ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคปกติ และภาคพิเศษ

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจําปการศึกษา 2553

ปฏิทินการรับสมัครและการสอบคัดเลือก
บุคคลเขาเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2553
ภาคเรียนที่
รับเขาศึกษา

ชวงเวลา
ประกาศรายชื่อ
การยื่น/สงเอกสาร ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
ภายใน (3)
การสมัคร (1)

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.
5.

ทุกวัน

(2)

10 พฤษภาคม 2553
www.che.buu.ac.th
www.eng.buu.ac.th

ทุกวัน

(2)

11 ตุลาคม 2553
www.che.buu.ac.th
www.eng.buu.ac.th

กําหนดการ
สอบสัมภาษณ (3)

ประกาศผล
การคัดเลือก (3)

16 พฤษภาคม 2553
9.00-12.00 น.
(ตามประกาศ)

17 พฤษภาคม 2553
www.che.buu.ac.th
www.eng.buu.ac.th

17 ตุลาคม 2553
9.00-12.00 น.
(ตามประกาศ)

18 ตุลาคม 2553
www.che.buu.ac.th
www.eng.buu.ac.th

รายงานตัวและ
สอบภาษาอังกฤษ (4)

ปฐมนิเทศ

เริ่มเรียน

22 พฤษภาคม 2553
รายงานตัว
เวลา 9.00 – 12.00 น. 23 พฤษภาคม 2553 ตนเดือน มิถุนายน 2553
สอบภาษาอังกฤษ
เวลา 13.30-17.00 น.
23 ตุลาคม 2553
รายงานตัว
เวลา 9.00 – 12.00 น. 24 ตุลาคม 2553 ตนเดือน พฤศจิกายน 2553
สอบภาษาอังกฤษ
เวลา 13.30-17.00 น.

ผูสมัครสามารถดาวนโหลดใบสมัครจาก www.eng.buu.ac.th หรือ www.che.buu.ac.th
ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ หรืออาจกําหนดวันหยุดรับสมัครตามประกาศในเวปไซต
อาจประกาศเปนครัง้ ๆ เมื่อมีจํานวนผูสมัครมากพอสมควร
วันรายงานตัวอาจกําหนดใหเร็วขึ้นตามการประกาศผลการคัดเลือก
กําหนดวันในปฏิทินอาจปรับเปลี่ยนไดตามวินิจฉัยของคณะวิศวกรรมศาสตร

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง การรับสมัครเขาเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ
ประจําปการศึกษา 2553
------------------------ดวยมหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสนองความ
ตองการของชุมชนและสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ใหมีโอกาสเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ใหกวางขวางยิง่ ขึ้น คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอประกาศการรับสมัครเขาเปนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ณ หนวยสอนมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปการศึกษา 2553 ดังนี้
1. สาขาวิชาที่รับสมัคร
1.1 วิศวกรรมเคมี
1.2 วิศวกรรมโยธา
1.3 วิศวกรรมอุตสาหการ
2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
2.1.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อ
เขาศึกษาในระดับปริญญาโทในคณะใดคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบหรือเงื่อนไขของคณะนั้น ๆ หรือ
2.1.3 เปนผูมีความประพฤติดีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
2.1.4 ไมเปนโรคติดตอรายแรงซึ่งเปนโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือเปนโรคที่
จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
วิศวกรรมเคมี
- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี เคมีเทคนิค เคมี
อุตสาหกรรม หรือในสาขาที่เกี่ยวของ (โดยทั้งนี้ จะพิจารณาเกรดรายวิชา
พื้นฐานที่เกี่ยวของ และอาจตองมีการเรียนปรับพื้นฐาน) ที่มีเกรดเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 2.50 หรือ
- เปนผูมีประสบการณทํางานในสาขาวิศวกรรมเคมี เคมีเทคนิค เคมี
อุตสาหกรรม หรือในสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย 2 ป

วิศวกรรมโยธา
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่
ทียบเทา เชน คอ.บ. และ อส.บ. เปนตน
วิศวกรรมอุตสาหการ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หรือ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม (คอ.บ.) ในสาขาที่เกี่ยวของกับงานอุตสาหกรรม
หรือสาขาการบริหารจัดการซึ่งตองมีประสบการณดานการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมไมนอยกวา 2 ป
- ผูสมัครตองมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ํา 2.75 (แผน ก) และ 2.50
(แผน ข) เทียบจากระบบคะแนนเต็ม 4.00 หรือมีประสบการณการทํางาน
อยางนอย 3 ป หรือมีผลงานทางวิชาการที่ไดตีพิมพเผยแพรแลวใน
วารสารทางวิชาการภายในประเทศเปนอยางนอย
หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครสอบขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะในการศึกษา
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งอยูกอ นทําการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแมจะไดรับ
การรายงานตัวเขาศึกษาแลวก็ตาม จะตองถูกถอนสภาพจากการเปนนิสิตทันที หรือแมสําเร็จการศึกษาแลวก็
อาจถูกเพิกถอนปริญญาบัตรได โดยไมอาจขอรับเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ คืนได
3. การสมัครคัดเลือก
3.1 กอนเขาสมัครคัดเลือก
3.1.1 สามารถดาวนโหลดใบสมัครพรอมระเบียบการ
ไดที่ www.che.buu.ac.th หรือ www.eng.buu.ac.th
3.1.2 ศึกษาระเบียบการและจัดหาหลักฐานประกอบการสมัครที่กําหนดไวใน
ขอ 3.2 พรอมกรอกใบสมัครใหถูกตองและชัดเจน ครบทุกสวน
3.1.3 สมัครดวยตนเองพรอมหลักฐานประกอบการสมัคร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา ตามวันเวลาที่กําหนด (ไมยกเวนวันหยุดเสาร - อาทิตย)
3.2 หลักฐานประกอบการสมัคร
3.2.1. ใบสมัครของฝายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
3.2.2. รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
3.2.3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
3.2.4. สําเนาหลักฐานแสดงผลวุฒิการศึกษาประกอบดวยปริญญาบัตร หรือใบรับรองการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) อยางละ 1 ฉบับ
3.2.5. ใบรับรองจากหัวหนาหนวยงานและ/หรืออาจารยผูเคยสอน จํานวน 2 ฉบับ
ใชแบบฟอรม R (Form R)

