-สำเนำปฏิทินการคัดเลือกบุคคลที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน) ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2563
รายการ
ดำวน์โหลดระเบียบกำรสมัคร
รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต
วิธีกำรชำระเงินค่ำสมัคร
ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและ
ข้อมูลกำรชำระเงินค่ำสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
เปิดภำคเรียน

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ
http://regservice.buu.ac.th
- http://regservice.buu.ac.th
- http://e-admission.buu.ac.th
ธนำคำรกรุงไทย และที่ทำกำรไปรษณีย์
ทุกสำขำทั่วประเทศ

วัน / เดือน / ปี

เวลา

7 พ.ค. – 4 มิ.ย 2563

-

7 พ.ค. – 4 มิ.ย 2563

-

7 พ.ค. – 5 มิ.ย 2563

ตำมเวลำเปิดทำ
กำรของธนำคำร
และไปรษณีย์

- http://regservice.buu.ac.th
หลังจำกชำระเงิน 3 วันทำ
- http://e-admission.buu.ac.th
กำร
- http://regservice.buu.ac.th
9 มิ.ย 2563
- http://e-admission.buu.ac.th
http://smartreg.buu.ac.th
10-11 มิ.ย 2563
30 มิ.ย.- 1 ก.ค. 2563
4 ก.ค. 2563

หมายเหตุ 1. ปฏิทินกำรสมัครสอบคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้
2. ตรวจสอบกำหนดกำรเปิดภำคเรียนในปฏิทินกำรศึกษำที่เว็บไซต์ http://reg.buu.ac.th
3. สำมำรถติดตำมข่ำวสำรกำรรับสมัครได้ทำง http://regservice.buu.ac.th
และ http://e-admission.buu.ac.th หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง จะประกำศให้ทรำบโดยด่วน
ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่งำนรับเข้ำศึกษำ หมำยเลข 0 3810 2643 และ 0 38102 721
4. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครจำนวน 500 บำท
5. ผูส้ มัครต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ รหัส 63

16.00 น.
-

-สำเนำ-

ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 0469 /2563
เรื่อง กำรคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่ำ
เข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำตรี (ตำมหลักเกณฑ์กำรเทียบโอนผลกำรเรียน) ครั้งที่ 2
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
---------------------------ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559 เรื่อง กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559
มหำวิทยำลัยบูรพำมีนโยบำยที่จะรับบุคคลที่สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่ำเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (4 ปี) (ตำมหลักเกณฑ์กำรเทียบโอนผลกำรเรียน) ครั้งที่ 2
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2563 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1.1.1 สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
1.1.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจและ / หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
1.1.3 ไม่เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภำพกำรเป็นนิสิตหรือถูกไล่ออกจำกสถำบัน
กำรศึกษำใดมำก่อน
1.1.4 ไม่เคยต้องโทษตำมคำพิพำกษำของศำล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจำกควำมผิดอันกระทำ
โดยประมำทหรือควำมผิดอันเป็นลหุโทษ
1.1.5 มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำกำหนด

1.2 คุณสมบัติเฉพาะสาขา
1.2.1 คณะศึกษาศาสตร์
1.2.1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
ภาคปกติ (หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) (เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น.)
- สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำ ปริญญำตรี
หรือสูงกว่ำ สำขำเทคนิคอุตสำหกรรม เครื่องกล ช่ำงยนต์ เทคโนโลยีกำรผลิต ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์
1.2.1.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
ภาคพิเศษ (หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.)
- สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำ ปริญญำตรี
หรือสูงกว่ำ สำขำเทคนิคอุตสำหกรรม เครื่องกล ช่ำงยนต์ เทคโนโลยีกำรผลิต ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์

