
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่ ๐๑๔๙/๒๕๖๔ 
เรื่อง  การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖  

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

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้เห็นชอบให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ด าเนินการเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
และก าหนดปฏิทินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดังรายละเอียด 
ที่ปรากฏในปฏิทินการรับสมัคร (เอกสารแนบหมายเลข ๑) จึงออกประกาศโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

๑. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต  
ในสาขาวิชาต่าง ๆ (เอกสารแนบหมายเลข ๒) และปรากฏบนหน้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://grd.buu.ac.th  

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
      ๒.๑ หลักสูตรปริญญาโท ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก าหนด และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 

      ๒.๒ หลักสูตรปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ และมีพ้ืนความรู้ 
ความสามารถ และศักยภาพเพียงพอที่จะท าดุษฎีนิพนธ์ได้หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรก าหนด และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ (ทัง้นี้ ผู้สมัครระดับปริญญาเอกให้ตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ิมเติมใน 
แต่ละหลักสูตรตามเอกสารแนบหมายเลข ๒) 

              ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในภาค
การศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 

              กรณผีู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับวุฒิการศึกษาที่จะใช้สมัคร และจะ
ส าเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาของหลักสูตรที่สมัคร สามารถใช้หนังสือรับรองสถานะการศึกษาที่ระบุว่า
ผู้สมัครเข้าศึกษาจะส าเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาของหลักสูตรที่สมัครจากสถาบันการศึกษาท่ีสังกัด ทั้งนี้ 
หากผู้สมัครไม่ส าเร็จการศึกษาก่อนการเปิดภาคการศึกษาดังกล่าว จะถือว่าขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับเข้า
เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ 

๓. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ 
    เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๐๒/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรฐานการทดสอบ

ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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                                           -๒- 
 ๔. ข้อก าหนดการรับสมัคร 

         ๔.๑ การเปิดรับสมัคร 
                            การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖  มีทั้งหมด ๓ รอบ ดังนี้ 

รอบท่ี ๑  ระหว่างวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
รอบท่ี ๒  ระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม  ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 
รอบท่ี ๓  ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน  ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

    กรณีบางหลักสูตร มีจ านวนผู้สมัครเกินแผนการรับตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด บัณฑิตวิทยาลัย 
จะเปิดรับผู้สมัครให้กับหลักสูตรดังกล่าว เม่ือผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบการสมัครก่อนหน้ารายงานตัวเรียบร้อยแล้ว  

       ๔.๒ วิธีการสมัคร 
       บัณฑิตวิทยาลัย ก าหนดวิธีการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์  

http://grd-admission.buu.ac.th โดยผู้สมัครจะต้องอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดพร้อมลงนามรับรอง 
ส าเนาถูกต้องและระบุสาขาวิชาที่สมัครในเอกสารทุกฉบับก่อนการอัพโหลดและแต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน ๒ MB 
 

          ๔.๓ การช าระเงินค่าสมัคร เลือกการช าระเงินค่าสมัครได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้ 
         ๑. พิมพ์ใบช าระเงิน (Pay-in) จากระบบออนไลน์และช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

คัดเลือก จ านวน ๕๐๐ บาท ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทิน
การรับสมัคร  

    ๒. ช าระผ่าน Application “Krungthai Next” โดยเข้าไปที่เมน ู“ช าระบิล” เลือกค้นหา 
รหัส “81784” ระบบจะขึ้นชื่อ “ช าระเงินค่าสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา” กรอกเลขที่สมัครและช าระค่าสมัคร
จ านวน 500 บาท 
  หมายเหตุ : หลังจากช าระเงินแล้ว ให้แนบหลักฐานการช าระเงินผ่านระบบ และรอปรับสถานะ 
การช าระเงิน ประมาณ 3 วันท าการ  
                  ๔.๔ เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบไปด้วย 
        ๑. ใบสมัครที่กรอกในระบบ พร้อมอัพโหลดภาพถ่ายขนาดไม่เกิน ๒ MB และ 
ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน  
         ๒. ส าเนาบัตรประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน ๑ ชุด 