3.2.6. สําเนาหลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษอายุภายใน 2 ป จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)
 TOEFL
 IELTS
3.2.7. หนังสือรับรองที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ (ถามี)
3.3 คาใชจายในการสมัครสอบ
3.3.1 คาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท ใหผูสมัครใชหลักฐาน
(ใบเสร็จรับเงินคาสมัครสอบ) ในวันสอบสัมภาษณ
ถาหากใบเสร็จรับเงินสูญหายจะหมดสิทธิ์ในการสอบ
4. สาขาวิชาและจํานวนที่รับเขาศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสาขาวิชา ดังนี้
คณะ/หลักสูตรและสาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
แผน ก
แผน ข
2. สาขาวิศวกรรมโยธา
แผน ก
3. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
แผน ก
แผน ข

จํานวนที่รับเขาศึกษา
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

20
15

5
40

5. การคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือก
5.1 การคัดเลือกเปนไปตามปฏิทินการรับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 โดยพิจารณาจาการสอบสัมภาษณ
5.2 ประกาศผลการคัดเลือกเปนไปตามปฏิทินการรับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคล
เขาเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2553
6. การรายงานตัว
6.1 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนิสิต จะตองไปรายงานตัวตอนายทะเบียน ชําระ
คาธรรมเนียมตาง ๆ ตามปฏิทินการรับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2553

6.2 ถาผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนิสิต ไมไปรายงานตัวตอนายทะเบียน และชําระ
คาธรรมเนียมตาง ๆ ภายในวัน เวลา ตามขอ 6.1 จะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์การเขาเปนนิสิต

7. หลักฐานที่ตองนําไปยื่นในวันรายงานตัว
7.1 บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา
7.2 ใบแสดงผลการเรียน และหนังสือรับรองปริญญา ฉบับจริง พรอมสําเนา
7.3 สําเนาทะเบียนบานที่ถายจากฉบับเจาบาน พรอมสําเนา
7.4 ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถามี) ฉบับจริง พรอมสําเนา
7.5 รูปถายติดบัตร หนาตรง สวมเสื้อเชิ้ตขาว หรือชุดสากลนิยม ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
เปนรูปสี (ใหเตรียมมา 6 รูป)
7.6 ใบรับรองแพทย
8. การปฐมนิเทศและการลงทะเบียนเรียน
8.1 การปฐมนิเทศ
นิสิตใหมทุกคนจะตองเขารับการปฐมนิเทศในวันและเวลาตามปฏิทินการรับสมัคร
และการสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2553
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
8.2 การลงทะเบียนเรียน
นิสิตใหมทุกคนจะตองลงทะเบียนเรียนตามปฏิทินการรับสมัครและการสอบคัดเลือก
บุคคลเขาเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 ณ งานทะเบียนและสถิติ
นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
9. วันและเวลาเรียน
ภาคปกติ เรียนวันจันทร-ศุกร เวลา 8.30 – 17.00 น.
ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร – อาทิตย เวลา 8.30 – 17.00 น.
10. กําหนดวันเปดภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ประมาณตนเดือนมิถุนายน 2553
ภาคเรียนที่ 2 ประมาณตนเดือนพฤศจิกายน 2553
ทั้งนี้กําหนดการที่แนนอนจะเปนไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิโรจน เรืองประเทืองสุข)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

แบบตรวจสอบหลักฐาน
ประกอบการสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองวางในตารางดานลางนี้
หลักฐานการสมัคร
ลําดับ
1
2
3

มี

ไมมี

หมายเหตุ

ใบสมัครสอบ
รูปถายหนาตรง ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
(ติดรูปถายในเอกสารขอ 1 และ 2 )
สําเนา หลักฐานแสดงผลวุฒิการศึกษาประกอบดวยปริญญาบัตร หรือ
ใบรับรองการศึกษาระดับปริญญาตรี

4

ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

5

สําเนาบัตรประชาชน (ลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง)

6

สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถามี)

7

ใบรับรองจากหัวหนาหนวยงานและ/หรือ อาจารยผูเคยสอน จํานวน 2 ฉบับ

8

สําเนาหลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษอายุภายใน 2 ป จํานวน 1
ฉบับ (ถามี)  TOEFL
 IELTS

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกคนละ 500 บาท

ลงชื่อ...................................................
(.................................................)
ผูสมัคร
วันที่ .........เดือน............................ พ.ศ.............
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