-1(สาเนา)
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 123 /๒๕๕9
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนิสิตทุนในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา
ประเภท Premium ปีการศึกษา ๒๕๕9
------------------------ตามที่ได้มีประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 031/2557 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตทุนในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Premium ปีการศึกษา ๒๕๕9 นั้น
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้พิจารณาผลการสอบคัดเลือกและผลการสอบภาษาอังกฤษแล้ว ประกอบกับอาศัยอานาจตามความในข้อ
3(11) ของคาสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 1070/2557 เรื่อง การมอบอานาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน
ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ประกอบกับคาสั่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ 156/2557
ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่องการมอบอานาจช่วงของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ให้รองคณบดีปฏิบัติการแทน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ดังรายชื่อต่อไปนี้
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนิสิตทุนในโครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา
ประเภท Premium ปีการศึกษา ๒๕๕9 ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา (นิสิตแบบเต็มเวลา)
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-2หมายเหตุ 1. มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2559 วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559
2. กาหนดวันรายงานตัวออนไลน์ วันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2559
3. กาหนดวันปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม QS1-203 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษา มหาราชินี 1
ขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน์
๑. ผู้ทจี่ ะรายงานตัวเข้าเป็นนิสติ มหาวิทยาลัยบูรพา จะต้องศึกษาขั้นตอน และกรอกข้อมูล
ผ่านระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์ได้ที่ http://smartreg.buu.ac.th ระหว่างวันที่
3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยผู้ที่ไม่ดาเนินการตามกาหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนิสิต
๒. ทาตามขั้นตอน “กาหนดการรับรายงานตัว” ที่ระบุไว้ในหน้าแรก คือ
๒.๑ ตรวจสอบรหัสนิสิต คลิก« ค้นหารหัสนิสิต » จากนั้นกรอกชื่อ-นามสกุลของตนแล้วคลิก”
ค้นหา”
๒.๒ กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบ
๒.๓ พิมพ์เอกสารประกอบรายงานตัว พร้อมลงนามในเอกสารให้ครบ โดยเอกสารประกอบด้วย
a. เอกสารกากับการรายงานตัว เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
b. ใบระเบียนประวัตินิสิต พร้อมติดรูปถ่าย และเซ็นชื่อในช่อง “ลายมือผู้รายงานตัว”
c. เอกสารสาหรับทาบัตรประจาตัวนิสิต พร้อมติดรูปถ่ายเป็นรูปสีขนาด ๑ นิ้ว
ซึ่งไม่ใช่รูปสถาบันเดิมและไม่ให้ใช้รูปชุดครุย
d. ใบแจ้งชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนนิสิต (๒,๐๐๐ บาท)
๓. นา “ใบแจ้งชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนนิสิต” (เอกสารข้อ d.) ชาระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกสิกรไทย ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2559
(เมื่อชาระแล้วมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าว) และให้นิสิตเก็บหลักฐาน
การชาระเงินฉบับจริงไว้กับตนเอง
๔. จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานการรายงานตัว ประกอบด้วย
๔.๑ เอกสารที่พิมพ์จากระบบ ได้แก่ เอกสารกากับการรายงานตัว ใบระเบียนประวัตินิสิต
และเอกสารสาหรับทาบัตรประจาตัวนิสิต (เอกสารข้อ a. b. c.)
๔.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ
๔.3 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ (ให้ถ่ายสาเนา
เอกสารหน้าแรกที่มีบ้านเลขที่และหน้าที่มีชื่อนิสิต)
๔.4 สาเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบทรานสคริปต์) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องจานวน ๑ ฉบับ
๔.5 สาเนาใบปริญญาบัตร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๒ ฉบับ
๔.6 ใบรับรองแพทย์ จานวน ๑ ฉบับ
๔.7 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ
๕. จัดส่งเอกสารในข้อ ๔. ทางไปรษณีย์ (ขอให้ส่งเป็น EMS ด่วนพิเศษ เพื่อป้องกันการสูญหาย)
ไม่เกินวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ) ไปที่
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ ๑๖๙ ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑
(วงเล็บมุมซองทางซ้ายมือ “ชื่อ-นามสกุล............... รหัสนิสิตคณะ.............. สาขาวิชา.................”)

-3หรือส่งเอกสารด้วยตนเองที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ชั้น ๑ อาคารศูนย์กิจกรรม
นิสิต ไม่เกินวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้อนุมัติทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวค.) ระดับปริญญาโท ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 104,400 บาท/ ปี ภาคเรียนละ 52,200 บาท
2. ค่าหนังสืออ่านประกอบ 10,000 บาท/ ปี ภาคเรียนละ 5,000 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 200,000 บาท ตลอดหลักสูตร ภาคเรียนละ 50,000 บาท
4. ค่าคอมพิวเตอร์ 35,000 บาท/ คน
5. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์ 25,000 บาท/ คน
ประกาศ ณ วันที่

1

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9
(ลงชื่อ)

สาเนาถูกต้อง
สร้อยระย้า เขตต์ครี ี
(นางสาวสร้อยระย้า เขตต์คีรี)
นักวิชาการศึกษา

เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์)
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ปฏิบัติการแทน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติการแทน
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

