- สำเนำ ประกำศบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ ๐๐๙/๒๕๖๒
เรื่อง กำรรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ประจำภำคต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
----------------------------------จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ได้เห็นชอบให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ดาเนินการเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และกาหนดปฏิทิน
การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยแบ่งออกเป็น ๓ รอบ ดังรายละเอียดที่
ปรากฏในปฏิทินการรับสมัคร (เอกสำรแนบหมำยเลข ๑) จึงออกประกาศโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาต่างๆ (เอกสำรแนบหมำยเลข ๒) และปรากฏบน
หน้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://grd.buu.ac.th ในหัวข้อการรับสมัครเข้าศึกษา เลือก: สาขาวิชาที่เปิดรับ
๒. คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ
๒.๑ หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ตามที่หลักสูตรกาหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด และบัณฑิตวิทยาลัย
เห็นชอบ
๒.๒ หลักสูตรปริญญำโท ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตรกาหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กาหนด และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ
๒.๓ หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรกาหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ
๒.๔ หลักสูตรปริญญำเอก ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย
กาหนด และมีพื้นความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพียงพอที่จะทาดุษฎีนิพนธ์ได้หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ
ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องสาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาอยู่ในภาค
การศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด
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๓. เกณฑ์คะแนนภำษำอังกฤษ
มหาวิทยาลัยบูรพาได้กาหนดให้ผู้สมัครยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษขั้นต่าที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร) ดังนี้
ระดับปริญญำโทและ
ประเภทแบบทดสอบ
ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ระดับปริญญำเอก
(คะแนน)
๑. BUU-GET
๕๐ ขึ้นไป
๖๐ ขึ้นไป
๒. TOEFL iBT
๔๒ ขึ้นไป
๔๗ ขึ้นไป
๓. IELTS
๔.๕ ขึ้นไป
๕.๕ ขึ้นไป
๔. CU-TEP
๔๕ ขึ้นไป
๖๕ ขึ้นไป
ในกรณีที่ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญำโท ที่มีผลกำรทดสอบไม่ถึงเกณฑ์หรือไม่มีผลกำรทดสอบ
ภำษำอังกฤษ ให้ผู้เข้าศึกษาดาเนินการตำมมติสภำวิชำกำร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันอังคำรที่ ๒๘ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยมีมติ “อนุญาตให้สามารถรับผู้เข้าศึกษาที่ไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้
โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เข้าศึกษาต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๔๒/๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การ
สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ภำยใน ๑ ปีกำรศึกษำ
หลังจำกที่เข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำโท” มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยบูรพา
๔. ข้อกำหนดกำรรับสมัคร
๔.๑ รอบกำรเปิดรับสมัคร
การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จะเปิดรวมทั้งสิ้น ๓ รอบ
โดยแบ่งออกเป็น
รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
รอบที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๔.๒ วิธีกำรสมัคร
บัณฑิตวิทยาลัย ได้กาหนดวิธีการสมัคร โดยใช้ช่องทางการสมัครผ่านระบบออนไลน์ทำงเว็บไซต์
เพียงช่องทำงเดียวเท่ำนั้น โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังต่อไปนี้
๔.๒.๑ ศึกษำข้อมูลกำรสมัครโดยละเอียด และ สมัคร ได้ที่ http://e-admission.buu.ac.th
๔.๒.๒ ชำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบคัดเลือก จำนวน ๕๐๐ บำท โดยพิมพ์ใบชาระเงิน
(Pay-in) จากระบบออนไลน์ และนาไปชาระเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้
ในปฏิทินกำรรับสมัคร (เอกสำรแนบหมำยเลข ๑) จึงจะถือว่าเป็นการสมัครโดยสมบูรณ์

-๓๔.๒.๓ เตรียมเอกสำรกำรสมัคร ตามรายการดังต่อไปนี้
๑. ใบสมัคร (ที่พิมพ์จากในระบบ) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป
(ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
๒. สาเนาบัตรประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๓. สาเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองการศึกษาขั้นปริญญาตรี/โท (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๔. สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๕. ใบรับรองการทางานจากหัวหน้างานหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
๖. สาเนาหลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษ BUU-GET, TOEFL
iBT, IELTS หรือ CU-TEP ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
(รับรองสาเนาถูกต้อง)
๗. สาเนาหลักฐานการชาระเงิน (ใบชาระเงิน Pay-in)
๘. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ำมี) (รับรองสาเนาถูกต้อง)
๘. เอกสารประกอบอื่น ๆ ซึ่งระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศการ
รับสมัครฯ ของแต่ละสาขาวิชา
๔.๒.๔ ส่งเอกสำรกำรสมัคร ได้ที่ สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น ๗
อาคาร ๕๐ ปีศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ หรือสามารถส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง สำนักงำนบัณฑิต
วิทยำลัย ชั้น ๗ อำคำร ๕๐ ปี ศำสตรำจำรย์ประยูร จินดำประดิษฐ์ มหำวิทยำลัยบูรพำ เลขที่ ๑๖๙ ถนนลงหำด
บำงแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ วงเล็บมุมซองด้านล่างขวา “สมัครเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา” ทั้งนี้ ทางบัณฑิตวิทยาลัยจะยึดตามวันประทับตรำไปรษณีย์ต้นทำงเป็นหลัก
ในกรณีที่ผู้สมัคร ไม่ส่งใบสมัครและเอกสำรประกอบกำรสมัคร หรือ ส่งไม่ทันตำมระยะเวลำ
ที่กำหนด บัณฑิตวิทยำลัยจะไม่รับพิจำรณำให้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ ไม่ว่ำ
กรณีใดทั้งสิ้น
สำเนำเอกสำรทุกฉบับผู้สมัครต้องลงนำมรับรองด้วยตนเอง และระบุสาขาวิชาที่สมัคร
การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชาระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ทำงบัณฑิตวิทยำลัยจะไม่คืนหลักฐำน
และเอกสำรกำรสมัครทั้งหมดที่รับไว้
หำกบัณฑิตวิทยำลัยได้ตรวจสอบพบภำยหลังว่ำ ข้อควำมที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือ
เอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง หรือเป็นเอกสำรปลอม บัณฑิตวิทยำลัยจะ
ดำเนินกำรตำมกฎหมำย และให้พ้นสภำพนิสิต หำกผู้สมัครเป็นนิสิตแล้ว
กรณีผู้สมัครมีเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติม หลังจากที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์แล้วนั้น เพื่อให้
หลักสูตรได้รับเอกสารและไม่เกิดการสูญหายระหว่างทาง ผู้สมัครโปรดติดต่อที่สาขาวิชาที่สมัครโดยตรงเพื่อส่ง
เอกสารเพิ่มเติม โดยที่ไม่ต้องส่งที่บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบเอกสารที่มิได้ส่งพร้อม
ใบสมัคร
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อนึ่ง “ค่าธรรมเนียมการสมัคร” มิใช่ “ค่าธรรมเนียมการสอบ” ดังนั้น หากผู้สมัครมิได้เข้า
ทดสอบด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ยกเว้นกรณีหลักสูตร
มีเหตุผลขัดข้องไม่สามารถเปิดสอนได้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ผู้สมัคร
๕. หลักฐำนที่ต้องนำมำแสดงในวันสอบคัดเลือก
๕.๑ บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวข้าราชการ (ฉบับจริง)
๕.๒ ปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองการศึกษาขั้นปริญญาตรี/ โท (ฉบับจริง)
๕.๓ ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ฉบับจริง)
๕.๔ หลักฐานคะแนนผลการสอบรับรองภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)
๕.๕ เค้าโครงการวิจัย (สาหรับผู้สมัครปริญญาเอก)
๖. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจา
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามระยะเวลาที่กาหนดในปฏิทินการรับสมัคร (๓ รอบ) ได้ทางหน้าเว็บไซต์บัณฑิต
วิทยาลัย http://grd.buu.ac.th ในหัวข้อการรับสมัครเข้าศึกษา เลือก : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
๗. กำรพิจำรณำคัดเลือก
คณะ/วิทยาลัย จะดาเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร โดยการพิจารณาจากเอกสารการ
สมัคร และ/หรือ สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบ โดยผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์บัณฑิต
วิทยาลัย http://grd.buu.ac.th ในหัวข้อ “การรับสมัครเข้าศึกษา”
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครที่มีรำยชื่อในประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เข้ำสอบคัดเลือก ภำยในรอบ
ทีส่ มัครไว้ เท่ำนั้น
๘. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำ
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจา
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามระยะเวลาที่กาหนดในปฏิทินการรับสมัคร (๓ รอบ) ได้ทางหน้าเว็บไซต์บัณฑิต
วิทยาลัย http://grd.buu.ac.th ในหัวข้อการรับสมัครเข้าศึกษา เลือก : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
๙. กำรรำยงำนตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์กำรเข้ำศึกษำ
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้กาหนดให้มีการรายงานตัวขึ้นเป็นนิสิตและชาระ
ค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาที่กาหนดในปฏิทินการรับสมัคร ผ่านระบบ http://smartreg.buu.ac.th รวมทั้งสิ้น
๓ รอบ ดังนี้

-๕–
รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.) ถึง วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.) ถึง วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
รอบที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.) ถึง วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ทั้งนี้ ให้ผ้ผู ่ำนกำรคัดเลือกรำยงำนตัวขึ้นเป็นนิสิตและชำระค่ำธรรมเนียม ภำยในรอบที่กำหนด
ไว้ในประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ เท่ำนั้น
๑๐. กำรปฐมนิเทศนิสิตใหม่
บัณฑิตวิทยาลัยได้กาหนดวันปฐมนิเทศสาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันเสำร์ที่ ๑๓ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๑. กำรลงทะเบียนเรียน
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้กาหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน สาหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://reg.buu.ac.th
ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๒. กำรเปิดภำคกำรศึกษำ
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กาหนดวันเปิดภาคการศึกษา สาหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)
ประทุม ม่วงมี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี)
ผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สาเนาถูกต้อง
(นางนิดาวรรณ สุบรรณเสนีย์)
นักวิชาการศึกษา

เอกสำรแนบหมำยเลข 1
ปฏิทินการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ลำดับ
๑

กิจกรรม
การรับสมัคร

๒

การชาระเงินค่าสมัคร

๓

การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
* กรณีผสู้ มัครไม่สง่ ใบสมัครและเอกสาร
ประกอบการสมัคร หรือ ส่งไม่ทันตามระยะเวลา
ที่กาหนดต่อบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่
รับพิจารณาให้เป็นผู้มสี ิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

๔

๕
๖

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 256๒
บัณฑิตวิทยาลัยส่งใบสมัครและเอกสาร
ประกอบการสมัครให้คณะ/วิทยาลัย พิจารณา
คณะ/วิทยาลัย ดาเนินการพิจารณาสอบ
คัดเลือก (พิจารณาจากเอกสาร/สอบสัมภาษณ์/
สอบข้อเขียน)
* ผู้สมัครจะต้องสอบคัดเลือกภายในรอบที่สมัครไว้
เท่านั้น

รอบที่ ๑

รอบที่ ๒

รอบที่ ๓

เว็บไซต์/สถำนที่

วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
ถึง
วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
ถึง
วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒
ถึง
วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สมัครออนไลน์ ได้ที่
http://e-admission.buu.ac.th

วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
ถึง
วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
ถึง
วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
(ในวันและเวลาราชการ)

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
ถึง
วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒
ถึง
วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
(ในวันและเวลาราชการ)

วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒
ถึง
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒
ถึง
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
(ในวันและเวลาราชการ)

ชาระเงินที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ทั่วประเทศ

* กรณีพบปัญหาในการสมัครให้ติดต่อขอ
สมัครด้วยตนองที่บัณฑิตวิทยาลัย

ส่งด้วยตนเอง ที่
สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
บูรพา ชั้น ๗ อาคาร ๕๐ ปีศาสตราจารย์
ประยูร จินดาประดิษฐ์

ส่งทางไปรษณีย์
(ยึดตามวันที่ประทับตราเป็นหลัก)

สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๗ อาคาร
๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดา
ประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ ๑๖๙
ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑

วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ภายในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
วันที่ 1๑ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
วันที่ ๒๒ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒

วันที่ ๑๗ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เว็บไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
http://grd.buu.ac.th
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัย

-๒ลำดับ
๗

๘
๙

กิจกรรม

รอบที่ ๑

คณะ/วิทยำลัย แจ้งผลกำรคัดเลือก พร้อมแนบ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
เอกสำรรำยงำนผลกำรคัดเลือกไปยังบัณฑิต
วิทยำลัย
บัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลรายชือ่ ผู้ผ่านการ
วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจา
ภาคต้น ปีการศึกษา 256๒
ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การ
เข้าศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ที่
http://smartreg.buu.ac.th และชาระเงินค่า
วันที่ ๖ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา
พร้อมส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นเป็นนิสิต

รอบที่ ๒

รอบที่ ๓

ภายในวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เว็บไซต์/สถำนที่
คณะ/วิทยาลัย

เว็บไซต์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
http://grd.buu.ac.th
กองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา
http://smartreg.buu.ac.th

* ผู้สมัครจะต้องรายงานตัวภายในรอบที่สมัครไว้เท่านั้น

๑๐
๑๑

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ลงทะเบียนเรียน

๑๒

วันเปิดภาคการศึกษา

วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๓ ถึง
วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

บัณฑิตวิทยาลัย
กองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา
http://reg.buu.ac.th
คณะ/วิทยาลัย

เอกสำรแนบหมำยเลข 2
จานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
รายชือ่ คณะทีม่ ีการเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

1.คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.คณะศิลปกรรมศาสตร์
4.คณะรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์
5.คณะศึกษาศาสตร์
6.วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
7.วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
8.วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
9.คณะดนตรีและการแสดง
10.คณะพยาบาลศาสตร์
11.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
12.คณะสหเวชศาสตร์
13.คณะสาธารณสุขศาสตร์
14.คณะเภสัชศาสตร์
15.คณะภูมิสารสนเทศ
16.คณะโลจิสติกส์
17.คณะวิทยาการสารสนเทศ
18.คณะวิทยาศาสตร์
19.คณะวิศวกรรมศาสตร์
20.คณะเทคโนโลยีทางทะเล
รวม

