-สำเนำ-

ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการรับตรงทั่วประเทศ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2562
รายการ
รับสมัครทำงอินเตอร์เน็ต
วิธีกำรชำระเงินค่ำสมัคร

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

วัน / เดือน / ปี

เวลา

24-27 มิ.ย. 62

-

- ธนำคำรกรุงไทย

24-28 มิ.ย. 62

ในเวลำเปิดทำกำร
ของธนำคำร

ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัคร
และข้อมูลกำรชำระเงิน
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์

- http://regservice.buu.ac.th
หลังจำกชำระเงิน
- http://e-admission.buu.ac.th ค่ำสมัคร 3 วันทำกำร
- http://regservice.buu.ac.th
2 ก.ค. 62
16.00 น.
- http://e-admission.buu.ac.th
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
6 ก.ค. 62
09.00 - 12.00 น.
- http://regservice.buu.ac.th
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ
8 ก.ค. 62
16.00 น.
- http://e-admission.buu.ac.th
รำยงำนตัวออนไลน์เพื่อเข้ำศึกษำ http://smartreg.buu.ac.th
10-11 ก.ค. 62
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ตำมประกำศของ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์
10-12 ก.ค. 2562
มหำวิทยำลัย
http://smartreg.buu.ac.th
หมายเหตุ

1. ปฏิทนิ กำรสอบคัดเลือกอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้
2. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 500 บำท
3. ผู้ประสงค์สมัครเข้ำศึกษำ ต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของ
มหำวิทยำลัยบูรพำ รหัสนิสิต 62 หรือใช้สิทธิ์เข้ำศึกษำใน TCAS รอบที่ 1 – 5 แล้ว
4. สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม ที่งำนรับเข้ำศึกษำ โทร 0 3810 2643

-สำเนำประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ 0804 /2562
เรื่อง กำรสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี โครงกำรรับตรงทั่วประเทศ
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
---------------------------------------------------------------------

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 และผ่ำนกำรเรียนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ตำมที่สำขำวิชำกำหนด
ไม่รับผู้ที่มวี ุฒิเทียบเท่ำ
1.2 จะต้องไม่เป็นผู้ที่รำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ รหัส 62 หรือใช้สิทธิ์
เข้ำศึกษำใน TCAS รอบที่ 1 – 5 แล้ว
1.3 ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX, ผลคะแนน GAT และ PAT ที่ยังไม่หมดอำยุ (มีอำยุ 2 ปี)
1.4 มีควำมประพฤติเรียบร้อย
1.5 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
1.6 มีคุณสมบัติเฉพำะตำมที่คณะและสำขำวิชำกำหนด
หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติ ข้อ 1.1 – 1.6 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำกำรสมัคร
คัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับกำรรำยงำนตัวเข้ำศึกษำแล้วก็ตำม
จะถูกถอนสภำพจำกกำรเป็นนิสิตทันที

2. คาแนะนาก่อนการตัดสินใจสมัคร
2.1 คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรผลิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
ประกอบด้วย
2.1.1.1 สำขำวิชำเคมี ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 22 หน่วยกิต
- ผ่ำนกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
2.1.1.1 สำขำวิชำดนตรีศึกษำ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
- มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภำคเรียน) ไม่ต่ำกว่ำ 2.00
- ผูผ้ ่ำนกำรคัดเลือกในสำขำวิชำดนตรีศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ ในวันสอบสัมภำษณ์
จะมีกำรสอบปฏิบัติกำรใช้เครื่องดนตรีไทยพื้นฐำน
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3. การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
3.1 ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนทำกำรสมัคร
3.2 กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ
http://e-admission.buu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 24-27 มิถุนำยน พ.ศ. 2562
3.3 กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง หำกข้อมูลใด
เป็นเท็จ มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก

4. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกและการชาระเงิน

4.1 ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 500 บำท
4.2 ผู้สมัครต้องนำใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตไปชำระเงินที่ธนำคำรกรุงไทย ทุกสำขำทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยผู้สมัครต้องเก็บ ส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐำน เพื่อเข้ำรับ
กำรสอบสัมภำษณ์
4.3 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรสมัครและข้อมูลกำรชำระเงิน ทำงเว็บไซต์
http://e-admission.buu.ac.th และ http://regservice.buu.ac.th หลังจำกชำระเงิน 3 วันทำกำร
หมายเหตุ - ในกรณีที่มีกำรชำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรชำระเงิน
ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
- มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
5.1 องค์ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ
(1) GPAX (6 ภำคเรียน)
ร้อยละ 10-20
(2) คะแนนสอบ GAT / PAT
ร้อยละ 80-90
(3) สอบสัมภำษณ์และตรวจร่ำงกำย
ผ่ำน/ไม่ผ่ำน
หมายเหตุ มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำตัดสินกำรคัดเลือกให้เฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะ
สำขำตำมที่สำขำวิชำกำหนด
5.2 มหำวิทยำลัยบูรพำจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ โดยใช้รูปแบบ ดังนี้
5.2.1 ประมวลผลคะแนนจำก GPAX และ GAT/PAT ให้เป็นคะแนนรวม 100 เปอร์เซ็นต์
5.2.2 เรียงลำดับผู้สมัครในแต่ละสำขำวิชำ จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ำสุด
5.3 ในวันสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำคุณสมบัติของ
ผู้สมัครไม่เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด หรือข้อมูลกำรสมัครเป็นเท็จ มหำวิทยำลัยจะตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำรับ
กำรสอบสัมภำษณ์
5.4 กำรประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำผู้
ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ำสัมภำษณ์ และประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ ทั้งนี้ มหำวิทยำลัย
ขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้ำศึกษำตำมจำนวนรับที่ได้ประกำศไว้ หำกผลกำรคัดเลือกไม่ผ่ำน
เกณฑ์ตำมที่คณะกำหนดไว้ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด
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6. รหัสสาขา สาขาวิชา และจานวนที่รับเข้าศึกษา
รหัสสาขา

สาขาวิชา

คณะศึกษาศาสตร์
สำขำวิชำเคมี
01904260311
(หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ
สำขำวิชำดนตรีศึกษำ
01904260501
(หลักสูตร 4 ปี) ภำคปกติ

ปริญญา GPAX GAT PAT % PAT

% จานวนรับ

กศ.บ.

20

40 PAT2 20 PAT5 20

5

กศ.บ.

20

40 PAT5 20 PAT6 20

15

รวม

20

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์
มหำวิทยำลัยบูรพำจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ ในวันที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2562
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

8. สอบสัมภาษณ์

มหำวิทยำลัยบูรพำ กำหนดให้มีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 6 กรกฎำคม พ.ศ. 2562
ตั้งแต่เวลำ 09.00-12.00 น. ตำมสถำนที่ท้ำยประกำศ พร้อมหลักฐำน ดังนี้
(1) ใบสมัคร ที่ติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว
(2) ใบแสดงผลกำรเรียน
(3) ใบแสดงผลคะแนน GAT/PAT
(3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่รับรองสำเนำถูกต้อง

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ. 2562
ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป

10. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์
รำยงำนตัวออนไลน์ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ
ตำมที่ปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศ ยังไม่สำเร็จกำรศึกษำ
ตำมข้อ 1.1 ถือว่ำไม่มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยบูรพำ
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11. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์ ในวันที่ 10-11 กรกฎำคม พ.ศ. 2562
ทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศผู้ผ่ำน
กำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป

12. การปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำเข้ำร่วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในวันที่ 10-12 กรกฎำคม พ.ศ. 2562
โดยดูรำยละเอียดเพิ่มเติมทำงเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th
ประกำศ ณ วันที่ 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)

วิมลรัตน์ จตุรำนนท์
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมลรัตน์ จตุรำนนท์)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติกำรแทน
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ

สำเนำถูกต้อง
พรจันทร์ โพธินำค
(นำงสำวพรจันทร์ โพธินำค)
นักวิชำกำรศึกษำ

