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ประกำศบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ที่  ๐๐๙/๒๕๖๒ 
เรื่อง  กำรรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

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

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
ได้เห็นชอบให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ด าเนินการเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และก าหนดปฏิทิน
การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยแบ่งออกเป็น ๓ รอบ ดังรายละเอียดที่
ปรากฏในปฏิทินการรับสมัคร (เอกสำรแนบหมำยเลข ๑) จึงออกประกาศโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
 

๑. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาต่างๆ (เอกสำรแนบหมำยเลข ๒) และปรากฏบน
หน้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://grd.buu.ac.th  ในหัวข้อการรับสมัครเข้าศึกษา เลือก: สาขาวิชาที่เปิดรับ 

 

๒. คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 
     ๒.๑ หลักสูตรประกำศนยีบัตรบัณฑิต ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ตามท่ีหลักสูตรก าหนดและมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด และบัณฑิตวิทยาลัย
เห็นชอบ 

      ๒.๒ หลักสูตรปริญญำโท ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก าหนด และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 

      ๒.๓ หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติมตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 

     ๒.๔ หลักสูตรปริญญำเอก ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด และมีพ้ืนความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพียงพอที่จะท าดุษฎีนิพนธ์ได้หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติม
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 

              ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในภาค
การศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
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๓. เกณฑ์คะแนนภำษำอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยบูรพาได้ก าหนดให้ผู้สมัครยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้

ภาษาอังกฤษขั้นต่ าที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร) ดังนี้ 
      
       ประเภทแบบทดสอบ 

          ระดับปริญญำโทและ 
     ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
                (คะแนน) 

 
       ระดับปริญญำเอก 

๑. BUU-GET                  ๕๐ ขึ้นไป             ๖๐ ขึ้นไป 
๒. TOEFL iBT                  ๔๒ ขึ้นไป             ๕๗ ขึ้นไป 
๓. IELTS                  ๔.๕ ขึ้นไป             ๕.๕ ขึ้นไป 
๔. CU-TEP                  ๔๕ ขึ้นไป             ๖๕ ขึ้นไป 

 

ในกรณีที่ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญำโท ที่มีผลกำรทดสอบไม่ถึงเกณฑ์หรือไม่มีผลกำรทดสอบ
ภำษำอังกฤษ ให้ผู้เข้าศึกษาด าเนินการตำมมติสภำวิชำกำร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันอังคำรที่ ๒๘ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยมีมต ิ“อนุญาตให้สามารถรับผู้เข้าศึกษาท่ีไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้ 
โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เข้าศึกษาต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที ่๐๓๔๒/๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การ
สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ภำยใน ๑ ปีกำรศึกษำ 
หลังจำกที่เข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำโท”  มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

  ๔. ข้อก ำหนดกำรรับสมัคร 
     ๔.๑ รอบกำรเปิดรับสมัคร 
     การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จะเปิดรวมทั้งสิ้น ๓ รอบ 
โดยแบ่งออกเป็น 

    รอบท่ี ๑  ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
                  รอบท่ี ๒  ระหว่างวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒  

   รอบที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
      ๔.๒ วิธีกำรสมัคร 

     บัณฑิตวิทยาลัย ได้ก าหนดวิธีการสมัคร โดยใช้ช่องทางการสมัครผ่านระบบออนไลน์ทำงเว็บไซต์ 
เพียงช่องทำงเดียวเท่ำนั้น โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   ๔.๒.๑ ศึกษำข้อมูลกำรสมัครโดยละเอียด และ สมัคร ได้ที่ http://e-admission.buu.ac.th 
   ๔.๒.๒ ช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรสมัครสอบคัดเลือก จ ำนวน ๕๐๐ บำท โดยพิมพ์ใบช าระเงิน 
(Pay-in) จากระบบออนไลน์ และน าไปช าระเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้
ในปฏิทินกำรรับสมัคร (เอกสำรแนบหมำยเลข ๑) จึงจะถือว่าเป็นการสมัครโดยสมบูรณ ์
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   ๔.๒.๓ เตรียมเอกสำรกำรสมัคร ตามรายการดังต่อไปนี้ 
    ๑. ใบสมัคร (ท่ีพิมพ์จากในระบบ) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป  
(ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)  
    ๒. ส าเนาบัตรประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง)  
    ๓. ส าเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองการศึกษาขั้นปริญญาตรี/โท (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
    ๔. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
                                          ๕. ใบรับรองการท างานจากหัวหน้างานหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 

                     ๖. ส าเนาหลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษ BUU-GET, TOEFL  
iBT, IELTS หรือ CU-TEP ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
(รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 

    ๗. ส าเนาหลักฐานการช าระเงิน (ใบช าระเงิน Pay-in) 
๘. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ำมี) (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