คาอธิบายรูปแบบการเรียน
สำหรับผู้สมัครระดับปริญญำโท
ก 1 Degree by research Master Thesis 36 Units
ก 2 Degree by course work (12 units) and research (12 Units)
ข Degree by course work (24 units) and master project
สำหรับผู้สมัครระดับปริญญำเอก
1.1 Admit โท+วิจัย 48 Units
1.2 Admit ตรี + วิจัย 72 Umits
2.1 Admit โท + Course work 12 Units + วิจัย 36 Units
2.2 Admit ตรี + Course work รายวิชา 24 Units + Research 48 Units

ปริญญาโท (หลักสูตร)

ปริญญาเอก (หลักสูตร)

3
5
2
4
10
1
3
1
1
7
1
1
3
1
2
1
1
11
5
1

1
1
2
2
6
0
0
1
0
1
1
1
3
1
1
1
1
6
4
0

64

33

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ประเภทนิสิต/
ระยะเวลา
จานวนที่
วิธีการจัดการ
การศึกษา
เปิดรับ (คน)
ศึกษา
(ปี)

ชื่อย่อปริญญา
(ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

รูปแบบการเรียน

MBA

-

แผน ก แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา

15

แผน ข

ไม่เต็มเวลา

25

วิธีการ
วันและเวลาที่ ค่าธรรมเนียม
พิจารณา
เรียน
การศึกษา (บาท)
คัดเลือก

วันและเวลาที่จัดสอบ
สถานที่จัดสอบ

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

23-มิ.ย.-62

BBS-801

http://www.bbs.buu.ac.th/pa
ges/graduateProgram/mba.
php

28-เม.ย.-62

23-มิ.ย.-62

BBS-801

http://www.bbs.buu.ac.th/pa
ges/graduateProgram/mitm.
php

17-มี.ค.-62

28-เม.ย.-62

23-มิ.ย.-62

BBS-801

http://www.bbs.buu.ac.th/pa
ges/graduateProgram/mitm.
php

17-มี.ค.-62

28-เม.ย.-62

23-มิ.ย.-62

BBS-801

17-มี.ค.-62

28-เม.ย.-62

23-มิ.ย.-62

BBS-801

http://www.bbs.buu.ac.th/pa
ges/graduateProgram/mitm.
php
http://www.bbs.buu.ac.th/pa
ges/graduateProgram/mitm.
php

17-มี.ค.-62

28-เม.ย.-62

23-มิ.ย.-62

BBS-801

17-มี.ค.-62

28-เม.ย.-62

23-มิ.ย.-62

BBS-801

17-มี.ค.-62

28-เม.ย.-62

23-มิ.ย.-62

BBS-801

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

180,000 บาท
สอบ
(ตลอดหลักสูตร) สัมภาษณ์

17-มี.ค.-62

28-เม.ย.-62

250,000 บาท
(ตลอดหลักสูตร)

17-มี.ค.-62

ระดับปริญญาโท
1

M1101A บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
M1101B

2

M1102A หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
(จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอั
งกฤษ)
M1102B

MM in ITM

การจัดการการ
แผน ก แบบ ก 2
ท่องเที่ยวระหว่าง (หลักสูตร 1 ปริญญา )
ประเทศ
แผน ก แบบ ก 2
(หลักสูตร 2 ปริญญา )

M1102C
M1102D
3

M1103A หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

M.ACC

-

M1103B

ไม่เต็มเวลา

15

แผน ข
(หลักสูตร 1 ปริญญา )
แผน ข
(หลักสูตร 2 ปริญญา )

ไม่เต็มเวลา

25

แผน ก แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา

15

แผน ข

ไม่เต็มเวลา

25

แบบ 2.1

ไม่เต็มเวลา

5

2

วันเสาร์-อาทิตย์

สอบ
สัมภาษณ์

2

วันเสาร์-อาทิตย์

2

250,000 บาท
(ตลอดหลักสูตร)
สอบ
วันเสาร์-อาทิตย์
350,000 บาท สัมภาษณ์
(ตลอดหลักสูตร)

2

วันเสาร์-อาทิตย์

3

วันเสาร์-อาทิตย์

350,000 บาท
(ตลอดหลักสูตร)

220,000 บาท
สอบ
(ตลอดหลักสูตร) สัมภาษณ์

ระดับปริญญาเอก
1

D1101 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)

Ph.D.

การจัดการ

850,000 บาท
สอบ
(ตลอดหลักสูตร) สัมภาษณ์

http://www.bbs.buu.ac.th/pa
ges/graduateProgram/macc
.php
http://www.bbs.buu.ac.th/pa
ges/graduateProgram/macc
.php
http://www.bbs.buu.ac.th/pa
ges/graduateProgram/phdc
ontent.php

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญา
(ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

รูปแบบการเรียน

ประเภทนิสิต/
ระยะเวลา
จานวนที่
วิธีการจัดการ
การศึกษา
เปิดรับ (คน)
ศึกษา
(ปี)

วันและเวลาที่เรียน

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
(บาท)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
(ถ้ามี)

สาเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
พิจารณาจาก
สอบสัมภาษณ์
เอกสารการสมัคร

วันและเวลาที่จัดสอบ
รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

สถานที่จัดสอบ

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

สอบข้อเขียน

ระดับปริญญาโท
1

M1201 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

M.A. (Thai Studies)

ไทยศึกษา

2

M1202A นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

M.Com.Art
(Marketing
Communication)

สื่อสารการตลาด

M1202B

แผน ก แบบ ก 2

แบบเต็มเวลา

5

2

เรียนวันศุกร์และเสาร์
(เรียนประมาณสัปดาห์ละ
2 วัน)

120,000

แผน ก แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา

20

2

เสาร์ - อาทิตย์
(9.00-18.00)

160,000

แผน ข

P

P

P

16-มี.ค.-62 27-เม.ย.-62 22-มิ.ย.-62 สอบสัมภาษณ์และ http://www.huso.buu.ac.th/
สอบข้อเขียน Department/Thaistudy/
Qs2-714

1.ผู้จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ทุกสาขาวิชา
2.มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
2.50 หรือ มีประสบการณ์การ
ทางานอย่างน้อย 1 ปี

P

P

P

16-มี.ค.-62 27-เม.ย.-62 22-มิ.ย.-62

QS2-321

www.huso.buu.ac.th

1.ผู้จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ทุกสาขาวิชา
2.มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
2.50 หรือ มีประสบการณ์การ
ทางานอย่างน้อย 1 ปี

P

P

P

16-มี.ค.-62 27-เม.ย.-62

QS2-321

www.huso.buu.ac.th

ไม่เต็มเวลา

10

นวัตกรรมการ
M.Com.Arts
แผน ก แบบ ก๒ ไม่เต็มเวลา
(Innovation in สื่อสารทางการเมือง
และสังคม
Political and
Social
Communication)

10

2 ปี

เสาร์ - อาทิตย์
(9.00-18.00)

160,000

ไม่เต็มเวลา

10

2

เสาร์-อาทิตย์
09.00-17.00 น.

เป็นไปตาม
ระเบียบของ
คณะฯ

ไม่ระบุ

P

P

P

16-มี.ค.-62 27-เม.ย.-62 22-มิ.ย.-62

แผน ก แบบ ก๒ ไม่เต็มเวลา

25

2

เสาร์-อาทิตย์
09.00-16.00 น.

เป็นไปตาม
ระเบียบของ
คณะฯ

ไม่ระบุ

P

P

P

16-มี.ค.-62 27-เม.ย.-62 23-มิ.ย.-62 QS2-807 คณะ www.huso.buu.ac.th

เรียนวันศุกร์และเสาร์
(เรียนประมาณสัปดาห์ละ
2 วัน)

405,000

สาเร็จปริญญาโทด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หรือสาขาอื่นๆ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารบริหารหลักสูตร

3

M1203 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

4

M1204 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

M.A.

ภาษาไทย

5

M1205 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

M.A.

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร

แผน ก แบบ ก๒

22-มิ.ย.-62

QS2-314 คณะ www.huso.buu.ac.th
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาเอก
1

D1201 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Ph.D. (Thai
Studies)

ไทยศึกษา

แบบ 2.1

แบบเต็มเวลา

5

3

P

P

16-มี.ค.-62 27-เม.ย.-62 22-มิ.ย.-62

สอบสัมภาษณ์
ห้องQS 2-711

http://www.huso.buu.ac.th
/Department/Thaistudy/

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญา
(ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

รูปแบบ
การเรียน

ประเภทนิสิต /
วิธีการจัดการ
ศึกษา

ระยะเวลา
ค่าธรรมเนียม
จานวนที่
วันและเวลาที่
การศึกษา
การศึกษา
เปิดรับ (คน)
เรียน
(ปี)
(บาท)

แผน ก

แบบไม่เต็มเวลา

20

2

เสาร์-อาทิตย์

240,000

แผน ก

แบบไม่เต็มเวลา

20

2

เสาร์-อาทิตย์

แบบ 1.1

แบบเต็มเวลา

1

3

แบบ 2.1

แบบเต็มเวลา

10

แบบ 1.1

แบบเต็มเวลา

1

3

แบบ 2.1

แบบเต็มเวลา

10

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ถ้ามี)

พิจารณาจากเอกสาร
การสมัคร

วันและเวลาที่จัดสอบ
รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

สถานที่จัดสอบ

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

สอบสัมภาษณ์

สอบข้อเขียน

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
3. เอกสารผลสอบวัดความรูภ้ าษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้





240,000

1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ แฟ้มสะสมผลงาน
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยทั้งภายในและ
File
ภายนอกประเทศที่ ก.พ. รับรอง สาหรับผู้เข้าศึกษาที่ไม่จบทางด้านศิลปะ ให้ปรับเสริม Presentation
ความรูท้ างด้านศิลปะตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะให้ลงทะเบียนเรียนใน
ทางด้านศิลปะ
รายวิชาที่กาหนด โดยไม่นับหน่วยกิต
หรือการออกแบบ
3. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. (ให้นามาเสนอ
2559 และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในวันสอบ
4. เอกสารผลสอบวัดความรูภ้ าษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (รายละเอียดข้อ
สัมภาษณ์)
3.4)



เสาร์-อาทิตย์

480,000

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาที่ปรับปรุงใหม่
หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
แบบ 1.1 มีคุณสมบัติ ดังนี้
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป หรือ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ หรือมีผลงานวิชาการ งานวิจัยสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น อย่างน้อย 2 บทความ ไม่เกิน 3 ปี ย้อนหลัง ทั้งนี้ ต้อง
ผ่านการประเมินของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารศิลปะและวัฒนธรรม
แบบ 2.1 มีคุณสมบัติ ดังนี้
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป

สอบ
สัมภาษณ์
หัวข้อ
โครงการที่
ประสงค์จะ
วิจัยระดับ
ปริญญาเอก
(ให้นามาเสนอ
ในวันสอบ
สัมภาษณ์)

สอบข้อเขียน 11 - 17 มี.ค. 62 22 - 28 เม.ย. 62 17 - 23 มิ.ย. 62 สอบสัมภาษณ์
เกี่ยวกับ
ห้อง AB-gs 201
ความรูค้ วาม
สอบข้อเขียน ห้อง
เข้าใจประเด็น
AB-gs 207 ชั้น 2
ปัญหาแนวคิด
อาคารคณะ
และมุมมอง
ศิลปกรรมศาสตร์
ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม

https://www.facebook.com/
บัณฑิตศึกษาคณะศิลปกรรม
ศาสตร์-มหาวิทยาลัยบูรพาGSFA

เสาร์-อาทิตย์

480,000

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
แฟ้มสะสมผลงาน สอบสัมภาษณ์
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาที่ปรับปรุงใหม่
File
หัวข้อ
หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Presentation
โครงการที่
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
ทางด้านศิลปะ ประสงค์จะ
แบบ 1.1 มีคุณสมบัติดังนี้
หรือการออกแบบ วิจัยระดับ
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หรือ
(ให้นามาเสนอ ปริญญาเอก
สาขาที่เกี่ยวข้อง มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป หรือ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับ
ในวันสอบ
(ให้นามาเสนอ
รองศาสตราจารย์ หรือมีผลงานวิชาการ งานวิจัยสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
สัมภาษณ์)
ในวันสอบ
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) เป็นที่
สัมภาษณ์)
ยอมรับในสาขาวิชานั้น อย่างน้อย 2 บทความ ไม่เกิน 3 ปี ย้อนหลัง ทั้งนี้ ต้องผ่านการ
ประเมินของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และ
การออกแบบ
แบบ 2.1 มีคุณสมบัติดังนี้
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป

สอบข้อเขียน 11 - 17 มี.ค. 62 22 - 28 เม.ย. 62 17 - 23 มิ.ย. 62 สอบสัมภาษณ์
และพิจารณา
ห้อง AB-gs 208
จากเอกสาร
สอบข้อเขียน ห้อง
การสมัคร File
AB-gs 207 ชั้น 2
อาคารคณะ
Presentation
ศิลปกรรมศาสตร์
แฟ้มสะสม
ผลงาน
ทางด้าน
ศิลปะหรือ
การออกแบบ

https://www.facebook.com/
บัณฑิตศึกษาคณะศิลปกรรม
ศาสตร์-มหาวิทยาลัยบูรพาGSFA

ระดับปริญญาโท
1

M1301 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ศศ.ม.(M.A.)

การบริหารศิลปะและ
วัฒนธรรม

2

M1302 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ศป.ม.(M.F.A.) ทัศนศิลป์และการออกแบบ

ระดับปริญญาเอก
1

D1301A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ปร.ด.(Ph.D.)

การบริหารศิลปะและ
วัฒนธรรม

D1301B

2

D1302A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

D1302B

ปร.ด.(Ph.D.)

ทัศนศิลป์และการออกแบบ

11 - 17 มี.ค. 62 22 - 28 เม.ย. 62 17 - 23 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
ห้อง AB-gs 201
สอบข้อเขียน ห้อง
AB-gs 207 ชั้น 2
อาคารคณะ
11 - 17 มี.ค. 62 22 - 28 เม.ย. 62 17 - 23 มิ.ย. 62 สอบสั
มภาษณ์
ห้อง AB-gs 208 ชั้น
2 อาคารคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

https://www.facebook.com/
บัณฑิตศึกษาคณะศิลปกรรม
ศาสตร์-มหาวิทยาลัยบูรพาGSFA

https://www.facebook.com/
บัณฑิตศึกษาคณะศิลปกรรม
ศาสตร์-มหาวิทยาลัยบูรพาGSFA

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญา
(ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

รูปแบบการเรียน

ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการ
ศึกษา

ระยะเวลา
ค่าธรรมเนียม
จานวนที่
การศึกษา วันและเวลาที่เรียน การศึกษา
เปิดรับ (คน)
(ปี)
(บาท)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
พิจารณาจาก
เอกสารการสมัคร

วันและเวลาที่จัดสอบ
สถานที่จัดสอบ

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาโท
1

M1401A รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

M.Pol.Sc (Strategy
and Security)

ยุทธศาสตร์และความมั่นคง

M1401B
2

M1402A รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
M1402B

3

M1403A รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
M1403B

4

M1404A รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

M.Pol.Sc. (Justice
and Social
Administration)

การบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม

M.Pol.Sc. (Political เศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
Economy and
จัดการปกครอง
Governance)
M.Pol.Sc.

