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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่ ๐๑๐๘/๒๕๖๒ 
เรื่อง  การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๔) 

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

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เห็นชอบให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ด าเนินการเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
และก าหนดปฏิทินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๔) ดังรายละเอียด 
ที่ปรากฏในปฏิทินการรับสมัคร (เอกสารแนบหมายเลข ๑) จึงออกประกาศโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
 

๑. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต  
ในสาขาวิชาต่างๆ (เอกสารแนบหมายเลข ๒) และปรากฏบนหน้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://grd.buu.ac.th  
ในหัวข้อการรับสมัครเข้าศึกษา เลือก: สาขาวิชาที่เปิดรับ 

 

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
      ๒.๑ หลักสูตรปริญญาโท ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก าหนด และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 

      ๒.๒ หลักสูตรปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด และมีพ้ืนความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพียงพอที่จะท าดุษฎีนิพนธ์ได้หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติม
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 

              ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในภาค
การศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 

 

๓. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ 
ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
ระดับปริญญาโท 
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สามารถสมัครเข้าศึกษาได้โดยไม่ต้องมีผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ นิสิตจะส าเร็จการศึกษาได้ จะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 



                                                                - ๒ – 
 

ระดับปริญญาเอก 
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจะสมัครเข้าศึกษาได้ ต้องมผีลการทดสอบภาษาอังกฤษ

ตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 

 

  ๔. ข้อก าหนดการรับสมัคร 
     ๔.๑ รอบการเปิดรับสมัคร 
     การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๔ มีข้ึนระหว่าง 
วันที่ ๑๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  
      ๔.๒ วิธีการสมัคร 

     บัณฑิตวิทยาลัย ได้ก าหนดวิธีการสมัคร โดยใช้ช่องทางการสมัคร ๒ ช่องทาง ดังนี้ 
            ๔.๒.๑ สมัครด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ศึกษาข้อมูลการสมัครและสมัครได้ทีส่ ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยบูรพำ  
ชั้น ๗ อำคำร ๕๐ ปี มหำวิทยำลัยบูรพำ (ศำสตรำจำรย์ประยูร จินดำประดิษฐ์) ภำยในวันและเวลำรำชกำร 
08.30 – 16.30 น. 

๒. กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
๓. ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก จ านวน ๕๐๐ บาท ทีก่องคลังและ 

ทรัพย์สิน มหำวิทยำลัยบูรพำ ภำยในวันและเวลำรำชกำร (ก่อนเวลำ ๑๕.๐๐ น.) 
  ๔.๒.๒ ระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

       ๑. ศึกษาข้อมูลการสมัครและสมัคร ได้ที่ http://e-admission.buu.ac.th 
       ๒. ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก จ านวน ๕๐๐ บาท โดยพิมพ์ใบช าระเงิน  
(Pay-in) จากระบบออนไลน์ และน าไปช าระเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในปฏิทินการรับสมัคร (เอกสารแนบหมายเลข ๑) จึงจะถือว่าเป็นการสมัครโดยสมบูรณ์ 

   ๔.๒.๓ เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบไปด้วย 
        ๑. ใบสมัคร (ที่พิมพ์จากในระบบ) หรือ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป (ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)  
          ๒. ส าเนาบัตรประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 
 

เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา              คะแนน 
๑. BUU-GET             ๕๐ ขึ้นไป 
๒. TOEFL iBT             ๔๒ ขึ้นไป 
๓. IELTS             ๔.๕ ขึ้นไป 
๔. CU-TEP             ๔๕  ขึ้นไป 



-๓- 
 

                 ๓. ส าเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองการศึกษาข้ันปริญญาตรี/โท  
(รับรองส าเนาถูกต้อง) 
    ๔. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
                                          ๕. หนังสือรับรองการท างานจากหัวหน้างาน จ านวน ๑ ชุด (กรณีท่ีผู้สมัครมีงานท า)
หรือหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน ๒ ชุด (กรณีท่ีผู้สมัครเพ่ิงส าเร็จการศึกษาหรือยังไม่มีงานท า) 

                     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 (ถ้ามี) (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

    ๘. เอกสารประกอบอ่ืน ๆ ซึ่งระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศการ 
รับสมัครฯ ของแต่ละสาขาวิชา 
         ๔.๒.๔ ส่งเอกสารการสมัคร   

๑. ส่งด้วยตนเอง หรือให้ทางคณะ/วิทยาลัย รวมรวมส่ง ที่ ส านักงานบัณฑิต 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น ๗ อาคาร ๕๐ ปีศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์  

