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ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ท่ี  0204 / 2553 

เร่ือง  การสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตร ี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ 
มหาวิทยาลัยบรูพา  ประจําปการศึกษา  2554 

(คร้ังท่ี  2)  เพิม่เติม 
-------------------------------------- 

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง  การสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี   
ประเภทรับตรงทั่วประเทศ  มหาวิทยาลัยบรูพา  ประจําปการศึกษา  2554  (ครั้งที่  1  และครั้งที่  2)   
ประกาศ  ณ  วนัที่  14  กรกฎาคม  พ.ศ.  2553  นั้น  เนื่องจากสภามหาวทิยาลัยไดเห็นชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวิศวกรรมซอฟตแวร  คณะวิทยาการสารสนเทศ  และใหเปดรับสมคัร 
นิสิตใหม  ตั้งแตปการศึกษา  2554   
 มหาวิทยาลัยบรูพา  จึงไดประกาศคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาระดับปริญญาตรี  ประเภทรับตรง 
ทั่วประเทศ  ประจําปการศึกษา  2554  (คร้ังที่  2)  เพิ่มเตมิ  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1.  คุณสมบตัิทั่วไปของผูสมัคร 
1.  สําเร็จการศึกษา  หรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  หรือเทียบเทา  (ผูสมัครท่ีสมคัรคัดเลือก 

ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัดแลว  ไมสามารถสมัครคัดเลือกประเภทรับตรงทั่วประเทศได   
หากตรวจสอบพบวาผูสมัครไดสมัครท้ังสองประเภท  มหาวิทยาลัยบรูพาจะยึดขอมูลการสมัครคร้ังหลังสดุ 
ท่ีมีการชําระเงินเรียบรอยแลวเปนขอมูลในการประมวลผล) 

2.  มีความประพฤติเรียบรอย 
3.  ไมเปนโรคติดตอรายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

 

2.  คุณสมบตัิเฉพาะสาขา  คําแนะนํากอนการตัดสินใจสมัคร  และการเตรยีมตัวในการสมัคร 
     (คณะ/สาขาวิชาที่ไมไดลงคณุสมบัติเฉพาะ  แสดงวาไมมีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม) 
 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 เปนผูสําเร็จการศึกษา  หรือกาํลังศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปที่  6  แผนการเรยีนวทิยาศาสตรคณิตศาสตร
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3.  เกณฑการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ  (เพิ่มเติม) 
 3.1  องคประกอบการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษา   
  (1)  GPAX  (5  ภาคเรียน)       รอยละ 20 

(2)  คะแนนสอบ  รหัสวิชา   85   GAT   ความถนัดทั่วไป   รอยละ 35 
  (3)  คะแนนสอบ  รหัสวิชา   71   PAT  1  ความถนัดทางคณิตศาสตร  รอยละ 25 
  (4)  คะแนนสอบ  รหัสวิชา   72   PAT  2  ความถนัดทางวิทยาศาสตร รอยละ 20 
  (5)  สอบสัมภาษณและตรวจรางกาย     ผาน/ไมผาน 
 3.2  มหาวิทยาลัยบูรพาจะพจิารณาตัดสินการคัดเลือกใหเฉพาะผูที่มีคะแนนจากการสอบครบ 
ทุกวิชาที่กําหนดเทานัน้ 
 3.3  รหัสสาขา / คณะ / กลุมวิชา / สาขาวิชา / ช่ือปริญญา  และจํานวนรบั 

 

ช่ือ GPAX GAT PAT จํานวนรับ รหัส
สาขา 

คณะ / กลุมวิชา / สาขาวิชา 
ปริญญา (20%) (%) PAT % PAT % ครั้ง 2 

 คณะวิทยาการสารสนเทศ  ภาคปกติ         

ป3081 สาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร วท.บ. 20 35 P1 25 P2 20 20 

 คณะวิทยาการสารสนเทศ  ภาคพเิศษ         

พ4024 สาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร วท.บ. 20 35 P1 25 P2 20 30 

4.  การสมัครคัดเลือกเขาศึกษา 
 

กิจกรรม คร้ังท่ี  2 
ผูสมัครตองศึกษาวิธีการสมัคร  และกรอกขอมูลการสมัครที่เว็บไซต   
http://service.buu.ac.th   