-

M1404B

แผน ก แบบ ก2

แบบไม่เต็มเวลา

5

2

เสาร์-อาทิตย์ เวลา
09.00-16.00 น.

เหมาจ่าย
150,000

/

/

/

17-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

ห้อง Pollaw701 http://www.polsciตึกคณะรัฐศาสตร์ law.buu.ac.th/pollaw/index
.php?p=news
และนิตศิ าสตร์

แผน ข

แบบไม่เต็มเวลา

23

แผน ก แบบ ก2

แบบไม่เต็มเวลา

8

2

เสาร์-อาทิตย์
เวลา 09.00-16.00 น.

เหมาจ่าย
150,000

/

/

/

17-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

ห้อง Pollaw701 http://www.polsciตึกคณะรัฐศาสตร์ law.buu.ac.th/pollaw/index
.php?p=news
และนิตศิ าสตร์

แผน ข

แบบไม่เต็มเวลา

30

แผน ก แบบ ก2

แบบเต็มเวลา

8

2

วันและเวลาราชการ

เหมาจ่าย
100,000

/

/

/

17-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

ห้อง Pollaw701 http://www.polsciตึกคณะรัฐศาสตร์ law.buu.ac.th/pollaw/index
.php?p=news
และนิตศิ าสตร์

แผน ข

แบบเต็มเวลา

15

แผน ก แบบ ก2

แบบไม่เต็มเวลา

8

2

วันจันทร์-ศุกร์
หลังเวลาราชการ

เหมาจ่าย
100,000

/

/

/

17-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

ห้อง Pollaw701 http://www.polsciตึกคณะรัฐศาสตร์ law.buu.ac.th/pollaw/index
.php?p=news
และนิตศิ าสตร์

แผน ข

แบบไม่เต็มเวลา

30

แบบ 1.1

แบบไม่เต็มเวลา

20

3

เสาร์-อาทิตย์
เวลา 09.00-16.00 น.

เหมาจ่าย
450,000

/

/

/

17-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

ห้อง Pollaw701 http://www.polsciตึกคณะรัฐศาสตร์ law.buu.ac.th/pollaw/index
.php?p=news
และนิตศิ าสตร์

แบบ 2.1

แบบไม่เต็มเวลา

แบบ 1.1

แบบไม่เต็มเวลา

5

4

เสาร์-อาทิตย์
เวลา 09.00-16.00 น.

เหมาจ่าย
450,000

/

/

/

17-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

แบบไม่เต็มเวลา

10

ห้อง Pollaw701 http://www.polsciตึกคณะรัฐศาสตร์ law.buu.ac.th/pollaw/index
.php?p=news
และนิตศิ าสตร์

แบบ 2.1

ระดับปริญญาเอก
1

D1401A รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
D1401B

2

D1402A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
D1402B

เศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
D.Pol.Sc.
จัดการปกครอง
(Political
Economy and
Governance)
Ph.D. (Strategy ยุทธศาสตร์และความมั่นคง
and Security)

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญา
(ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

รูปแบบการเรียน

ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการศึกษา

จานวนที่
ระยะเวลา
วันและเวลาที่ เรียน
เปิดรับ (คน) การศึกษา (ปี)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ถ้ามี)

วันและเวลาที่ จัดสอบ

พิจารณาจาก
เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์

สอบข้อเขียน

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

สถานที่ จัดสอบ

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาโท
1

M1501A การศึกษามหาบัณฑิต

M.Ed.

M1501B

2

3

M1502A การศึกษามหาบัณฑิต

M.Ed.
(Mathematics
Teaching)

สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็น แผน ก แบบ ก2
ภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
Teaching English as a
แผน ข
Global Language
การสอนคณิตศาสตร์

2

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา
9.00-16.00 น.

266,000
* มีค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ

ไม่ระบุ







16 มี.ค. 62/
9.00-16.00 น.

27 เม.ย. 62/
9.00-16.00 น.

22 มิ.ย. 62/
9.00-16.00 น.

ห้อง QS1-503A

http://www.edu.buu.ac.th/web
new/master.php

แบบเต็มเวลา (รับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู)
แบบเต็มเวลา (ไม่
รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู)

25

2

วัน-เวลาราชการปกติ
(วันจันทร์-ศุกร์)

145,000

ไม่ระบุ







11-17 มี.ค. 62

22-28 เม.ย. 62

17- 23 มิ.ย. 62

คณะศึกษาศาสตร์

http://www.edu.buu.ac.th/web
new/master.php

P

P

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

คณะศึกษาศาสตร์

http://www.edu.buu.ac.th/web
new/master.php

P

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22 มิ.ย 62

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

http://www.edu.buu.ac.th/web
new/master.php

16-มี.ค.-62

22-28 เม.ย. 62

17- 23 มิ.ย. 62

อาคาร QS1
ห้อง 408

http://www.edu.buu.ac.th/web
new/master.php

ไม่เต็มเวลา

M1502B

แผน ก แบบ ก1

M1502C

แผน ก แบบ ก1

แบบไม่เต็มเวลา

15

2

นอกวัน-เวลาราชการ
(เสาร์-อาทิตย์)

119,000

แผน ก แบบ ก1

แบบเต็มเวลา
(รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู)

8

2

วันจันทร์-ศุกร์

145,000

แผน ก แบบ ก1

แบบเต็มเวลา
(ไม่รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู)

การศึกษาปฐมวัย

แผน ก แบบ ก 2

แบบเต็มเวลา

15

2

วันเสาร์-อาทิตย์
(08.00-17.00 น.)

143,000
โดยแบ่งจ่ายเป็น 4 งวด

การศึกษาและการพัฒนาสังคม

แผน ก แบบ ก1

แบบเต็มเวลา

10

2

วันจันทร์-ศุกร์

แผน ก แบบ ก1

แบบไม่เต็มเวลา

แผน ก แบบ ก1

แบบเต็มเวลา
(รับทั้งนิสิตไทยและ
นิสิตต่างชาติ)

15

2

15

2

M1503A การศึกษามหาบัณฑิต

M.Ed.

การสอนวิทยาศาสตร์

M1503B

4

M1504 การศึกษามหาบัณฑิต

5

M1505A การศึกษามหาบัณฑิต

กศ.ม. (M.Ed.)

M.Ed.

M1505B
6

แผน ก แบบ ก1

15

ไม่เต็มเวลา

M1506A ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
M1506B

M.A. (Human
Resource
Development)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผน ข

M1506C

แผน ก แบบ ก1

119,000

119,000

* อยู่ท้ายตาราง

P

P

119,000

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

P

P

วันและเวลาราชการ
นอกวันและเวลา
ราชการ(เสาร์ อาทิตย์
และวันปกติหลังเวลา
ราชการ)

126,000

* อยู่ท้ายตาราง

P

P

P

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

ชั้น 5 ห้อง 501A
อาคาร 60 พรรษา
มหาราชินี 1

http://www.edu.buu.ac.th/web
new/master.php

วันเสาร์ -อาทิตย์

126,000

จบปริญญาตรีทุกสาขา

P

P

P

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

คณะศึกษาศาสตร์

http://iet.buu.ac.th/newweb/cu
rriculum/master_degree.html

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีผล
สอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

P

P

P

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

ตึก QS1

rap.buu.ac.th/edu/index.php

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีผล
สอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

P

P

P

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

ตึก QS1

rap.buu.ac.th/edu/index.php

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีผล
สอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

P

P

P

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

ตึก QS1

rap.buu.ac.th/edu/index.php

วันเสาร์-อาทิตย์

แผน ข

แบบไม่เต็มเวลา
(รับทั้งนิสิตไทยและ
นิสิตต่างชาติ)

7

M1507 การศึกษามหาบัณฑิต

M.Ed.

เทคโนโลยีการศึกษา

แผน ก แบบ ก2

แบบไม่เต็มเวลา

15

5

8

M1508 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

M.Sc.

สมอง จิตใจและการเรียนรู้

แผน ก แบบ ก2

แบบไม่เต็มเวลา

15

2

วันเสาร์-อาทิตย์
(09.00-16.00 น.)

9

M1509A วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

M.Sc.

จิตวิทยาการปรึกษา

แผน ก แบบ ก2

แบบเต็มเวลา

5

2

วันจันทร์-ศุกร์
(09.00 -16.00 น.)

แผน ก แบบ ก2

แบบไม่เต็มเวลา

10

2

แผน ก แบบ ก2

แบบเต็มเวลา

3

2

แผน ก แบบ ก2

แบบไม่เต็มเวลา

12

2

วันเสาร์-อาทิตย์
(เวลา 09.00-16.00
น.)
วันจันทร์-ศุกร์
(เวลา 09.00 -16.00
น.)วันเสาร์-อาทิตย์

M1506D

M1509B
10

M1510A วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
M1510B

M.Sc.

วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา

ไม่ระบุ

(เวลา 09.00-16.00
น.)

143,000

126,000
แบ่งจ่ายเป็น 6 งวด
119,000
แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด
143,000
แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด
119,000
แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด
143,000
แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญา
(ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

รูปแบบการเรียน

ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการศึกษา

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
โลก (หลักสูตรนานาชาติ)
Teaching English as a
Global Language

แบบ 1.1

แบบเต็มเวลา

จานวนที่
ระยะเวลา
วันและเวลาที่ เรียน
เปิดรับ (คน) การศึกษา (ปี)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ถ้ามี)

วันและเวลาที่ จัดสอบ

พิจารณาจาก
เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์

สอบข้อเขียน

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

ไม่ระบุ

P

P

P

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

สถานที่ จัดสอบ

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

ห้อง QS1-503A

http://www.edu.buu.ac.th/web
new/doctor.php

อาคาร QS1
ห้อง 404

www.edu.buu.ac.th/vesd

ระดับปริญญาเอก
1

D1501A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Ph.D.

D1501B
D1501C
D1501D

3

3

แบบ 2.1
แบบ 1.1

จันทร์-อาทิตย์
(เวลา 9.00-16.00 น.)

แบบไม่เต็มเวลา

763,000
* มีค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ

แบบ 2.1

2

D1502

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

3

D1503A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Ph.D.
Ph.D. (Human
Resource
Development)

การศึกษาและการพัฒนาสังคม

แบบ 2.1

แบบเต็มเวลา

10

3

วันเสาร์-อาทิตย์

574,000

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา

P

P

P

11-17 มี.ค. 62

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แบบ 1.1

แบบเต็มเวลา
(รับทั้งนิสิตไทยและ
นิสิตต่างชาติ)

3

3

579,000

* อยู่ท้ายตาราง

P

P

P

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

ชั้น 5 ห้อง 501D
อาคาร 60 พรรษา
มหาราชินี 1

http://www.edu.buu.ac.th/web
new/doctor.php

4

3

วันและเวลาราชการ
นอกวันและเวลา
ราชการ (เสาร์ อาทิตย์
และวันปกติหลังเวลา
ราชการ)
วันจันทร์-อาทิตย์

579,000

จบปริญญาโททุกสาขา

P

P

P

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

คณะศึกษาศาสตร์

http://iet.buu.ac.th/newweb/cu
rriculum/doctoral_degree.html

574,000
แบ่งจ่ายเป็น 6 งวด

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีผล
สอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

P

P

P

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

ตึก QS1

rap.buu.ac.th/edu/index.php

574,000
แบ่งจ่ายเป็น 6 งวด

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีผล
สอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

P

P

P

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

ตึก QS1

rap.buu.ac.th/edu/index.php

D1503B

แบบ 2.1

4

D1504

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Ph.D.

เทคโนโลยีการศึกษา

แบบ 2.1

แบบเต็มเวลา

5

3

5

D1505A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Ph.D.

จิตวิทยาการปรึกษา

แบบ 2.1

แบบเต็มเวลา

2

3

วันจันทร์-ศุกร์
(09.00 -16.00 น.)

แบบ 2.1

แบบไม่เต็มเวลา

3

3

วันเสาร์-อาทิตย์
(09.00-16.00 น.)

แบบ 2.1

แบบเต็มเวลา

2

3

แบบ 2.1

แบบไม่เต็มเวลา

4

3

วันจันทร์-ศุกร์
(09.00 -16.00 น.)
วันเสาร์-อาทิตย์
(09.00-16.00 น.)

D1505B
6

D1506A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
D1506B

Ph.D.