-21.2.2 คณะโลจิสติกส์
1.2.2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ภาคพิเศษ
(หลักสูตรต่อเนื่อง) (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น.)
- สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำ ประเภทวิชำ
บริหำรธุรกิจ (สำขำวิชำกำรตลำด สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ สำขำวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำวิชำกำรบัญชี ฯลฯ)
1.2.3 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
1.2.3.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ
(หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน)
- สำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำ
หรือปริญญำตรี หรือสูงกว่ำ ทุกสำขำวิชำ
หมายเหตุ คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ วิทยำเขตสระแก้ว ขอสงวนสิทธิ์ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน หำกมีผู้รำยงำนตัวเข้ำเป็นนิสิตต่ำกว่ำ 25 คน จะไม่เปิดกำรเรียนกำรสอนในภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563
ดังกล่ำว และมหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสระแก้ว จะดำเนินกำรจัดทำเรื่องคืนเงินเฉพำะในส่วนของเงิน
ค่ำรำยงำนตัว ให้เท่ำนั้น สำหรับค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 500 บำท จะไม่คืนให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะในการศึกษา
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งอยู่ก่อนทาการสมัครคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้
และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม จะต้องถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที
หรือแม้สาเร็จการศึกษาแล้วก็อาจถูกเพิกถอนปริญญาบัตรได้

2. การสมัครคัดเลือก
2.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนทำกำรสมัคร
2.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 7 พฤษภำคม – 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
2.3 สำมำรถเลือกสมัครได้เพียง 1 อันดับเท่ำนั้น
2.4 กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง
หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
หมายเหตุ 1. ในกรณีทมี่ ีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
2. ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบารุง
มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน
(ถ้ามี) ภาคเรียนละ 10,000 บาท
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3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท
3.2 ผู้สมัครนำใบสมัครไปชำระเงิน ธนำคำรกรุงไทย และที่ทำกำรไปรษณีย์ทุกสำขำทั่วประเทศ
ในเวลำทำกำรของธนำคำรและที่ทำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ ระหว่ำงวันที่ 7 พฤษภำคม – 5 มิถุนำยน
พ.ศ. 2563
หมายเหตุ - ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
- มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการชาระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
4.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรชำระเงินทำงเว็บไซต์
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกชำระเงิน 3 วันทำกำร
4.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th
แล้วส่งแฟกซ์มำยังหมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่ 7 พฤษภำคม – 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
หำกพ้นกำหนดจะไม่แก้ไขข้อมูลกำรสมัครให้
หมายเหตุ 1. มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินผลกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพำะสำขำตำมที่สำขำวิชำกำหนด
2. มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติในภำยหลัง หำกตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติ
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนดหรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธิ์
ในกำรรับเข้ำเป็นนิสิต
ในกำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
มหำวิทยำลัยบูรพำขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจำนวนรับที่ได้ประกำศไว้
หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่คณะ/วิทยำลัยได้กำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ
ถือเป็นอันสิ้นสุด
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5. คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจานวนรับเข้าศึกษา
รหัสสาขา
คณะศึกษาศาสตร์

คณะ/สาขาวิชา

สำชำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ
กลุ่มเทคโนโลยีกำรผลิต ภำคปกติ
สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ
10190115703201JBZ5
กลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้ำ ภำคปกติ
สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ
10190115703201KAZ5
กลุ่มเทคโนโลยีกำรผลิต ภำคพิเศษ
สำขำวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศึกษำ
10190115703201KBZ5
กลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้ำ ภำคพิเศษ
คณะโลจิสติกส์
สำขำวิชำธุรกิจพำณิชยนำวี (หลักสูตรต่อเนื่อง)
10190116611004M0Z5
ภำคพิเศษ
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
10190323903101K0Z5 สำขำวิชำกำรบริหำรทั่วไป ภำคพิเศษ
รวม
10190115703201JAZ5

ชื่อปริญญา

จานวนรับ

กศ.บ.

11

กศ.บ.

11

กศ.บ.

12

กศ.บ.

11

บธ.บ.

25

รป.บ.

50
120

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

7. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
7.1 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็น
ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ
ตำมที่ปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ
7.2 ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จกำรศึกษำ
ตำมข้อ 1 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
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8. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำในวันที่ 10-11 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศผู้ผ่ำน
กำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ 27 เมษำยน พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ)

สำเนำถูกต้อง
พรจันทร์ โพธินำค
(นำงสำวพรจันทร์ โพธินำค)
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร

สมถวิล จริตควร
(รองศำสตรำจำรย์สมถวิล จริตควร)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
ผู้รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