15  พฤศจิกายน – 15  ธันวาคม  2553 

การสมัครทางอินเตอรเน็ตจะสมบูรณ  เมื่อผูสมัครไดชําระเงินทาง 
ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารนครหลวงไทย  หรือที่ทําการไปรษณียไทย   
ทุกสาขาทั่วประเทศ  มหาวิทยาลัยบูรพาจะยึดขอมูลการสมัครครั้งหลังสุด 
ที่มีการชําระเงินเรียบรอยแลว  เปนขอมูลในการประมวลผล  ฉะนั้นผูสมัคร 
ตองตรวจสอบขอมูลในใบสมัครใหถูกตองกอนชําระเงินทางธนาคาร   
ภายในวันที่ 

17  ธันวาคม  2553   

 

***หมายเหตุ  1.  ผูที่จะสมัครคัดเลือก  ครั้งที่  2  จะตองไมเปนผูที่ไดรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต 
             มหาวิทยาลัยบูรพา  ในการสมัครคัดเลือกในครั้งที่  1   
        2.  หากประสงคจะสมัครคัดเลือก  ครั้งที่  2  จะตองลาออกจากการเปนนิสิต 
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5. คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกและการชําระเงิน 
 

รายการ คร้ังท่ี  2 
คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก  จํานวน  500  บาท   
1.  ผูสมัครตองนําใบสมัครที่พิมพจากอินเตอรเน็ตไปชําระเงินที่ 
     ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารนครหลวงไทย  และที่ทําการไปรษณียไทย   
     ทุกสาขาทั่วประเทศ  โดยผูสมัครตองเก็บสวนที่  1  ไวเปนหลักฐาน 
     การสอบสัมภาษณ  (กรณีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ)      

 
15  พฤศจิกายน – 17  ธันวาคม  2553   

2.  ผูสมัครสามารถตรวจสอบขอมูลการสมัครและขอมูลการชําระเงิน   
     ทางเว็บไซต  http://service.buu.ac.th    

หลังจากชําระเงินแลว  3  วันทําการ 

 

*มหาวิทยาลยับูรพา  จะไมคืนเงินคาธรรมเนียมในการสมคัรคัดเลือกให  ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

6.  การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกมีสิทธ์ิเขารับการสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย 
 

รายการ คร้ังท่ี  2 
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณและ 
ตรวจรางกาย  ซึ่งผูสมัครคัดเลือกเขาศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อไดดังนี้ 
(1)  ณ  อาคาร ภปร.  มหาวิทยาลัยบูรพา ต้ังแตเวลา  16.00  น.  เปนตนไป 
(2)  ทางอินเตอรเน็ตที่เว็บไซต  http://service.buu.ac.th/   
       ต้ังแตเวลา  18.00 น.  เปนตนไป 

7  มกราคม  2554 
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7.  การสอบสัมภาษณ / ตรวจรางกาย 
 

รายการ คร้ังท่ี  2 
(1)  ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย  เขารับการสอบ 
       สัมภาษณและตรวจรางกาย   เวลาและสถานที่ปรากฏในทายประกาศ 
       หลักฐานที่ตองเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ 
       1.  ใบสมัครที่พิมพออกจากอินเตอรเน็ต 
       2.  ใบแสดงผลคะแนน  GAT  (General  Aptitude  Test) และ 
            ใบแสดงผลคะแนน  PAT  (Professional  Aptitude  Test)   
            เลือกใชผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุด 
       3.  สําเนาระเบียนผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
            ชวงช้ันที่  4  มัธยมศึกษาปที่ 4-6 (ปพ.1:4)  ที่แสดงผลการเรียน   
            5  ภาคเรียน  (ช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 – ช้ันมัธยมศึกษาปที่  6  ภาคตน) 
       4.  สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน 
       5.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาทะเบียนบาน   
            ที่รับรองสําเนาถูกตอง 
       6.  สําเนาการเปลี่ยนช่ือหรือสกุล  ที่รับรองสําเนาถูกตอง  (ถามี) 
       7.  สําเนาใบตางดาว  หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ไดรับอนุญาต 
            ใหอยูในประเทศไทยที่รับรองสําเนาถูกตอง  (สําหรับบุคคล 
            ตางดาว) 

15 – 16  มกราคม  2554 
 
 
 
 
 
 

* ใช  5  ภาคเรียน 
(หากสําเร็จการศึกษาแลว 

ใช  6  ภาคเรียน) 
 

(2)  ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย  ตองมาตรวจ 
       รางกาย  ณ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา   

 

 