755,000
* มีค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ

วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา

* คุณสมบัติของผู้สมัคร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัย
1.เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำหรือกำลังศึกษำในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยระดับปริญญำตรีสำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย จำกสถำบันอุดมศึกษำที่สำนักงำนคณะก รรมกำรกำรอุดมศึกษำรับรอง ทั้งนี้ผู้ที่กำลังศึกษำในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยระดับ
2.เป็นผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมกำรประจำหลักสูตรปริญญำตรีต้องนำหลักฐำนกำรจ บกำรศึกษำมำแสดงต่อคณะกรรมกำรประจำหลักสูตรก่อนเข้ำศึกษำ
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผน ก แบบ ก 2
1.เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
2.มีประสบกำรณ์ทำงำนอย่ำงน้อย 1 ปี หรือ สำมำรถนำเสนอหัวข้อและเค้ำโครงกำรวิจัยที่น่ำสนใจและเป็นที่ประจักษ์ในด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
3.มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษำ ที่เรียนในสำขำที่เกี่ยวข้อง สำมำรถเทียบโอนในหลักสูตรนี้
4.มีเกณฑ์กำรรับเข้ำศึกษำ ผู้เข้ำศึกษำต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ โดยให้เป็นไปตำมประกำศผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยบูรพำ
แผน ข
1.เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
2.มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษำ ที่เรียนในสำขำที่เกี่ยวข้อง สำมำรถเทียบโอนในหลักสูตรนี)้
3.เกณฑ์กำรรับเข้ำศึกษำ ผู้เข้ำศึกษำต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ โดยให้เป็นไปตำมประกำศผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยบูรพำ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะกรรมกำรประจำหลักสูตร (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ได้กำหนดเกณฑ์ในกำรคัดเลือกผู้สมัครซึ่งต้องผ่ำนกำรพิจำรณำใบสมัคร กำรทดสอบข้อเขียน กำรสัมภำษณ์และผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษตำม ระเบียบของคณะศึกษำศำสตร์หรือระเบียบของมหำวิทยำลัยบูรพำ โดยเกณฑ์กำรพิจำรณำรับเข้ำศึกษำต่อมีดังนี้
4.1 การพิจารณาใบสมัครเรียน
4.1.1 ผู้สมัครเรียนไม่จำเป็นต้องสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือปริญญำโทในสำขำกพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แต่ต้องระบุถึงเหตุผลและประโยชน์ข องกำรสมัครเรียนในสำขำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่ชัดเจน
4.1.2 ผู้สมัครต้องสำมำรถแสดงหลักฐำนกำรสำเร็จกำรศึกษำทั้งระดับปริญญำตรี และปริญญำโทหรือเขียนใบคำร้องผ่อนผันหลักฐำนในวันยืนใบสมัคร แต่ ต้องยื่นเอกสำรทั้งหมดก่อนวันรำยงำนตัวเป็นนิสิตระดับปริญญำเอก
4.1.3 เฉพำะผู้สมัครเรียน แผน 1.1 ต้องส่งเค้ำโครงงำนวิจัยที่ประสงค์จะทำดุษฎีนิพนธ์แนบมำพร้อมใบสมัครด้วย
4.1.4 เฉพำะผู้สมัครเรียนแผน 1.1 ต้องแนบประวัติแสดงประสบกำรณ์ในกำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกำรงำนด้ำนกำรศึกษำ หรือ งำนด้ำนกำรพัฒนำ/กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ หรืองำนด้ำนกำรพัฒนำองค์กำรธุรกิจหรือองค์กำรทำงกำรศึกษำที่เคยทำในอดีตอย่ำงน้อย 2 ปี
4.2 สอบข้อเขียน
4.2.1 ผู้สมัครทั้ง 2 แผนกำรเรียนต้องสำมำรถนำเสนอโดยกำรเขียนสรุปควำมคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับหัวข้องำนดุษฎีนิพนธ์ กำรออกแบบกำรศึกษำ ประเด็นหัวข้อวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งคำดว่ำจะต้องศึกษำ แผนกำรศึกษำและประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ รวมอย่ำงน้อย 2 หน้ำ
4.3 การสอบสัมภาษณ์
4.3.1 ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึงควำมพร้อมและควำมมุ่งมั่น ระเบียบวินัยในตนเองที่จำเป็นต่อกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกให้ประสบควำมสำเร็จ
4.3.2 ผู้สมัครต้องสำมำรถสื่อสำรควำมคิด ทัศนคติเกี่ยวกับเหตุผลของกำรสมัครเรียนเป็นภำษำอังกฤษได้
4.4 เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญา
(ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

รูปแบบการเรียน

M.P.A.

-

แผน ก แบบ ก2

ประเภทนิสิต/วิธีการ
จัดการศึกษา

ระยะเวลา
จานวนที่
การศึกษา
เปิดรับ (คน)
(ปี)

วันและเวลาที่เรียน

ค่าธรรมเนียม
คุณสมบัติเฉพาะ
การศึกษา
ของผู้สมัคร (ถ้ามี)
(บาท)

วิธีการ
พิจารณา
คัดเลือก

วันและเวลาที่จัดสอบ
รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

11-17 มี.ค.62

22-28 เม.ย.62

17-23 มิ.ย.62

สถานที่จัดสอบ

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาลัยการ
บริหารรัฐกิจ ชั้น 2

www.gspa.buu.ac.th

ระดับปริญญาโท
1

M1601A รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
M1601B

แผน ข

M1601C

แผน ก แบบ ก2

M1601D

แผน ข

* หมายเหตุ จานวนผู้สมัครต่อห้องเรียน ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 10 คน

ไม่เต็มเวลา (เรียน
วันเสาร์-อาทิตย์)

35

2

วันเสาร์-อาทิตย์
(09.00-17.00 น.)

ไม่เต็มเวลา (เรียน
วันอังคาร-พุธ-พฤหัสบดี)

20

2

วันอังคาร-พุธพฤหัสบดี
(18.00-21.00 น.)

160,000

ผู้สาเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าทุก
สาขาวิชา

สอบ
สัมภาษณ์

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ระยะเวลา
ค่าธรรมเนียม
จานวนที่
การศึกษา วันและเวลาทีเ่ รียน การศึกษา
เปิดรับ (คน)
(ปี)
(บาท)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก

วันและเวลาทีจ่ ัดสอบ

ชื่อย่อปริญญา
(ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

รูปแบบ
การเรียน

ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการ
ศึกษา

บธ.ม/MBA.

-

แผน ข

แบบไม่เต็มเวลา

30

2 ปี

เสาร์ - อาทิตย์
09.00 - 16.00 น.

290,000

1. สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
2. อายุ 24 ปีขึ้นไป จนถึงวันรับสมัคร หรือวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม
3. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร

P

P

11-17 มี.ค.62

22 -28 เม.ย.62

บธ.ม/MBA.

หลักสูตรนานาชาติ

แผน ข

แบบไม่เต็มเวลา

40

2 ปี

เสาร์ - อาทิตย์
09.00 - 16.00 น.

387,000

1. สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
2. อายุ 21 ปีขึ้นไป จนถึงวันรับสมัคร หรือวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม
3. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร

P

P

11-17 มี.ค.63

บธ.ม/MBA.

สาขาการจัดการธุรกิจ
โลก

แผน ข

แบบไม่เต็มเวลา

30

2 ปี

เสาร์ - อาทิตย์
09.00 - 16.00 น.

235,000

1. สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
2. อายุ 21 ปีขึ้นไป จนถึงวันรับสมัคร หรือวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม
3. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร

P

P

11-17 มี.ค.64

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ถ้ามี)

พิจารณาจาก
สอบสัมภาษณ์
เอกสารการสมัคร

สอบข้อเขียน

รอบที่ 1

สถานทีจ่ ัดสอบ

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

17-23 มิ.ย.62

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

http://exmba.buu.ac.th/course_detail.ph
p?sendid=10

22 -28 เม.ย.62

17-23 มิ.ย.63

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

http://exmba.buu.ac.th/course_detail.ph
p?sendid=10

22 -28 เม.ย.62

17-23 มิ.ย.64

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

http://exmba.buu.ac.th/course_detail.ph
p?sendid=10

รอบที่ 2

รอบที่ 3

ระดับปริญญาโท
1

M1701 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาหรับผู้บริหาร

2

M1702 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต

3

M1703 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญา
(ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

รูปแบบการ
เรียน

ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการ
ศึกษา

ระยะเวลา
จานวนที่
การศึกษา
เปิดรับ (คน)
(ปี)

วันและเวลาที่
เรียน

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
(บาท)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ถ้ามี)

วันและเวลาที่จัดสอบ

พิจารณาจาก
สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน
เอกสารการสมัคร

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

สถานที่จัดสอบ

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาโท
1

M1801 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

M.Sc.

การวิจัยและสถิติทาง
วิทยาการปัญญา

แผน ก แบบ ก2 แบบเต็มเวลา

15

2

วัน-เวลาราชการ
ปกติ/ นอกวันเวลาราชการ
(เสาร์-อาทิตย์)

150,000

วัน-เวลาราชการ
ปกติ/ นอกวันเวลาราชการ
(เสาร์-อาทิตย์)

450,000

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มี
เกณฑ์คณ
ุ สมบัตเิ พิ่มเติม (คุณสมบัตอิ ื่น ๆ เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
และที่แก้ไขเพิ่มเติม)



16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62 22-มิ.ย.-62

อาคารวิทยาลัย
วิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา

http://www.rmcs.buu.ac.th/c
ourse

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62 22-มิ.ย.-62

อาคารวิทยาลัย
วิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา

http://www.rmcs.buu.ac.th/c
ourse



ระดับปริญญาเอก
1

D1801A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

D1801B

Ph.D.

การวิจัยและสถิติทาง
วิทยาการปัญญา

แบบ 1.1

แบบ 2.1

แบบเต็มเวลา

แบบเต็มเวลา

7

3

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า
1. เคยเรียนรายวิชาทางด้านการวิจัยและสถิติ
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ถ้าไม่เคยเรียนมา
ก่อน ต้องเรียนรายวิชาเลือกเพื่อปรับพื้นความรู้
2.ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ากว่า 3.25 สาหรับผู้ที่ได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่า
กว่า 3.25 จะต้องเสนอผลงานทางวิชาการอื่น ๆ
เช่น บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย เป็น
ต้น 3. คุณสมบัตอิ ื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และประกาศของ
มหาวิทยาลัยที่ ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป







ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะดนตรีและการแสดง
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญา
(ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

รูปแบบการเรียน

ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการศึกษา

ระยะเวลา
จานวนที่คณะ
ค่าธรรมเนียม คุณสมบัติเฉพาะ
การศึกษา วันและเวลาที่เรียน
เปิดรับ (คน)
การศึกษา (บาท) ของผูส้ มัคร (ถ้ามี)
(ปี)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
พิจารณาจาก
สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน
เอกสารการสมัคร

รอบที่ 1

วันและเวลาที่จัดสอบ
รอบที่ 2

รอบที่ 3

สถานที่จัดสอบ

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

อาคารนวัตกรรม
วัฒนธรรมและศิลปะ
คณะดนตรีและการแสดง

https://www.mupabuu.com/

ระดับปริญญาโท
1

M1901A ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

M1901B

M.F.A. (Music ดนตรีและการแสดง แผน ก แบบ ก 1
and Performing
Arts)
แผน ก แบบ ก 2

แบบเต็มเวลา

5

2

แบบเต็มเวลา

10

2

วัน-เวลาราชการปกติ

* รอการ
พิจารณาจาก
คณะกรรมการ
การเงิน
มหาวิทยาลัย

* ตามเอกสารแนบ

P

P

P

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะพยาบาลศาสตร์

ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญา(ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการ
ศึกษา

จานวนที่คณะ
เปิดรับ (คน)

ระยะเวลา
การศึกษา
(ปี)

แบบเต็มเวลา

15

2

แบบไม่เต็มเวลา

20

แผน ก แบบ ก 2

แบบเต็มเวลา

15

2

รูปแบบการเรียน

วันและเวลาที่เรียน

ค่าธรรมเนียม
คุณสมบัติเฉพาะ
การศึกษา เอกสารการสมัครที่ต้องใช้เพิ่มเติม
ของผูส้ มัคร (ถ้ามี)
(บาท)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก

วันและเวลาที่จัดสอบ
สถานที่จัดสอบ

พิจารณาจาก
สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน
เอกสารการสมัคร

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาโท
1

M2101A

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

M.N.S.
(Pediatric Nursing)

การพยาบาลเด็ก

แผน ก แบบ ก 2

M2101B

M2102 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

3

M2103 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

M.N.S.
(Community Nurse
Practitioner)

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

แผน ก แบบ ก 2

แบบไม่เต็มเวลา

20

2

4

M2104 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

M.N.S.
(Psychiatric and Mental
Health Nursing)

การพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต

แผน ก แบบ ก 2

แบบไม่เต็มเวลา

20

2

M.N.S.
(Midwifery)

การผดุงครรภ์

M2105A พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

M2105B

แผน ก แบบ ก 2

แบบเต็มเวลา

15

แผน ก แบบ ก 2

แบบไม่เต็มเวลา

20

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

คณะพยาบาลศาสตร์
ม.บูรพา

2

แบบเต็มเวลา
เรียนวันและเวลาราชการปกติ
(เป็นบางวัน)
แบบไม่เต็มเวลา
เรียนวันและเวลาราชการ
(วันเสาร์และวันอาทิตย์)
และกรณีรายวิชาปฏิบัติ
เรียนวันและเวลาราชการปกติ
(เป็นบางวัน)





16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

คณะพยาบาลศาสตร์
ม.บูรพา

168,000

*ใบประกอบวิชาชีพ
(แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัคร
และนามาในวันสอบคัดเลือก)

ท้ายตาราง







16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

คณะพยาบาลศาสตร์
ม.บูรพา

165,000

*ใบประกอบวิชาชีพ
(แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัคร
และนามาในวันสอบคัดเลือก)

ท้ายตาราง







16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

คณะพยาบาลศาสตร์
ม.บูรพา

132,000

*ใบประกอบวิชาชีพ
(แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัคร
และนามาในวันสอบคัดเลือก)

http://nurse.buu.ac.th/2017/
home.php
ท้ายตาราง







16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

คณะพยาบาลศาสตร์
ม.บูรพา

ท้ายตาราง







16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

คณะพยาบาลศาสตร์
ม.บูรพา

ท้ายตาราง







16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

คณะพยาบาลศาสตร์
ม.บูรพา (กรณี นิสิต
ต่างชาติ ระบบ Skype)

ท้ายตาราง







16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

School of Nursing, http://nurse.buu.ac.th/en/co
Wenzhou Medical urse3-10.php
University, P.R. China

165,000

แผน ก แบบ ก 2

แบบเต็มเวลา

15

2

132,000

7

M2107A พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)

M.N.S.

-

แผน ก แบบ ก 2

แบบเต็มเวลา
(ชาวไทย)

5

2

ชาวไทย
330,000

แผน ก แบบ ก 2

แบบเต็มเวลา
(ชาวต่างชาติ)

แผน ก แบบ ก 2

แบบเต็มเวลา

30





การพยาบาลผู้สูงอายุ

-



ท้ายตาราง

M.N.S.
(Gerontological Nursing)

M.N.S.



