ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๐๑๓๗/๒๕๖๓
เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
----------------------------------จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ดาเนินการเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
และกาหนดปฏิทินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายละเอียด
ที่ปรากฏในปฏิทินการรับสมัคร (เอกสารแนบหมายเลข ๑) จึงออกประกาศโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต
ในสาขาวิชาต่างๆ (เอกสารแนบหมายเลข ๒) และปรากฏบนหน้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://grd.buu.ac.th
๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒.๑ หลักสูตรปริญญาโท ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรกาหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กาหนด และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ
๒.๒ หลักสูตรปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ และมีพื้นความรู้
ความสามารถ และศักยภาพเพียงพอที่จะทาดุษฎีนิพนธ์ได้หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกาหนด และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ (ทัง้ นี้ ผู้สมัครระดับปริญญาเอกจะต้องดูคุณสมบัติเพิ่มเติมในแต่ละ
หลักสูตรตามเอกสารแนบหมายเลข ๒)
ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องสาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาอยู่ในภาค
การศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด
๓. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๙๘/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรฐานการทดสอบ
ภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. ข้อกาหนดการรับสมัคร
๔.๑ การเปิดรับสมัคร
การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีขึ้นระหว่าง
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๔.๒ วิธีการสมัคร
บัณฑิตวิทยาลัย กาหนดวิธีการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์
http://grd-admission.buu.ac.th โดยผู้สมัครจะต้องอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดพร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องและระบุสาขาวิชาที่สมัครในเอกสารทุกฉบับก่อนการอัพโหลดและแต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน ๒ MB

-๒๔.๓ การชาระเงินค่าสมัคร เลือกการชาระเงินค่าสมัครได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้
๑. พิมพ์ใบชาระเงิน (Pay-in) จากระบบออนไลน์และชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
คัดเลือก จานวน ๕๐๐ บาท ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในปฏิทิน
การรับสมัคร
๒. ชาระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
๔.๔ เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบไปด้วย
๑. ใบสมัครที่กรอกในระบบ พร้อมอัพโหลดภาพถ่ายขนาดไม่เกิน ๒ MB และ
ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
๒. สาเนาบัตรประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน ๑ ชุด
๓. สาเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองการศึกษาขั้นปริญญาตรี/โท
(รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน ๑ ชุด
๔. สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (รับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน ๑ ชุด
๕. สาเนาหลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษ BUU-GET, TOEFL iBT,
IELTS หรือ CU-TEP (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัครเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๖. หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร (Recommendation Letter)
- กรณีที่ผู้สมัครมีงานทา ให้ใช้หนังสือรับรองจากหัวหน้างาน จานวน ๑ ชุด
- กรณีที่ผู้สมัครเพิ่งสาเร็จการศึกษาหรือยังไม่มีงานทา ให้ใช้หนังสือรับรองจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา จานวน ๒ ท่าน
๗. เป้าประสงค์ของการสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Goal Statement)
(จานวน ๑ - ๒ หน้า) (สาหรับผู้สมัครปริญญาเอก)
๘. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯลฯ
หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร
ได้ที่หน้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://grd.buu.ac.th หรือสามารถใช้จดหมายรับรองที่ออกโดยหัวหน้าหน่วยงาน
หรือองค์กรแทนได้
หากบัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจสอบพบภายหลังว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือ
เอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือเป็นเอกสารปลอม บัณฑิตวิทยาลัยจะ
ดาเนินการตามกฎหมาย และให้พ้นสภาพนิสิต หากได้รายงานตัวเป็นนิสิตแล้ว
อนึ่ง “ค่าธรรมเนียมการสมัคร” มิใช่ “ค่าธรรมเนียมการคัดเลือก” ดังนั้น หากผู้สมัครมิได้เข้ารับ
การคัดเลือกด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ยกเว้นกรณีหลักสูตร
มีเหตุผลขัดข้องไม่สามารถเปิดสอนได้ จึงจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ผู้สมัคร

-๓๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก
บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจา
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามรอบที่กาหนดไว้ในปฏิทินการรับสมัคร โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์
บัณฑิตวิทยาลัย http://grd.buu.ac.th
๖. การพิจารณาคัดเลือก
คณะ/วิทยาลัย จะดาเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร โดยการพิจารณาจากเอกสารการสมัคร
และ/หรือ สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบข้อเขียน ตามรอบที่กาหนดไว้ในปฏิทินการรับสมัคร โดยผู้สมัครสามารถดู
รายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://grd.buu.ac.th
๖.๑ หลักฐานที่จะต้องนามาแสดงในวันคัดเลือก
- บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวข้าราชการ (ฉบับจริง)
- ใบรับรองการศึกษาขั้นปริญญาตรี/ โท (ฉบับจริง)
- ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ฉบับจริง)
- หลักฐานคะแนนผลการสอบรับรองภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)
- เค้าโครงการวิจัย (สาหรับผูส้ มัครปริญญาเอก)
๗. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจา
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามรอบที่กาหนดไว้ในปฏิทินการรับสมัคร โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์
บัณฑิตวิทยาลัย http://grd.buu.ac.th
๘. การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้กาหนดให้มีการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์
การเข้าศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://smartreg.buu.ac.th ทั้งนี้ ให้ศึกษารายละเอียดตามประกาศ
คาชี้แจงขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 256๓ ของกองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา
๙. การปฐมนิเทศนิสิตใหม่
บัณฑิตวิทยาลัยได้กาหนดวันปฐมนิเทศสาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

-๔๑๐. การลงทะเบียนเรียน
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้กาหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน สาหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://reg.buu.ac.th
ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๑. การเปิดภาคการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กาหนดวันเปิดภาคการศึกษา สาหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมลคล)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

