 