*ใบประกอบวิชาชีพ
(แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัคร
และนามาในวันสอบคัดเลือก)

M2106 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

M2107C พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) School
of Nursing, Wenzhou
Medical University, China

ท้ายตาราง

132,000

6

M2107B

*ใบประกอบวิชาชีพ
(แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัคร
และนามาในวันสอบคัดเลือก)

165,000

2

5

M.N.S.
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(Adult and
Gerontological Nursing)

132,000

2

แบบเต็มเวลา
เรียนวันและเวลาราชการปกติ
(เป็นบางวัน)

*ใบประกอบวิชาชีพ
(แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัคร
และนามาในวันสอบคัดเลือก)
*ใบประกอบวิชาชีพ
(แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัคร
และนามาในวันสอบคัดเลือก)

ชาวต่างชาติ
410,000*
ชาวต่างชาติ
*ใบประกอบวิชาชีพ
320,000* (แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัคร
และนามาในวันสอบคัดเลือก)

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะพยาบาลศาสตร์
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญา(ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

รูปแบบการเรียน

ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการ
ศึกษา

จานวนที่คณะ
เปิดรับ (คน)

ระยะเวลา
การศึกษา
(ปี)

8 คน

3

วันและเวลาที่เรียน

ค่าธรรมเนียม
คุณสมบัติเฉพาะ
การศึกษา เอกสารการสมัครที่ต้องใช้เพิ่มเติม
ของผูส้ มัคร (ถ้ามี)
(บาท)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก

วันและเวลาที่จัดสอบ

พิจารณาจาก
สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน
เอกสารการสมัคร

สถานที่จัดสอบ
รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก
8

D2101A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)
D2101B

หมายเหตุ

Ph.D.
(Nursing Science)

พยาบาลศาสตร์

แบบ 2.1

แบบเต็มเวลา
(ชาวไทย)

แบบ 2.1

แบบเต็มเวลา
(ชาวต่างชาติ)

แบบเต็มเวลา
เรียนวันและเวลาราชการปกติ
(เป็นบางวัน)

ชาวไทย
636,000
ชาวต่างชาติ
756,000*

*ใบประกอบวิชาชีพ
(แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัคร
และนามาในวันสอบคัดเลือก)

* รวมค่าธรรมเนียมบารุงมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมสาหรับนิสิตต่างชาติ ภาคเรียนละ 20,000 บาท ปริญญาโท 4 ภาค รวม 80,000 บาท / ปริญญาเอก 6 ภาค รวม 120,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ไทย)
1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
(ก) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับใดระดับหนึ่งตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร
(ข) เป็นผู้มีความประพฤติดี ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
(ค) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(ง) มีผลสอบทักษะทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(จ) ไม่เป็นผู้พ้นสภาพนิสิตของมหาวิทยาลัยโดยการถูกลงโทษไล่ออก
(ฉ) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกาหนด
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือเทียบเท่า และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.50
4. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลหลังสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
5. ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
Qualifications of the Intakes (ต่างชาติ)
1. Hold a bachelor's degree in nursing or equivalent and have a professional license in nursing and midwifery. For non-Thai national, the applicants must hold nursing
profession license which was approved by professional nursing council or the responsible organization or certified by the Nursing Regulatory Authority in the applicant's country.
2. Have experience in nursing (practical/ education/ administration etc.) at least one year until the date of application.
3. Have the results of English proficiency test with a minimum 500 on TOEFL or IELTS score of at least 5.5 or equivalent in other forms and approved by Burapha University.
4. In the case that the qualification is not in accordance with 8.1 to 8.3, admission is at the discretion of the curriculum committee.

ท้ายตาราง







คณะพยาบาลศาสตร์ http://nurse.buu.ac.th/2017/
ม.บูรพา (กรณี นิสิต home.php
ต่างชาติ ระบบ Skype)

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญา
(ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

ระยะเวลา
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา วันและเวลาที่ เรียน การศึกษา
(ปี)
(บาท)

ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการศึกษา

จานวนที่ คณะ
เปิดรับ (คน)

แผน ก แบบ ก 2
จัดการศึกษาเป็น
ภาษาไทยและรับทั้ง
นิสิตไทยและนิสิต
ต่างชาติ
ภาษาต่างประเทศ
(ระบุภาษา)
ภาษาอังกฤษเป็นบาง
รายวิชา

แบบเต็มเวลา

25

2

จันทร์-ศุกร์

160,000

แบบ 2.1
จัดการศึกษาเป็น
ภาษาไทยและรับทั้ง
นิสิตไทยและนิสิต
ต่างชาติ
ภาษาต่างประเทศ
(ระบุภาษา)
ภาษาอังกฤษเป็นบาง
รายวิชา (สาเร็จ
ปริญญาโท เรียน
รายวิชาและทา
วิทยานิพนธ์)

แบบเต็มเวลา

25

3

จันทร์-ศุกร์

280,000

รูปแบบการเรียน

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ถ้ามี)

วันและเวลาที่ จัดสอบ
สถานที่ จัดสอบ

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

พิจารณาจาก
เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์

สอบข้อเขียน

เกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)
(1) รับนิสิตไทย หรือนิสิตต่างประเทศที่สามารถพูด เขียน
และเข้าใจภาษาไทย
(2) ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา กายภาพบาบัด พยาบาล
วิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา พลศึกษา หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือ ผู้มีประสบการณ์ในการทางานด้านกีฬาและ
การออกกาลังกายมาอย่างน้อย 2 ปี
(3) มีแต้มเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ไม่ต่า
กว่า 2.50
(4) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ (1) หรือ (2) อาจได้รับ
การพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลย
พินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
(5) ผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษตามระเบียบการรับนิสิต
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา







14 มีนาคม พ.ศ. 25 เมษายน พ.ศ.
2562 เวลา 13.00 2562 เวลา 13.00
น. เป็นต้นไป
น. เป็นต้นไป

20 มิถุนายน พ.ศ. สอบสัมภาษณ์ http://fss.buu.ac.th/course/f
2562 เวลา
ห้องประชุม 204
rontend/index
13.00 น. เป็นต้น
อาคารคณะ
ไป
วิทยาศาสตร์กา
กีฬา มหาวิทยาลัย
บูรพา บางแสน

เกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)
(1) รับนิสิตไทย หรือนิสิตต่างประเทศที่สามารถสื่อสาร พูด
เขียน และเข้าใจภาษาไทย
(2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬา กายภาพบาบัด พยาบาล
วิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา พลศึกษา หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือผู้มีประสบการณ์ในการทางานด้านกีฬาและ
การออกกาลังกายมาอย่างน้อย 2 ปี
(3) มีเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า
3.00
(4) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ (1) หรือ (2) อาจ
ได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตาม
ดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร







14 มีนาคม พ.ศ. 25 เมษายน พ.ศ.
2562 เวลา 13.00 2562 เวลา 13.00
น. เป็นต้นไป
น. เป็นต้นไป

20 มิถุนายน พ.ศ. สอบสัมภาษณ์ http://fss.buu.ac.th/course/f
2562 เวลา
ห้องประชุม 204
rontend/index
13.00 น. เป็นต้น
อาคารคณะ
ไป
วิทยาศาสตร์กา
กีฬา มหาวิทยาลัย
บูรพา บางแสน

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

ระดับปริญญาโท
1

M2201A

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

M.Sc. (Exercise สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ
and Sport
การกีฬา
กลุ่มวิชา
Science)
สรีรวิทยาการออกกาลังกายและการกีฬา
(Exercise and Sport Physiology)

M2201B

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ
การกีฬา
กลุ่ม
วิชาจิตวิทยาการออกกาลังกายและการกีฬา
(Exercise and Sport Psychology)

M2201C

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ
การกีฬา
กลุ่ม
วิชาการสอนทางการออกกาลังกายและการกีฬา
(Exercise and Sport Pedagogy)

M2201D

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ
การกีฬา
กลุ่ม
วิชาการบริหารและการจัดการออกกาลังกาย
และการกีฬา (Exercise and Sport
Administration and Management)

M2201E

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ
การกีฬา
กลุ่ม
วิชาการออกกาลังกายในผู้สูงอายุ (Exercise
Gerontology)

ระดับปริญญาเอก
1

D2201A

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Ph.D. (Exercise สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ
and Sport
การกีฬา
กลุ่มวิชา
Science)
สรีรวิทยาการออกกาลังกายและการกีฬา
(Exercise and Sport Physiology)

D2201B

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ
การกีฬา
กลุ่ม
วิชาจิตวิทยาการออกกาลังกายและการกีฬา
(Exercise and Sport Psychology)

D2201C

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ
การกีฬา
กลุ่ม
วิชาการสอนทางการออกกาลังกายและการกีฬา
(Exercise and Sport Pedagogy)

D2201D

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ
การกีฬา
กลุ่ม
วิชาการบริหารและการจัดการออกกาลังกาย
และการกีฬา (Exercise and Sport
Administration and Management)

D2201E

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและ
การกีฬา
กลุ่ม
วิชาการออกกาลังกายในผู้สูงอายุ (Exercise
Gerontology)

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะสหเวชศาสตร์
ลาดับที่

ชื่อย่อปริญญา
(ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

รูปแบบการเรียน

ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการ
ศึกษา

M.Sc.

วิทยาศาสตร์การแพทย์

แผน ก แบบ ก 2

แบบเต็มเวลา

5

2

Ph.D.

วิทยาศาสตร์การแพทย์

แบบ 1.1

แบบเต็มเวลา

5

3-5

D2301B

แบบ 2.1

แบบเต็มเวลา

D2301C

แบบ 2.2

แบบเต็มเวลา

รหัส

ชื่อหลักสูตร

จานวนที่ ระยะเวลา
คุณสมบัติเฉพาะ
เปิดรับ การศึกษา วันและเวลาที่เรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท)
ของผูส้ มัคร (ถ้ามี)
(คน)
(ปี)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
พิจารณาจาก
เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน

วันและเวลาที่จัดสอบ
รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

สถานที่จัดสอบ

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาโท
1

M2301 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภาคปกติ
(วันจันทร์ - ศุกร์)

180,000

*ใช้ข้อมูลเดิมของปี
การศึกษา 2561

P

11-17 มี.ค.62

22 -28 เม.ย.62

17-23 มิ.ย.62

คณะสหเวชศาสตร์

http://alliedhs.buu.ac.th/word
press/?page_id=1601

330,000

*ใช้ข้อมูลเดิมของปี
การศึกษา 2561

P

11-17 มี.ค.62

22 -28 เม.ย.62

17-23 มิ.ย.62

คณะสหเวชศาสตร์

http://alliedhs.buu.ac.th/word
press/?page_id=1601

330,000

11-17 มี.ค.62

22 -28 เม.ย.62

17-23 มิ.ย.62

* ค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบ
2.2 อยู่ระหว่างการ
เปลีย่ นแปลง ให้นิสิตติดตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา

11-17 มี.ค.62

22 -28 เม.ย.62

17-23 มิ.ย.62

ระดับปริญญาเอก
1

D2301A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ภาคปกติ
(วันจันทร์ - ศุกร์)

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิธีการพิจารณาคัดเลือก
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญา
(ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

รูปแบบการเรียน

ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการ
ศึกษา

จานวนที่ ระยะเวลา
ค่าธรรมเนียม
เปิดรับ การศึกษา วันและเวลาที่เรียน การศึกษา
(คน)
(ปี)
(บาท)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ถ้ามี)

วันและเวลาที่จัดสอบ

พิจารณาจาก
สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน
เอกสารการสมัคร

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

สถานที่จัดสอบ

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาโท
1

2

3

M2401 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต M.Sc. (Health
Education and
Health
Promotion)

สาขาวิชาสุขศึกษาและการ
ส่งเสริมสุขภาพ

แผน ก แบบ ก2 แบบไม่เต็มเวลา

M2402 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต M.Sc.
(Occupational
Health and
Safety)

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

แผน ก แบบ ก2 แบบไม่เต็มเวลา

M2403A สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต

M.P.H.

15

2

วันเสาร์-อาทิตย์

170,000 ส่าเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา

/

/

/

11-17 มี.ค.62

22 -28 เม.ย.62

22-มิ.ย.-62

ห้อง PH 410 ชั้น 4
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สอบข้อเขียน เวลา 09.00
น.-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.00-16.00 น.

http://www.phbuu.com/i
ndex.php

/

/

/

11-17 มี.ค.62

22 -28 เม.ย.62

22-มิ.ย.-62

ห้อง PH 604 ชั้น 6
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สอบข้อเขียน เวลา 09.00
น.-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.00-16.00 น.

http://www.phbuu.com/i
ndex.php

/

/

/

11-17 มี.ค.62

22 -28 เม.ย.62

21-มิ.ย.-62

ห้อง PH 410 ชั้น 4
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สอบข้อเขียน เวลา
09.00.-12.00 น. สอบ
สัมภาษณ์ เวลา
13.00-16.00 น.

http://www.phbuu.com/i
ndex.php

รับรองในสาขาวิชาทางสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง หรือหากมีคณ
ุ สมบัตนิ อกเหนือจากที่ ก่าหนดอาจได้รับการพิจารณาสมัคร
เข้ารับการคัดเลือก ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการประจ่าหลักสูตร

20

2

วันเสาร์-อาทิตย์

170,000 1. เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง ที่ มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ในการท่างานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาไม่
น้อยกว่า 1 ปี
3. ผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตนิ อกเหนือจากเกณฑ์ข้อ 1 และ ข้อ 2 อาจได้รับการพิจารณาให้
สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของกรรมการประจ่าหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1 แบบไม่เต็มเวลา

5

2

วันเสาร์-อาทิตย์

M2403B

แผน ก แบบ ก2 แบบไม่เต็มเวลา

10

2

วันเสาร์-อาทิตย์

M2403C

แผน ก แบบ ก2

15

2

วันจันทร์-ศุกร์

แบบเต็มเวลา

150,000 ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องมีคณ
ุ วุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้

1. ส่าเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาสาธารณสุข
ศาสตร์ หรือสาขาวิชาทางด้านสุขภาพ และมีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
หรือ
2. ส่าเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาอื่น และมี
ประสบการณ์การท่างานทางสาธารณสุขมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีหลังจบปริญญาตรี
150,000
3. ผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตนิ อกเหนือจากเกณฑ์ข้อ 1 หรือข้อ 2 อาจได้รับการพิจารณาให้
สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของกรรมการประจ่าหลักสูตร
และอาจต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานทางสาธารณสุขเพื่อปรับพื้นฐาน
กรณีผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาในแผน ก 2 และมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อ 2 หรือข้อ 5 หาก
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา อาจต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานทาง
90,000
สาธารณสุขโดยไม่นับหน่วยกิต เพื่อปรับพื้นฐานก่อน ตามแต่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณา และไม่สามารถรับใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนได้
ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก (1) ต้องมีคณ
ุ วุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
1. ส่าเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์ ปริญญาทันตแพทย์ และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
2. มีประสบการท่างานไม่น้อยกว่า 3 ปี (ติดต่อกัน) หลังจากจบปริญญาตรี

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิธีการพิจารณาคัดเลือก
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญา
(ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

รูปแบบการเรียน

ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการ
ศึกษา

จานวนที่ ระยะเวลา
ค่าธรรมเนียม
เปิดรับ การศึกษา วันและเวลาที่เรียน การศึกษา
(คน)
(ปี)
(บาท)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ถ้ามี)