๒. ส่งทางไปรษณีย ์โดยลงแบบด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ส ำนักงำนบัณฑิต 
วิทยำลัย ช้ัน ๗ อำคำร ๕๐ ปี ศำสตรำจำรย์ประยูร จินดำประดิษฐ์ มหำวิทยำลัยบูรพำ เลขท่ี ๑๖๙ ถนนลงหำด 
บำงแสน ต ำบลแสนสุข อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ วงเล็บมุมซองด้านล่างขวา “สมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา” 
ทั้งนี้ ทางบัณฑิตวิทยาลัยจะยึดตามวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลัก (ภำยในวันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๒) 
       ในกรณีที่ผู้สมัคร ไม่ส่งใบสมัครและเอกสำรประกอบกำรสมัคร หรือ ส่งไม่ทันตำมระยะเวลำ
ที่ก ำหนด บัณฑิตวิทยำลัยจะไม่รับพิจำรณำให้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ไม่ว่ำ
กรณีใดทั้งส้ิน 

    ส าเนาเอกสารทุกฉบับผู้สมัครต้องลงนามรับรองด้วยตนเอง และระบุสำขำวิชำที่สมัคร  
กำรสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ช ำระเงินค่ำสมัครเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ทางบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนหลักฐาน
และเอกสารการสมัครทั้งหมดที่รับไว้ 
       หากบัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจสอบพบภายหลังว่า ข้อความท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือ
เอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือเป็นเอกสารปลอม บัณฑิตวิทยาลัยจะ
ด าเนินการตามกฎหมาย และให้พ้นสภาพนิสิต หากผู้สมัครเป็นนิสิตแล้ว 
 
 
 
 



-๔- 
 

       กรณีผู้สมัครมีเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติม หลังจากท่ีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์แล้วนั้น เพ่ือให้
หลักสูตรได้รับเอกสารและไม่เกิดการสูญหายระหว่างทาง ผู้สมัครโปรดติดต่อที่สาขาวิชาที่สมัครโดยตรงเพ่ือส่ง
เอกสารเพ่ิมเติม โดยที่ไม่ต้องส่งที่บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบเอกสารที่มิได้ส่งพร้อม 
ใบสมัคร   
        อนึ่ง “ค่าธรรมเนียมการสมัคร” มิใช่ “ค่าธรรมเนียมการสอบ” ดังนั้น หากผู้สมัครมิได้เข้า
ทดสอบด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ยกเว้นกรณีหลักสูตร 
มีเหตุผลขัดข้องไม่สามารถเปิดสอนได้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ผู้สมัคร 
 

   ๕. หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบคัดเลือก 
       ๕.๑  บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ (ฉบับจริง) 
       ๕.๒  ใบรับรองการศึกษาขั้นปริญญาตรี/ โท (ฉบับจริง) 
       ๕.๓  ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ฉบับจริง) 
       ๕.๔  หลักฐานคะแนนผลการสอบรับรองภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) 
       ๕.๕  เค้าโครงการวิจัย (ส าหรับผู้สมัครปริญญาเอก)   
 

    ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
   ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ า 

ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการรับสมัคร  ได้ทางหน้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
http://grd.buu.ac.th ในหัวข้อการรับสมัครเข้าศึกษา เลือก : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

                       ๗. การพิจารณาคัดเลือก  
    คณะ/วิทยาลัย จะด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร โดยการพิจารณาจากเอกสารการสมัคร  

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

  ๘. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
                ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ า 
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบท่ี ๔) ตามระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการรับสมัคร  ได้ทางหน้าเว็บไซต์บัณฑิต
วิทยาลัย http://grd.buu.ac.th ในหัวข้อการรับสมัครเข้าศึกษา เลือก : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  

   ๙. การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 
               กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ก าหนดให้มีการรายงานตัวขึ้นเป็นนิสิตและช าระ

ค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการรับสมัคร ผ่านระบบ http://smartreg.buu.ac.th ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 
 



-๕- 
 
  ๑๐. การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
                         บัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนดวันปฐมนิเทศส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัย
บูรพา 
  

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
                       (ลงชื่อ)               นุจรี  ไชยมงคล 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                                  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติการแทน 
                                ผูป้ฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 
             ส าเนาถูกต้อง 

 
    (นางนิดาวรรณ สุบรรณเสนีย์) 
          นักวิชาการศึกษา 

 


