
-สําเนา- 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่                   /๒๕๕๔ 

เรื่อง การรับสมัครเขาเปนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (๔  ป) ตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน 

หนวยสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพีซ ีจังหวัดระยอง 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 

..................................................... 

 

ดวยมหาวิทยาลัยบูรพา ไดลงนามในบันทึกขอตกลงทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย กับวิทยาลัย 

เทคโนโลยีไออารพีซี จังหวัดระยอง โดยจัดใหมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (๔ ป) (ตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน) เพื่อเปนการสงเสริมพัฒนาความรูแกบุคลากรให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด มหาวิทยาลัยบูรพาจึงประกาศรับสมัครเขาเปนนิสิตระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป  หนวยสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพีซ ีจังหวัด

ระยอง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีหลักเกณฑและวิธีการตอไปนี ้

 

๑.  หลักสูตรที่รับสมัคร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป (๔ ป) (ตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน) เปด

สอนเฉพาะภาคพิเศษ เรียนวันเสารและวันอาทิตย เวลา ๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. (เปดเรียนภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๕๕) 

 

๒.  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัคร 

๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

 ๒.๑.๑ ไมเปนโรคติดตอรายแรงท่ีสังคมรังเกียจและ/หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

     ๒.๑.๒ ไมเปนผูที่มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือพนสภาพการเปนนิสิตหรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด

มากอน 

   ๒.๑.๓ ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดอันเปนลหุโทษ 

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

         ๒.๒.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทาทุก

สาขาวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

    หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติทั่วไป ขอ ๒.๑-๒.๒ ขอใดขอหนึ่งอยูกอนทําการสมัครคัดเลือก 

จะถูกตัดสิทธ์ิในการคัดเลือกคร้ังนี้ และแมจะไดรับการรายงานตัวเขาศึกษาแลวก็ตามจะตองถูกถอนสภาพการเปนนิสิตทันที      

 

 



 -๒- 

 

๓. การสมัครคัดเลือกและหลักฐานประกอบการสมัครสอบ 

  ๓.๑ การสมัครคัดเลือก 

   ๓.๑.๑ สามารถขอใบสมัครไดท่ีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ดาวนโหลดใบสมัคร 

ไดท่ี  website:  http://www.polsci-law.buu.ac.th/ หรือขอรับใบสมัครที่ หนวยสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพีซี จังหวัด

ระยอง รับสมัคร ระหวางวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   ๓.๑.๒ ใหผูสมัครคัดเลือก สมัครดวยตนเองท่ีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร จังหวัดชลบุรี หรือหนวยสอนวิทยาลัย 

เทคโนโลยีไออารพีซี จังหวัดระยอง หรือติดตอสอบถามไดท่ี  ๐๓๘-๑๐๒๓๖๙ ตอ ๑๐๖  

   ๓.๑.๓ คาธรรมเนียมการสอบคัดเลือก จํานวนเงิน ๕๐๐ บาท 

 ๓.๒ หลักฐานประกอบการสมัครสอบ 

   ๓.๒.๑ ใบสมัครสอบของมหาวิทยาลัย 

      ๓.๒.๒ ใบแสดงคุณวุฒิ เชน ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ใบแจงวุฒิใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดทาย ท่ีรับรองสําเนาถูกตอง 

   ๓.๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่รับรองสําเนาถูกตอง 

   ๓.๒.๔ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา เปนภาพสี และถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร  

ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป 

   ๓.๒.๕ สําเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล หลักฐานการสมรส (ถาม)ี 

 

หมายเหตุ - เงินคาสมัครและหลักฐานตาง ๆ มหาวิทยาลัยจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ  

      - หากตรวจสอบพบวาผูสมัครสงหลักฐานการสมัครไมครบถวน มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณารับสมัคร 

 

๔. หลักสูตรและจํานวนที่เขารับการศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตร ดังนี้ 

สาขาวิชา ปริญญา จํานวนรับ (คน) 

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (๔ ป) ตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน 

 

 

รป.บ. 

 

 

๘๐ 

 

๕. การคัดเลือกและประกาศผล 

  ๕.๑ ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ วันท่ี ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา  

๑๓.๐๐ น. ณ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และทาง web site:  http://www.polsci-

law.buu.ac.th/ 

    ๕.๒ สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ วันท่ี  ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ เปนตนไป ณ หนวยสอนวิทยาลัย

เทคโนโลยีไออารพีซี จังหวัดระยอง 

   ๕.๓  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา  วันท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  คณะรัฐศาสตรและ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และทาง web site:  http://www.polsci-law.buu.ac.th/ 



-๓- 

   

๖.   การรายงานตัว 

   ๖.๑  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาจะตองไปรายงานตัวตอนายทะเบียนและสถิตินิสิต  

เพื่อลงทะเบียนเปนนิสิตและชําระคาลงทะเบียนตาง ๆ ณ นายทะเบียนและสถิตินิสิตอาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา  

จังหวัดชลบุรีในวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

   ๖.๒ หากผูมีสิทธิ์เขาศึกษาไมไปรายงานตัวตามกําหนดในขอ ๖.๑ มหาวิทยาลัยจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาเปนนิสิต 

 

๗.   หลักฐานที่ตองไปย่ืนวันรายงานตัว  

   ๗.๑  ใบแสดงวุฒิการศึกษา (ฉบับจริง) พรอมถายสําเนารับรองสําเนาถูกตอง (เปดเรียนภาคเรียนฤดูรอน  

ปการศึกษา ๒๕๕๕ ตองสําเร็จการศึกษากอนวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕) 

 ๗.๒ บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ (ฉบับจริง) พรอมรับรองสําเนาถาย จํานวน ๑ ชุด 

 ๗.๓ ทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมรับรองสําเนาถาย จํานวน ๑ ชุด 

   ๗.๔ ใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล (ถามี) ฉบับจริง พรอมรับรองสําเนาถาย จํานวน ๑ ชุด 

   ๗.๕ รูปถายสี หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป จะตองเปนรูปที่ถายครั้งเดียวกัน และ

ถายในระยะเวลาไมเกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร (หลังรูปใหเขียนช่ือ นามสกุลดวย) 

 ๗.๖ ใบรับรองแพทย 

 

๘.  กําหนดวันเปดเรียน 

   มหาวิทยาลัยบูรพากําหนดเปดเรียน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป (๔ ป)  

ตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน หนวยสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพีซี วันที่  ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  

ประกาศ ณ  วนัท่ี ๑๑ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

                                   ลงช่ือ    เสรี   ชัดแชม 

                                         (รองศาสตราจารยเสรี  ชัดแชม) 

                       รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 

                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 

 

 

 

 

สําเนาถูกตอง 

 

 

(นางสาวสิริลักษณ  รัตนวิทยากรณ) 

นักวิชาการศึกษา 