วันและเวลาที่จัดสอบ

พิจารณาจาก
สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน
เอกสารการสมัคร

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

สถานที่จัดสอบ

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก
1

D2401 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต

Ph.D. (Health
Education and
Health
Promotion)

สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ

แบบ 2.1

แบบเต็มเวลา

5

3

วันจันทร์-ศุกร์

350,000

- ส่าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 หรือหากมี
คุณสมบัตินอกเหนือจากที่ก่าหนดอาจได้รับการพิจารณาสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของกรรมการประจ่าหลักสูตร

/

/

/

11-17 มี.ค.62

22 -28 เม.ย.62

22-มิ.ย.-62

ห้อง PH 410 ชั้น 4
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สอบข้อเขียน เวลา 09.00
น.-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.00-16.00 น.

http://www.phbuu.com/i
ndex.php

2

D2402A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Ph.D.
(Occupational
Health and
Safety)

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

แบบ 2.1

แบบเต็มเวลา

2

3

วันจันทร์-ศุกร์

/

/

/

11-17 มี.ค.62

22 -28 เม.ย.62

21-มิ.ย.-62

แบบเต็มเวลา

3

3

วันจันทร์-ศุกร์

ห้อง PH 604 ชั้น 6
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สอบข้อเขียน เวลา 09.00
น.-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.00-16.00 น.

http://www.phbuu.com/i
ndex.php

แบบ 2.2

350,000 1. ส่าหรับผู้สมัครแบบ 2.1 เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป หรือ
2. ส่าหรับผู้สมัครแบบ 2.2 เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีผลการเรียนในระดับดีมากหรือเทียบเท่า
450,000 3. มีประสบการณ์ในการท่างานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 อาจได้รับการพิจารณาให้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของกรรมการประจ่าหลักสูตร

แบบ 1.1

แบบเต็มเวลา

3

3

วันจันทร์-ศุกร์

350,000

แบบ 1.1
1. ส่าเร็จการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์) หรือปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หรือปริญญาโทในสาขาที่
เกี่ยวข้องตามประกาศของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 3.5 หรือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ
ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
2. มีประสบการณ์ในการท่าวิจัยในสาขาสาธารณสุขศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขา
ต่างๆ โดยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรือน่าเสนอเผยแพร่ใน
วารสารหรือน่าเสนอในเวทีประชุมวิชาการทั้ งระดับชาติหรือนานาชาติ 3 ปีต่อเนื่อง ปีละ
อย่างน้อย 1 เรื่อง
3. ผู้ที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากเกณฑ์ข้อ 1 และ ข้อ 2 อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้า
ศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

/

/

/

11-17 มี.ค.62

22 -28 เม.ย.62

21-มิ.ย.-62

ห้อง PH 204 ชั้น 2
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สอบข้อเขียน เวลา 09.00
น.-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.00-16.00 น.

http://www.phbuu.com/i
ndex.php

แบบ 2.1

แบบเต็มเวลา

5

3

วันจันทร์-ศุกร์

350,000 แบบ 2.1
1. ส่าเร็จการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์) หรือปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หรือปริญญาโทในสาขาที่
เกี่ยวข้องตามประกาศของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 3.5 หรือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ
ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
2. มีประสบการณ์ในการท่างานสาธารณสุขหรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข
หลังจากจบปริญญาโท อย่างน้อย 1 ปี
3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษโดยเกณฑ์ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่
0342/2561 เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
4. ผู้ที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษา
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต และอาจต้อง
เรียนหรือสอบให้ผ่านรายวิชาทางด้านสาธารณสุขหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ก่าหนดต้องเรียน
ในหมวดวิชาที่ก่าหนดไว้ในโครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับบัณฑิตศึกษา สาขาสาธารณสุข
ศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง (มคอ.1)

/

/

/

11-17 มี.ค.62

22 -28 เม.ย.62

21-มิ.ย.-62

ห้อง PH 204 ชั้น 2
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สอบข้อเขียน เวลา 09.00
น.-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.00-16.00 น.

http://www.phbuu.com/i
ndex.php

D2402B

3

D2403A สาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต

D2403B

Dr.P.H.

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะเภสัชศาสตร์
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญา
(ภาษาอังกฤษ)

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

M.Pharm

สาขาวิชา

ประเภทนิสิต/
ระยะเวลา
จานวนที่
วันและเวลาที่ ค่าธรรมเนียม
รูปแบบการเรียน วิธีการจัดการ
การศึกษา
เปิดรับ (คน)
เรียน
การศึกษา (บาท)
ศึกษา
(ปี)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ถ้ามี)

พิจารณาจาก
เอกสารการ สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน
สมัคร

วันและเวลาที่จัดสอบ
รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

สถานที่จัดสอบ

ลิงค์
รายละเอียด
หลักสูตร

ระดับปริญญาโท
1

M2501A

วิทยาการและการจัดการ
ทางเภสัชศาสตร์
(นานาชาติ)

แผน ก แบบ ก1

เต็มเวลา

5

แผน ก แบบ ก2

เต็มเวลา

5

แบบ 1.1

เต็มเวลา

3

3

วันจันทร์-ศุกร์ เหมาจ่าย
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเภสัชศาสตร์ หรือ
480,000 แบ่ง สาขาที่ เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่ สานักงานคณะกรรมการ
จ่าย 6 งวด
อุดมศึกษา หรือ ก.พ. รับรอง และมีระดับคะแนน เฉลี่ยระดับปริญญา
โทไม่ต่ากว่า 3.50 หรือมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ลงวารสารที่ ได้รับการ
ยอมรับ
2.ผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติ
อย่างอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะฯ

D2501B

แบบ 1.2

เต็มเวลา

3

5

วันจันทร์-ศุกร์ เหมาจ่าย
800,000
แบ่งจ่าย 10 งวด

D2501C

แบบ 2.1

เต็มเวลา

3

3

วันจันทร์-ศุกร์ เหมาจ่าย
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเภสัชศาสตร์ หรือ
510,000 แบ่ง สาขาที่ เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่ สานักงานคณะกรรมการ
จ่าย 6 งวด
อุดมศึกษา หรือ ก.พ. รับรอง และมีระดับคะแนน เฉลี่ยระดับปริญญา
โทไม่ต่ากว่า 3.50 หรือมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ลงวารสารที่ ได้รับการ
ยอมรับ
2. ผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติ
อย่างอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะฯ

D2501D

แบบ 2.2

เต็มเวลา

3

5

วันจันทร์-ศุกร์ เหมาจ่าย
850,000
แบ่งจ่าย 10 งวด

M2501B

2

วันจันทร์-ศุกร์ เหมาจ่าย
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ จาก
320,000 แบ่ง สถาบันอุดมศึกษา ที่ สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
จ่าย 4 งวด
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.พ. รับรอง
2. ผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาคณะฯ

∕

∕

16-มี.ค.-62 27-เม.ย.-62 22-มิ.ย.-62 คณะเภสัชศาสตร์ http://pha
rm.buu.a
c.th/

∕

∕

16-มี.ค.-62 27-เม.ย.-62 22-มิ.ย.-62 คณะเภสัชศาสตร์ http://pha
rm.buu.a
c.th/

1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่ สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.พ. รับรอง 2. เป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีมาก หรือ
เทียบเท่า เกียรตินิยมอันดับสองขึ้นไป
3. ผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาคณะฯ

ระดับปริญญาเอก
1

D2501A

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Ph.D.

วิทยาการและการจัดการ
ทางเภสัชศาสตร์
(นานาชาติ)

1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยดีมาก
2. ผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาคณะฯ

1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยดีมาก
2. ผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาคณะฯ

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทีเ่ ปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญา
(ภาษาอังกฤษ)

ระยะเวลา
ค่าธรรมเนียม
ประเภทนิสิต/
จานวนที่
คุณสมบัติเฉพาะ
การศึกษา วันและเวลาที่เรียน การศึกษา
วิธีการจัดการศึกษา เปิดรับ (คน)
ของผู้สมัคร (ถ้ามี)
(ปี)
(บาท)

สาขาวิชา

รูปแบบการเรียน

ภูมิสารสนเทศศาสตร์

แผน ก แบบ ก2

แบบเต็มเวลา

7

2

M3101B

แผน ข

แบบเต็มเวลา

3

2

M3101C

แผน ก แบบ ก2

แบบไม่เต็มเวลา

3

2

M3101D

แผน ข

แบบไม่เต็มเวลา

2

2

แผน ก แบบ ก2

แบบเต็มเวลา
(ชาวไทย)

15

2

วัน - เวลาราชการ 400,000บาท

แผน ก แบบ ก2

แบบเต็มเวลา
(ชาวต่างชาติ)

5

2

วัน - เวลาราชการ 490,000 บาท

แบบ 1.1

แบบไม่เต็มเวลา

2

3

แบบ 2.1

แบบไม่เต็มเวลา

3

3

นอกวัน-เวลา
ราชการ (บาง
รายวิชาอาจจัดให้มี
การเรียนการสอนใน
วันเสาร์และอาทิตย์)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
พิจารณาจาก
สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน
เอกสารการสมัคร

วันและเวลาที่จัดสอบ
รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

สถานที่จัดสอบ

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

QS2-510

http://geo.buu.ac.th/
?page_id=1166

ระดับปริญญาโท
1

2

M3101A วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

M3102A วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

M.Sc.
(Geoinformatics)

Master of Science ภูมิสารสนเทศศาสตร์
(Geoinformatics)
(นานาชาติ)

M3102B

วัน-เวลาราชการ
ปกติ และนอกวันเวลาราชการ (บาง
รายวิชาอาจจัดให้มี
การเรียนการสอนใน
วันเสาร์และอาทิตย์)

98,000

ตามหลักสูตร

√

√

11-17 มี.ค.62

22 -28 เม.ย.62

17-23 มิ.ย.62

ตามหลักสูตร

√

√

11-17 มี.ค.62

22 -28 เม.ย.62

17-23 มิ.ย.62

ตามหลักสูตร

√

√

11-17 มี.ค. 62

22-28 เม.ย. 62

17-23 มิ.ย. 62

98,000
165,000
165,000
ห้องประชุม รศ. http://geo.buu.ac.th/
?page_id=1166
ดร.จาเนียร สงวน
พวก ชั้น 5 อาคาร
60 พรรษามหา
ราชิน2ี

ระดับปริญญาเอก
1

D3101A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

D3101B

ภูมิสารสนเทศศาสตร์
Ph.D.
(Geoinformatics
)

550,000

QS2-508 V

http://geo.buu.ac.th/?page_i
d=1166

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทีเ่ ปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะโลจิสติกส์
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญา
(ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

รูปแบบการเรียน

จานวนที่ ระยะเวลา
ค่าธรรมเนียม
ประเภทนิสิต/
เปิดรับ (คน) การศึกษา วันและเวลาที่เรียน การศึกษา
วิธีการจัดการศึกษา
)
(ปี)
(บาท)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
พิจารณาจาก
สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน
เอกสารการสมัคร

วันและเวลาที่จัดสอบ
รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

สถานที่จัดสอบ

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาโท
1

M3201A

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

M.Sc. (Logistics and จัดการโลจิสติกส์และ แผน ก แบบ ก 2
Supply Chain
โซ่อุปทาน
Management)

M3201B

แบบเต็มเวลา

10

2

วัน-เวลาราชการปกติ
และเสาร์-อาทิตย์

95,000

แผน ข

แบบไม่เต็มเวลา

60

2

เสาร์-อาทิตย์

195,000

แบบ 1.1

แบบเต็มเวลา

5

3

วัน-เวลาราชการปกติ
และเสาร์-อาทิตย์

650,000

/

/

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

ห้อง 303 อาคาร
คณะโลจิสติกส์

https://buulog.com/index.ph
p/course/master-of-sciencein-logistics-and-supplychain-management/

/

/

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

ห้อง 303 อาคาร
คณะโลจิสติกส์

https://buulog.com/index.ph
p/course/doctor-ofphilosophy-in-logistics-andsupply-chain-management/

ระดับปริญญาเอก
1

D3201 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Ph.D. (Logistics and จัดการโลจิสติกส์และ
Supply Chain
โซ่อุปทาน
Management)

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาการสารสนเทศ
ลาดับที่

รหั ส

ชื่อหลักสูตร

ปีของหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญา
(ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

ประเภทนิสิต/
รูปแบบการเรียน วิธีการจัดการ
ศึกษา

ระยะเวลา
จานวนที่
การศึกษา
เปิดรับ (คน)
(ปี)

วันและเวลาที่
เรียน

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
(บาท)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ถ้ามี)

พิจารณาจาก
สอบสัมภาษณ์
เอกสารการสมัคร

วันและเวลาที่ จัดสอบ

สอบข้อเขียน

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

√

16 มี.ค. 62
สอบข้อเขียน
เวลา 9.00 12.00 น.

27 เม.ย. 62
สอบข้อเขียน
เวลา 9.00 12.00 น.

22 มิ.ย. 62
สอบข้อเขียน
เวลา 9.00 12.00 น.

สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.00 น.
เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.00 น.
เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.00 น.
เป็นต้นไป

16 มี.ค. 62
สอบข้อเขียน
เวลา 9.00 12.00 น.

27 เม.ย. 62
สอบข้อเขียน
เวลา 9.00 12.00 น.

22 มิ.ย. 62
สอบข้อเขียน
เวลา 9.00 12.00 น.

สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.00 น.
เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.00 น.
เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.00 น.
เป็นต้นไป

สถานที่ จัดสอบ

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

สอบข้อเขียน
IF-3C01
อาคารคณะ
วิทยาการ
สารสนเทศ

https://www.informatics.
buu.ac.th/2018/?page_id
=158

ระดับปริญญาโท
1

M3301A วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

2558

M.Sc.
(Informatics)

วิทยาการสารสนเทศ

M3301B

M3301C

แผน ก แบบ ก1

แบบเต็มเวลา

5

2

จันทร์ -เสาร์ ภาคการศึกษา เป็นบุคคลที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
9.00 - 17.00 น. ละ 45,000 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และวิทยาศาสตร์ข้อมูลโดยได้
บาท
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 และมีแนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็น
อาจารย์ประจาในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การรับรอง

แผน ก แบบ ก2

แบบเต็มเวลา

5

2

จันทร์ -เสาร์ ภาคการศึกษา เป็นบุคคลที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
9.00 - 17.00 น. ละ 45,000 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาการ
บาท
สื่อผสม สถิติ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ภูมิศาสตร์สารสนเทศ และมีแนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจาในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การรับรอง

แผน ข

แบบเต็มเวลา

25

2

เสาร์ -อาทิตย์ ภาคการศึกษา เป็นบุคคลที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อย
9.00 - 17.00 น. ละ 45,000 กว่า 9 หน่วย หรือ เป็นบุคคลที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ ผ่านการอบรมหลักสูตร
บาท
ด้านวิทยาการสารสนเทศ หรือมีประสบการณ์ด้านวิทยาการสารสนเทศมาอย่างน้อย 3 ปี และมีแนว
ทางการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจาในคณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การรับรอง

แบบ 1.1

แบบเต็มเวลา

2

3

จันทร์ - ศุกร์ ภาคการศึกษา เป็นบุคคลที่สาเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือ
9.00 - 17.00 น. ละ 45,000 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
บาท
สารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่
สาเร็จการศึกษาจากแผนการเรียนที่มีการทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว หรือสาเร็จการศึกษาในแผนการ
เรียนที่มีการทาวิทยานิพนธ์ร่วมกับการเรียนรายวิชา โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 และมี
แนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจาในคณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การรับรอง

√

√

สอบสัมภาษณ์
IF-212
อาคารคณะ
วิทยาการ
สารสนเทศ

ระดับปริญญาเอก
1

D3301A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

2558

Ph.D.
(Informatics)

วิทยาการสารสนเทศ

D3301B

แบบ 1.2

แบบเต็มเวลา

1

4

จันทร์ - ศุกร์ ภาคการศึกษา เป็นบุคคลที่สาเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรม
9.00 - 17.00 น. ละ 45,000 ศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
บาท
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูลโดยได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า 3.51 หรือได้เกียรตินิยมอันดับ 1 และมีแนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจาในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การรับรอง

D3301C

แบบ 2.1

แบบเต็มเวลา

2

3

จันทร์ - ศุกร์ ภาคการศึกษา เป็นบุคคลที่สาเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือ
9.00 - 17.00 น. ละ 45,000 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
บาท
สารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์วิทยาศาสตร์ข้อมูล โลจิสติกส์
หรือภูมิศาสตร์สารสนเทศ และมีแนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ซึ่งเป็นอาจารย์
ประจาในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การรับรอง

D3301D

แบบ 2.2

แบบเต็มเวลา

1

4

จันทร์ - ศุกร์ ภาคการศึกษา เป็นบุคคลที่สาเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรม
9.00 - 17.00 น. ละ 45,000 ศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
บาท
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล สถิติ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์หรือ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศโดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.51 หรือได้เกียรตินิยมอันดับ 1 และมีแนว
ทางการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจาในคณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การรับรอง

√

√

√

สอบข้อเขียน
IF-3C01
อาคารคณะ
วิทยาการ
สารสนเทศ
สอบสัมภาษณ์
IF-212
อาคารคณะ
วิทยาการ
สารสนเทศ

https://www.informatics.
buu.ac.th/2018/?page_id
=206

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญา
(ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

วิธีการพิจารณาคัดเลือก

ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการ
ศึกษา

จานวนที่คณะ
เปิดรับ (คน)

ระยะเวลา
การศึกษา
(ปี)

วันและเวลาที่เรียน

แบบเต็มเวลา

5

2

จันทร์-ศุกร์

120,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา
รายละเอียดได้ที่ลิงค์
http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติตอ้ งเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

แผน ก แบบ ก 1 แบบเต็มเวลา
(จานวนไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต)

5

2

วัน – เวลาราชการปกติ

120,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา
รายละเอียดได้ที่ลิงค์
http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

120,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา
รายละเอียดได้ที่ลิงค์
http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

รูปแบบการเรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ถ้ามี)

พิจารณาจาก
สอบสัมภาษณ์
เอกสารการสมัคร

วันและเวลาที่จัดสอบ
สถานที่จัดสอบ

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

21 มิถุนายน 562

ภาควิชา
คณิตศาสตร์

https://drive.google.com/file/
d/1uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS
2c1wBtvvLd/view

25 เมษายน 62

20 มิถุนายน
2562

อาคาร
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ (BS7104)

https://drive.google.com/file/
d/1uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS
2c1wBtvvLd/view

25-เม.ย.-62

21 มิ.ย. 62

ห้อง SD302
อาคารสิรินธร
คณะวิทยาศาสตร์

https://drive.google.com/file/
d/1uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS
2c1wBtvvLd/view

BS3104

https://drive.google.com/file/
d/1uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS
2c1wBtvvLd/view

สอบข้อเขียน

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

P

P

15-มี.ค.-62

26-เม.ย.-62

1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ได้แก่ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ชีววิทยา
ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ รวมทั้งสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีเกณฑ์คณ
ุ สมบัตเิ พิ่มเติม สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางจุลชีววิทยาหรือเทียบเท่า หรือ
ผ่านการเรียนรายวิชาทางจุลชีววิทยามาไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต หรือตามดุลยพินจิ ของ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และมีคณ
ุ สมบัตไิ ปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา





14 มีนาคม 62

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง) ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
แพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต และเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรือ่ ง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 และ 3 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตา่ กว่า 2.5 และต้องผ่านการคัดเลือกของหลักสูตร
หรืออยู่ในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในกรณีที่มีผลการเรียนต่ากว่า
เกณฑ์ที่กาหนด ให้พิจารณาโดยอยู่ในดุลยพินจิ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา

P

14-มี.ค.-62

ระดับปริญญาโท
1

M3401 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

M.Sc.
คณิตศาสตร์
(Mathematics)

2

M3402 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

M.Sc. (Applied จุลชีววิทยาประยุกต์
Microbiology)

3

M3403 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

4

M3404A วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต M.Sc. Biological วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
Sciences

M.Sc.

ชีวเคมี

แผน ก แบบ ก 2

แผน ก แบบ ก 2

แบบเต็มเวลา

5

2

วัน-เวลาราชการปกติเวลา
08.00-17.00 น.

แผน ก แบบ ก 1

แบบเต็มเวลา

10

2

วันและเวลาราชการ (อาจมี
วันที่เรียนเพิ่มเติมได้ตาม
ความเหมาะสม)

120,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา
รายละเอียดได้ที่ลิงค์
http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)
M3404B

5

M3405 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

6

M3406A วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

M3406B

แผน ก แบบ ก 2

M.Sc.

วทม. (วาริช
ศาสตร์) M.Sc.
(Aquatic
sciences)

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

วาริชศาสตร์

แบบเต็มเวลา

แผน ก แบบ ก2 (จัด แบบเต็มเวลา
การศึกษาเป็น
(ชาวไทยและ
ภาษาไทยและ
ชาวต่างชาติ)
ภาษาอังกฤษในบาง
รายวิชา)
แผน ก แบบ ก1

แบบเต็มเวลา

แผน ก แบบ ก 2

แบบเต็มเวลา

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แผน ก.1 ทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
1. มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่นอ้ ยกว่า 3.00 หรือ
2. มีประสบการณ์ทางานในสาขาที่เกี่ยวข้องภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย 2 ปี และ
2.1 มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานมาแล้ว หรือ
2.2 มีผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้กับ 2.1 โดยอยู่ในดุลยพินจิ ของ
กรรมการบริหารหลักสูตร

P

กรณีที่นสิ ิต
สมัครจาก
ต่างประเทศ

P

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แผน ก.2
ทาวิทยานิพนธ์และมีเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
1. เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่นอ้ ยกว่า 2.50 หรือ
2. อยู่ในดุลยพินจิ ของกรรมการบริหารหลักสูตร สมควรรับเข้าศึกษา
5

2

วัน-เวลาราชการปกติ

10

2

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.00-17.00 น.

120,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา
รายละเอียดได้ที่ลิงค์
http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

120,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา
รายละเอียดได้ที่ลิงค์
http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทุก
สาขาวิชา) ศึกษาศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต

P

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา
แผน ก แบบ ก ๑
๑. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินยิ ม สาขาวิชาวาริชศาสตร์หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง หรือ
๒. มีประสบการณ์การทางานและการทาวิจัยด้านวาริชศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย ๓ ปี และเคยตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวาริชศาสตร์
หรือผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้ โดยอยู่ในดุจพินจิ ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
๓. เป็นนิสิตต่างชาติภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา
แผน ก แบบ ก ๒
๑. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า

P

P
15 มี.ค. 62
26 เม.ย. 62
21 มิ.ย. 62
ข้อสอบ
สอบข้อเขียนเวลา สอบข้อเขียนเวลา สอบข้อเขียนเวลา
ประกอบด้วย
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00
เนื้อหาวิชา
สอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์เวลา สอบสัมภาษณ์
ชีววิทยา
เวลา 13.00-16.00 13.00-16.00 เวลา 13.00-16.00
(Campbell
Biology 10th
Edition)
และทักษะใน
การศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา

P

15 มี.ค. 62

26 เม.ย. 62

21 มิ.ย. 62

C110

https://drive.google.com/file/
d/1uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS
2c1wBtvvLd/view

15 มี.ค. 62

26 เม.ย. 62

21 มิ.ย. 62

BS-1201 ภาควิชา
วาริชศาสตร์

https://drive.google.com/file/
d/1uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS
2c1wBtvvLd/view

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญา
(ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

รูปแบบการเรียน

ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการ
ศึกษา

จานวนที่คณะ
เปิดรับ (คน)

ระยะเวลา
การศึกษา
(ปี)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
วันและเวลาที่เรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ถ้ามี)

พิจารณาจาก
สอบสัมภาษณ์
เอกสารการสมัคร

วันและเวลาที่จัดสอบ
สถานที่จัดสอบ

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

21-มิ.ย.-62

ภาควิชา
คณิตศาสตร์

https://drive.google.com/file/
d/1uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS
2c1wBtvvLd/view

วันที่ 27 เม.ย. พ.ศ.
2562

วันที่ 22 มิ.ย.
พ.ศ. 2562

ห้อง FE 201
อาคารปฏิบัตกิ าร
วิศวกรรมอาหาร
ภาควิชา
วิทยาศาสตร์การ
อาหาร คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.
บูรพา

https://drive.google.com/file/
d/1uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS
2c1wBtvvLd/view

สอบข้อเขียน

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

P

P

15-มี.ค.-62

26-เม.ย.-62





วันที่ 16 มี.ค.
พ.ศ. 2562

ระดับปริญญาโท
7

M3407 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วท.ม. (สถิติ)

สถิติ

แผน ก แบบ ก 2

แบบเต็มเวลา

5

2

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา
กาหนด

8

M3408A

M.Sc. (Food
Science and
Technology)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร

แผน ก แบบ ก1

แบบเต็มเวลา

5

2

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา
8.00 - 16.00 น.

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

M3408B

9

M3409 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

10

M3410A วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

แผน ก แบบ ก2

M.Sc.

เคมี

M.Sc. (Physics) ฟิสิกส์

M3410B

11

M3411 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

M.Sc.
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(Environmental
Science)

5

แผน ก แบบ ก2 (จัด แบบเต็มเวลา
การศึกษาเป็นภาษ (ชาวไทยและ
ไทยและภาษาอังกฤษ ชาวต่างชาติ)
ในบางรายวิชา)

5

2

วัน-เวลาราชการปกติ

5

2

วัน-เวลาราชการปกติ

แบบเต็มเวลา

แผน ก แบบ ก2

แบบเต็มเวลา

แผน ก แบบ ก 2

แบบเต็มเวลา

120,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา
รายละเอียดได้ที่ลิงค์
http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

120,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา
รายละเอียดได้ที่ลิงค์
http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

5

2

วันจันทร์-วันศุกร์

จบปริญญาตรีทุกสาขา

1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร
2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
การวิจัย หรือมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3) เอกสารที่ตอ้ งเตรียมเพิ่มเติม
3.1) ใบรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน / หรือ อาจารย์ผู้สอน จานวน 2 คน
3.2) เอกสาร "ข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์อย่างย่อ (Thesis research proposal (in brief))
120,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา
รายละเอียดได้ที่ลิงค์
http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

แบบเต็มเวลา

แผน ก แบบ ก 1

120,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา
รายละเอียดได้ที่ลิงค์
http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

120,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา
รายละเอียดได้ที่ลิงค์
http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)



1). เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50
2). เอกสารที่ตอ้ งเตรียมเพิ่มเติม
2.1) ใบรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน / หรือ อาจารย์ผู้สอน จานวน 2 คน
2.2) เอกสาร "ข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์อย่างย่อ (Thesis research proposal (in
brief)) หารหลักสูตร โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50
3) เอกสารที่ตอ้ งเตรียมเพิ่มเติม
3.1) ใบรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน / หรือ อาจารย์ผู้สอน จานวน 2 คน
3.2) เอกสาร "ข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์อย่างย่อ (Thesis research proposal (in brief))

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทุก
สาขาวิชา) ศึกษาศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต

P

15 มี.ค. 62

26 เม.ย. 62

21 มิ.ย. 62

C213

https://drive.google.com/file/
d/1uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS
2c1wBtvvLd/view

เป็นผู้สาเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า, สาหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 เป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทางฟิสิกส์หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง หรือจาก
สถาบันที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษารับรอง และสาเร็จการศึกษาในระดับ
เกียรตินยิ ม หรือมีผลงานวิจัยที่ตพี ิมพ์ในวารสารหรือผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือสูงกว่า ซึ่งเป็นผู้เสนอผลงาน อย่างน้อย 1 เรือ่ ง โดยคณะกรรมการประจา
หลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นควรรับเข้าศึกษา, หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 เป็นผู้สาเร็จการทาง
ฟิสิกส์ศกึ ษาระดับปริญญาตรีทางฟิสิกส์หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง หรือจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา

P

13

24

19

ห้อง PY202
อาคารฟิสิกส์

https://drive.google.com/file/
d/1uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS
2c1wBtvvLd/view

15-มี.ค.-62

26-เม.ย.-62

21-มิ.ย.-62

BS7203

https://drive.google.com/file/
d/1uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS
2c1wBtvvLd/view

P

P

P

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญา
(ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

PhD.