    ๘. เอกสารประกอบอ่ืน ๆ ซึ่งระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศการ 
รับสมัครฯ ของแต่ละสาขาวิชา 
   ๔.๒.๔ ส่งเอกสำรกำรสมัคร  ได้ที ่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น ๗ 
อาคาร ๕๐ ปีศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ หรือสามารถส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ส ำนักงำนบัณฑิต
วิทยำลัย ชั้น ๗ อำคำร ๕๐ ปี ศำสตรำจำรย์ประยูร จินดำประดิษฐ์ มหำวิทยำลัยบูรพำ เลขท่ี ๑๖๙ ถนนลงหำด
บำงแสน ต ำบลแสนสุข อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ วงเล็บมุมซองด้านล่างขวา “สมัครเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา” ทั้งนี้ ทางบัณฑิตวิทยาลัยจะยึดตามวันประทับตรำไปรษณีย์ต้นทำงเป็นหลัก  
       ในกรณีที่ผู้สมัคร ไม่ส่งใบสมัครและเอกสำรประกอบกำรสมัคร หรือ ส่งไม่ทันตำมระยะเวลำ
ที่ก ำหนด บัณฑิตวิทยำลัยจะไม่รับพิจำรณำให้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ไม่ว่ำ
กรณีใดทั้งส้ิน 
       ส ำเนำเอกสำรทุกฉบับผู้สมัครต้องลงนำมรับรองด้วยตนเอง และระบุสาขาวิชาที่สมัคร 
การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ทำงบัณฑิตวิทยำลัยจะไม่คืนหลักฐำน
และเอกสำรกำรสมัครทั้งหมดที่รับไว้ 
       หำกบัณฑิตวิทยำลัยได้ตรวจสอบพบภำยหลังว่ำ ข้อควำมท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือ
เอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง หรือเป็นเอกสำรปลอม บัณฑิตวิทยำลัยจะ
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย และให้พ้นสภำพนิสิต หำกผู้สมัครเป็นนิสิตแล้ว 
       กรณีผู้สมัครมีเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติม หลังจากท่ีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์แล้วนั้น เพ่ือให้
หลักสูตรได้รับเอกสารและไม่เกิดการสูญหายระหว่างทาง ผู้สมัครโปรดติดต่อที่สาขาวิชาที่สมัครโดยตรงเพ่ือส่ง
เอกสารเพ่ิมเติม โดยที่ไม่ต้องส่งที่บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบเอกสารที่มิได้ส่งพร้อม 
ใบสมัคร   
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        อนึ่ง “ค่าธรรมเนียมการสมัคร” มิใช่ “ค่าธรรมเนียมการสอบ” ดังนั้น หากผู้สมัครมิได้เข้า
ทดสอบด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ยกเว้นกรณีหลักสูตร 
มีเหตุผลขัดข้องไม่สามารถเปิดสอนได้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ผู้สมัคร 
 

   ๕. หลักฐำนที่ต้องน ำมำแสดงในวันสอบคัดเลือก 
       ๕.๑  บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ (ฉบับจริง) 
       ๕.๒  ปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองการศึกษาขั้นปริญญาตรี/ โท (ฉบับจริง) 
       ๕.๓  ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ฉบับจริง) 
       ๕.๔  หลักฐานคะแนนผลการสอบรับรองภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) 
       ๕.๕   เค้าโครงการวิจัย (ส าหรับผู้สมัครปริญญาเอก)   
 

    ๖. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
   ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ า 

ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการรับสมัคร (๓ รอบ) ได้ทางหน้าเว็บไซต์บัณฑิต
วิทยาลัย http://grd.buu.ac.th ในหัวข้อการรับสมัครเข้าศึกษา เลือก : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

                       ๗. กำรพิจำรณำคัดเลือก  
    คณะ/วิทยาลัย จะด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร โดยการพิจารณาจากเอกสารการ 

สมัคร และ/หรือ สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบ โดยผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์บัณฑิต
วิทยาลัย http://grd.buu.ac.th  ในหัวข้อ “การรับสมัครเข้าศึกษา”  

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครที่มีรำยช่ือในประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เข้ำสอบคัดเลือก ภำยในรอบ 
ทีส่มัครไว้ เท่ำนั้น 
 

   ๘. กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำ 
                ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ า 
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการรับสมัคร (๓ รอบ) ได้ทางหน้าเว็บไซต์บัณฑิต
วิทยาลัย http://grd.buu.ac.th ในหัวข้อการรับสมัครเข้าศึกษา เลือก : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
 

  ๙. กำรรำยงำนตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำศึกษำ 
               กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ก าหนดให้มีการรายงานตัวขึ้นเป็นนิสิตและช าระ

ค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการรับสมัคร ผ่านระบบ http://smartreg.buu.ac.th รวมทั้งสิ้น 
๓ รอบ ดังนี้  

 
 



- ๕ – 
 

รอบท่ี ๑  ระหว่างวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.) ถึง วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
               รอบท่ี ๒  ระหว่างวันที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.) ถึง วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

รอบท่ี ๓  ระหว่างวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.) ถึง วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
     ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกรำยงำนตัวข้ึนเป็นนิสิตและช ำระค่ำธรรมเนียม ภำยในรอบท่ีก ำหนด

ไว้ในประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ เท่ำนั้น 
 

  ๑๐. กำรปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
                         บัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนดวันปฐมนิเทศส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันเสำร์ที่ ๑๓ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
  

๑๑. กำรลงทะเบียนเรียน 
       กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ก าหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน ส าหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://reg.buu.ac.th  
ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  ๑๒. กำรเปิดภำคกำรศึกษำ 
        มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดวันเปิดภาคการศึกษา ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
    

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๘  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

  (ลงชื่อ)            ประทุม ม่วงมี 
        (รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี) 

                    ผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
             ส าเนาถูกต้อง 

 
    (นางนิดาวรรณ สุบรรณเสนีย์) 
           นักวิชาการศึกษา 

 
         