8.  ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้ันสุดทาย 
 

รายการ คร้ังท่ี  2 
มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเขาศึกษา  ซึ่งผูสมัคร 
คัดเลือกเขาศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อไดตามรายละเอียด  ดังนี้ 
(1)  ณ  อาคาร ภปร.  มหาวิทยาลัยบูรพา  ต้ังแตเวลา  16.00  น.  เปนตนไป 
(2)  ทางอินเตอรเน็ตที่เว็บไซต  http://service.buu.ac.th/  ต้ังแตเวลา  18.00 น.   
       เปนตนไป 

24  มกราคม  2554 
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9.  เงื่อนไขการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 (1)  ผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดทาย  ถือวาเปนผูมีสิทธิ์ 
รายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนิสิต  และเขาศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาตามที่ปรากฏ 
ในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 (2)  ผูรายงานตวัข้ึนทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาในการคัดเลือก  ครั้งท่ี  1  แลว  ถือวามีศักดิ ์
และสิทธิ์เปนนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ  และไมมีสิทธิ์ในการสมัคร  ครั้งท่ี  2
 (3)  มหาวิทยาลัยบูรพาจะดําเนินการแจงรายชื่อผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาและรายงานตัวข้ึนทะเบียน 
เปนนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตอคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา   
เพื่อดําเนินการตัดสิทธิ์ในการสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอไป 

(4)  ผูท่ีเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามขอ  (2)  หากประสงคสมัครเขารับการคัดเลือกเขาศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษา  ระบบกลาง  Admissions  ปการศึกษา  2554  ตามประกาศของคณะกรรมการอํานวยการ 
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา  จะตองดําเนินการยื่นคํารองขอลาออกจากการเปนนิสิตของ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ตามที่สมาคมอธิการบดแีหงประเทศไทย  กําหนด  ณ  งานทะเบียนและสถิตินิสิต   
มหาวิทยาลัยบูรพา  หากไมดําเนินการลาออกดังกลาวขางตน  จะทําใหผูสมคัรหมดสิทธิ์ในการเขารับการพิจารณา 
คัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศของคณะกรรมการอํานวยการคัดเลอืกบุคคลเขาศึกษาตอ 
ในสถาบันอุดมศึกษา 
 (5)  ผูท่ีเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามขอ  (2)  หากปรากฏวาในวันปฐมนิเทศ  ยังไมสําเร็จ 
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6  หรือเทียบเทา  ถือวาไมมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

10.  การรายงานตัวเปนนิสิต 
 

รายการ คร้ังที่  2 
(1)  ผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขาเปนนิสิต  จะตองนําหลักฐานตาง ๆ 
       ไปรายงานตัวตองานทะเบียนและสถิตินิสิต  เพื่อข้ึนทะเบียน 
       เปนนิสิต  และชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ  และปฏิบัติตาม 
       ขอกําหนดที่ปรากฏในทายประกาศผูผานการคัดเลือกเขาศึกษา 
       ของมหาวิทยาลัยบูรพาตอไป 
(2)  ถาผูท่ีไดรับคัดเลือกไมมารายงานตัวและชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ 
       ภายในวันและเวลาที่กําหนด  จะถือวาผูนั้นสละสิทธิก์ารเขาเปนนิสิต 
        

29 - 30  มกราคม  2554 
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11.  หลักฐานที่ตองนําไปยื่นในวันรายงานตัว 
(1)  บัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาที่รับรองสําเนาถูกตอง 

 (2)  ใบ  ปพ.1:4  หรือใบแสดงผลการเรียน ฉบับจริง  และสําเนาที่รับรองสําเนาถูกตอง 
 (3)  สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  ฉบับจริง  และสําเนาที่รับรองสําเนาถูกตอง 
 (4)  ใบเปลี่ยนชื่อ  หรือนามสกุล ( ถามี )  ฉบับจริง  และสําเนาที่รับรองสําเนาถูกตอง 
 (5)  รูปถายติดบัตรแตงเครื่องแบบนิสิต  หรือสวมเสือ้เชิ้ตขาว  (ไมใชเครื่องแบบนักเรียน)  
หรือชุดสากลนยิม  ขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  3  รูป  เปนรูปสี  

 
ประกาศ  ณ  วนัที่       28       ตุลาคม  พ.ศ.  2553 

 
              (ลงชื่อ)              เสรี  ชัดแชม 
             (รองศาสตราจารยเสรี  ชัดแชม) 
     รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ปฏิบัติการแทน 
               อธิการบดีมหาวทิยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
    สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายพิชิตร  มีพจนา) 
   นักวิชาการศกึษา 
 