                 ๓. ส าเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองการศึกษาข้ันปริญญาตรี/โท  
(รับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน ๑ ชุด 
    ๔. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (รับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน ๑ ชุด 

๕. ส าเนาหลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษ BUU-GET, TOEFL iBT,  
IELTS หรือ CU-TEP (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครเข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาในรอบที่สมัครนั้น (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
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      -๓-  
 

    ๖. หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร (Recommendation Letter) 
- กรณีท่ีผู้สมัครมีงานท า ให้ใช้หนังสือรับรองจากหัวหน้างาน จ านวน ๑ ชุด  
- กรณีท่ีผู้สมัครเพ่ิงส าเร็จการศึกษาหรือยังไม่มีงานท า ให้ใช้หนังสือรับรองจาก   

อาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน ๒ ท่าน  
    ๗. เป้าประสงค์ของการสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (Goal Statement)  
(จ านวน ๑ - ๒ หน้า) (ส าหรับผู้สมัครปริญญาเอก) 
    ๘. อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯลฯ 

                     หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร 
ได้ที่หน้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://grd.buu.ac.th หรือสามารถใช้จดหมายรับรองที่ออกโดยหัวหน้าหน่วยงาน
หรือองค์กรแทนได้ 

หากบัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจสอบพบภายหลังว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือ 
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือเป็นเอกสารปลอม บัณฑิตวิทยาลัยจะ
ด าเนินการตามกฎหมาย และให้พ้นสภาพนิสิต หากได้รายงานตัวเป็นนิสิตแล้ว 

           อนึ่ง “ค่าธรรมเนียมการสมัคร” มิใช่ “ค่าธรรมเนียมการคัดเลือก” ดังนั้น หากผู้สมัครมิได้เข้ารับ
การคัดเลือกด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ยกเว้นกรณีหลักสูตร 
มีเหตุผลขัดข้องไม่สามารถเปิดสอนได้ จึงจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ผู้สมัคร   
                     ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก 

    บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ า 
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามรอบที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการรับสมัคร โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ 
บัณฑิตวิทยาลัย http://grd.buu.ac.th  
   ๖. การพิจารณาคัดเลือก  

     คณะ/วิทยาลัย จะด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร โดยการพิจารณาจากเอกสารการสมัคร  
และ/หรือ สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบข้อเขียน ตามรอบที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการรับสมัคร โดยผู้สมัครสามารถ
ศึกษารายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://grd.buu.ac.th   

     ๖.๑ หลักฐานทีจ่ะต้องน ามาแสดงในวันคัดเลือก 
   - บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ (ฉบับจริง) 
       - ใบรับรองการศึกษาขั้นปริญญาตรี/ โท (ฉบับจริง) 
        - ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ฉบับจริง) 
        - หลักฐานคะแนนผลการสอบรับรองภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) 
   - เค้าโครงการวิจัย (ส าหรับผู้สมัครปริญญาเอก)  
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                                                                  -๔- 
 

  ๗. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 
                 บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ า 
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามรอบที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการรับสมัคร โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์
บัณฑิตวิทยาลัย http://grd.buu.ac.th  

  ๘. การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 
                   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ก าหนดให้มีการรายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์ 

การเข้าศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://smartreg.buu.ac.th ทั้งนี้ ให้ศึกษารายละเอียดตามประกาศ 
ค าชี้แจงขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 256๖ ของกองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา 

๙. การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
                         บัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนดวันปฐมนิเทศส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ๑๐. การลงทะเบียนเรียน 
         กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ก าหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน ส าหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://reg.buu.ac.th  
ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 ๑๑. การเปิดภาคการศึกษา 
         มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดวันเปิดภาคการศึกษา ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
    

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)
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