เคมี

รูปแบบการเรียน

ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการ
ศึกษา

จานวนที่คณะ
เปิดรับ (คน)

ระยะเวลา
การศึกษา
(ปี)

แบบเต็มเวลา

4

3

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
วันและเวลาที่เรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ถ้ามี)

พิจารณาจาก
สอบสัมภาษณ์
เอกสารการสมัคร

วันและเวลาที่จัดสอบ

สอบข้อเขียน

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

สถานที่จัดสอบ

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก
1

D3401A

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

D3401B

แบบ 2.1

แบบเต็มเวลา

D3401C

แบบ 1.2

แบบเต็มเวลา

D3401D

2

D3402A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Ph.D. (Physics)

ฟิสิกส์

D3402B

3

D3403A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Ph.D.
(Environmental
Science)

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

D3403B

4

แบบ 1.1

D3404A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

D3404B

Ph.D.
(Mathematics)

คณิตศาสตร์

แบบ 2.2

แบบเต็มเวลา

แบบ 1.1

แบบเต็มเวลา

3

แบบ 2.1

แบบเต็มเวลา

3

แบบ 2.1

แบบเต็มเวลา

5

แบบ 2.2

แบบเต็มเวลา

แบบ 1.2

แบบเต็มเวลา

แบบ 2.1

แบบเต็มเวลา

3

3

วัน-เวลาราชการปกติ ใน
กรณีที่มาจาก
ภาคอุตสาหกรรม หรือจาก
การร่วมมือด้านงานวิจัย
ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาและส่วน
งานอื่นๆจากภาครัฐหรือ
เอกชน ให้อยู่ในดุลยพินจิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในการจัดการ
ดาเนินการเรียนการสอน ทั้งนี้
เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยบูรพา

210,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา
รายละเอียดได้ที่ลิงค์
http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

280,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา
รายละเอียดได้ที่ลิงค์
http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

วัน-เวลาราชการปกติ
210,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา
รายละเอียดได้ที่ลิงค์
http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

5

3

1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มี
ผลการเรียนระดับปริญญาโท GPA 3.25 ขึ้นไป และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
บูรพา สาหรับแบบ 1.1
2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่
มีผลการเรียนอยู่ใน 35% แรกของจานวนนิสิตทั้งหมดในสาขาวิชาที่เรียน และเป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา สาหรับแบบ 1.2
3) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา สาหรับแบบ 2.1
4) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ที่มีผลการเรียนอยู่ใน 35% แรกของจานวนนิสิตทั้งหมดในสาขาวิชาที่เรียน และเป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา สาหรับแบบ 2.2
มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม
ในกรณีที่มีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ให้พิจารณาโดยอยู่ในดุลยพินจิ ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา
ในกรณีของบุคคลากรจากภาคอุตสาหกรรม หรือจากการร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและส่วนงานอื่นๆจากภาครัฐหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินจิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา

P

15 มี.ค. 62

26 เม.ย. 62

21 มิ.ย. 62

C213

https://drive.google.com/file/
d/1uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS
2c1wBtvvLd/view

หลักสูตรแบบ 1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางฟิสิกส์หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง ที่มหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า 3.50 หรือมีผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์หรือผลงานที่เสนอในที่ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ(ซึ่งเป็นผู้นาเสนอผลงาน)
อย่างน้อย 1 เรือ่ ง หรือคณะกรรมการประจาหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา,
หลักสูตรแบบ 2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางฟิสิกส์หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง ที่
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีผลงานวิจัยที่ตพี ิมพ์หรือผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (ซึ่งเป็นผู้นาเสนอผลงาน) อย่างน้อย 1 เรือ่ ง หรือคณะกรรมการประจาหลักสูตร
พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา

P

13-มี.ค.-62

24-เม.ย.-62

19-มิ.ย.-62

ห้อง PY202
อาคารฟิสิกส์

https://drive.google.com/file/
d/1uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS
2c1wBtvvLd/view

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

210,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา
รายละเอียดได้ที่ลิงค์
http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

แบบ ๒.๑ สาหรับผู้สาเร็จปริญญามหาบัณฑิต
๑. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๒. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรือ่ ง เกณฑ์การสอบผ่าน
ความรูภ้ าษาต่างประเทศ สาหรับผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. มีเอกสารนาเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่สนใจ (Statement of
research interest) ความยาวไม่เกิน ๔ หน้ากระดาษ A4

P

P

P

15-มี.ค.-62

26-เม.ย.-62

21-มิ.ย.-62

BS7203

https://drive.google.com/file/
d/1uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS
2c1wBtvvLd/view

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

280,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา
รายละเอียดได้ที่ลิงค์
http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

แบบ ๒.๒ สาหรับผู้สาเร็จปริญญาบัณฑิต
๑. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้องและมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมในระดับดีมาก หรืออยู่ในร้อยละ ๑๐ แรกของชั้น ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
๒. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรือ่ ง เกณฑ์การสอบผ่าน
ความรูภ้ าษาต่างประเทศ สาหรับผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
หมายเหตุ : หากผู้สมัครมีความจาเป็นต้องปรับพื้นฐานความรูส้ าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา หรือเลือกเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ที่มหาวิทยาลัยบูรพารับรอง ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหาร
หลักสูตร

P

P

P

15-มี.ค.-62

26-เม.ย.-62

21-มิ.ย.-62

BS7203

https://drive.google.com/file/
d/1uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS
2c1wBtvvLd/view

จบปริญญาโท

P

P

P

ภาควิชา
คณิตศาสตร์

https://drive.google.com/file/
d/1uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS
2c1wBtvvLd/view

จันทร์-ศุกร์

210,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา
รายละเอียดได้ที่ลิงค์
http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

15 มีนาคม 2562 26 เมษายน 2562 21 มิถุนายน 2562

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญา
(ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

Ph.D.

วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

วิธีการพิจารณาคัดเลือก

ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการ
ศึกษา

จานวนที่คณะ
เปิดรับ (คน)

ระยะเวลา
การศึกษา
(ปี)

วันและเวลาที่เรียน

แบบ 1.1

แบบเต็มเวลา

5

3

วันเวลาราชการ

แบบ 1.2

แบบเต็มเวลา

แบบ 1.1

แบบเต็มเวลา

แบบ 1.2

แบบเต็มเวลา

รูปแบบการเรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ถ้ามี)

พิจารณาจาก
สอบสัมภาษณ์
เอกสารการสมัคร

สอบข้อเขียน

วันและเวลาที่จัดสอบ
รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

สถานที่จัดสอบ

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก
5

D3405A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

D3405B

6

D3406A ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

D3406B

Ph.D.

วาริชศาสตร์

แบบ ๑.๑ (สาเร็จปริญญาโท ทาดุษฎีนพิ นธ์ )
- เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แบบ ๑.๒ (สาเร็จปริญญาตรี ทาดุษฎีนพิ นธ์ )
- เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีผล
การเรียนดีมาก "ดีมาก" หมายถึง เกียรตินยิ ม หรืออยู่ในร้อยละ ๑๐ แรกของชั้น
หมายเหตุ : หากผู้สมัครมีความจาเป็นต้องปรับพื้นฐานความรูส้ าหรับการวิจัย นิสิตสามารถ
เลือกเรียน
รายวิชาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือสาขาที่
เกี่ยวข้องของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือเลือกเรียนรายวิชาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่มหาวิทยาลัยบูรพารับรอง ทั้งนี้โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร



15-มี.ค.-62

26-เม.ย.-62

21-มิ.ย.-62

BS-3105

https://drive.google.com/file/
d/1uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS
2c1wBtvvLd/view

350,000

แบบ ๑.๑ (สาเร็จปริญญาโท ทาดุษฎีนิพนธ์)
๑. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ประมง
วิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินจิ ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
และมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรือ่ ง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. ความรูภ้ าษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรือ่ ง เกณฑ์การสอบ
ผ่านความรูภ้ าษาต่างประเทศ สาหรับผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. มีบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒกิ ลั่นกรองตรวจผลงาน
(peer-review) หรือตีพิมพ์ใน Proceedings ที่มีผู้ทรงคุณวุฒกิ ลั่นกรองตรวจผลงาน หรือมี
ผลงานอื่นที่เทียบเท่า
๔. มีเอกสารอธิบายงานวิจัยที่สนใจ (Statement of research interest) (ความยาวไม่เกิน
๕ หน้ากระดาษ A4)



11-มี.ค.-62

22-เม.ย.-62

17-มิ.ย.-62

BS-1201 อาคาร
วิทยาศาสตร
ชีวภาพ

https://drive.google.com/file/
d/1uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS
2c1wBtvvLd/view

450,000

แบบ ๑.๒ (สาเร็จปริญญาตรี ทาดุษฎีนพิ นธ์ )
๑. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ประมง
วิทยาศาสตร์ทางทะเลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยระดับดีมากหรือเทียบเท่า
หรือมีประสบการณ์การทางานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี
๒. ความรูภ้ าษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรือ่ ง เกณฑ์การสอบ
ผ่านความรูภ้ าษาต่างประเทศ สาหรับผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. มีเอกสารอธิบายงานวิจัยที่สนใจ (Statement of research interest) (ความยาวไม่เกิน
๕ หน้ากระดาษ A4)

210,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา
รายละเอียดได้ที่ลิงค์
http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)
280,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา
รายละเอียดได้ที่ลิงค์
http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

5

3

วันและเวลาราชการ (อาจมี
วันเรียนเพิ่มเติมได้ตามความ
เหมาะสม)

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญา
(ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

รูปแบบการเรียน

ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการ
ศึกษา

แผน ก แบบ ก 1

แบบเต็มเวลา

แผน ก แบบ ก 2

แบบเต็มเวลา

ระยะเวลา
จานวนที่
การศึกษา
เปิดรับ (คน)
(ปี)

วันและเวลาที่เรียน

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
(บาท)

2

วัน-เวลาราชการปกติ

120,000

120,000

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
พิจารณาจากเอกสาร
สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน
การสมัคร

วันและเวลาที่จัดสอบ
รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

สถานที่จัดสอบ

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

http://www.eng.buu.ac.th
/graduate-admission/

ระดับปริญญาโท
1

M3501A วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต
M3501B

2

M3502A วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
M3502B
M3502C

3

M3503A วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต
M3503B

4

M3504A วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต
M3504B
M3504C

M.Eng. (Civil
Engineering)

วิศวกรรมโยธา
(จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)

M.Eng.
(Chemical
Engineering)

วิศวกรรมเคมี
(จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)

แผน ก แบบ ก 1

วิศวกรรมเครื่องกล
(จัด
M.Eng.
(Mechanical การศึกษาเป็นภาษาไทย และ
Engineering) ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)

แผน ก แบบ ก 1

M.Eng.
(Industrial
Engineering)

วิศวกรรมอุตสาหการ
(จัด
การศึกษาเป็นภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)

M3504D
5

M3505A วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต
M3505B

แผน ก แบบ ก 2

แบบเต็มเวลา

15

2

วัน–เวลาราชการปกติ
นอกวัน-เวลาราชการ
(เสาร์-อาทิตย์)

แบบเต็มเวลา

15

2

วัน-เวลาราชการปกติ

120,000

120,000

2

วัน–เวลาราชการปกติ
นอกวัน-เวลาราชการ
(เสาร์-อาทิตย์)

แผน ข





11-17 มี.ค.62

22 -28 เม.ย.62

17-23 มิ.ย.62

ห้องสมุด ชั้น 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์





11-17 มี.ค.62

22 -28 เม.ย.62

17-23 มิ.ย.62

ห้องสมุด ชั้น 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์





11-17 มี.ค.62

22 -28 เม.ย.62

17-23 มิ.ย.62

ห้องสมุด ชั้น 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์

"

"

แผน ก แบบ ก 2
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2

M.Eng.
วิศวกรรมชีวภาพ
(จัด
(Bioengineering) การศึกษาเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)

10

แบบเต็มเวลา
20
แบบไม่เต็มเวลา

แผน ก แบบ ก 1
แบบเต็มเวลา

8

2

แผน ก แบบ ก 2

วัน–เวลาราชการปกติ
นอกวัน-เวลาราชการ
(เสาร์-อาทิตย์)





11-17 มี.ค.62

22 -28 เม.ย.62

17-23 มิ.ย.62

ห้องสมุด ชั้น 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
"

180,000




11-17 มี.ค.62

22 -28 เม.ย.62

17-23 มิ.ย.62

120,000

ห้องสมุด ชั้น 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์

"

ระดับปริญญาเอก
1

D3501A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
D3501B

Ph.D (Civil
Engineering)

D3501C

วิศวกรรมโยธา
(จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)

D3501D
2

D3502A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

3

D3502B
D3502C
D3502D
D3503A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
D3503B
D3503C
D3504A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
D3504B
D3504C
D3504D

แบบ 1.2
แบบ 2.1

แบบเต็มเวลา

5

3

วัน-เวลาราชการปกติ

3

วัน–เวลาราชการปกติ
นอกวัน-เวลาราชการ
(เสาร์-อาทิตย์)



11-17 มี.ค.62

22 -28 เม.ย.62

17-23 มิ.ย.62

180,000

ห้องสมุด ชั้น 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
"

แบบ 2.2
Ph.D (Chemical วิศวกรรมเคมี
Engineering) (จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)
Ph.D
(Mechanical
Engineering)

วิศวกรรมเครื่องกล
(จัด
การศึกษาเป็นภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)

D3503D
4



แบบ 1.1

แบบ 1.1
แบบ 1.2
แบบ 2.1
แบบ 2.2

แบบเต็มเวลา

5



แบบ 2.1

5

3

วัน-เวลาราชการปกติ

3

วัน–เวลาราชการปกติ
นอกวัน-เวลาราชการ
(เสาร์-อาทิตย์)

22 -28 เม.ย.62

17-23 มิ.ย.62

ห้องสมุด ชั้น 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
"


แบบเต็มเวลา

11-17 มี.ค.62

180,000

แบบ 1.1
แบบ 1.2





11-17 มี.ค.62

22 -28 เม.ย.62

17-23 มิ.ย.62

180,000

ห้องสมุด ชั้น 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
"

แบบ 2.2
Ph.D
วิศวกรรมชีวภาพ
(จัด
(Bioengineering) การศึกษาเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)

แบบ 1.1
แบบ 1.2
แบบ 2.1
แบบ 2.2

แบบเต็มเวลา

5


180,000



11-17 มี.ค.62

22 -28 เม.ย.62

17-23 มิ.ย.62

ห้องสมุด ชั้น 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
"

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญา
(ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

ประเภทนิสิต/
รูปแบบการเรียน วิธีการจัดการ
ศึกษา

ระยะเวลา
ค่าธรรมเนียม
จานวนที่
การศึกษา วันและเวลาที่เรียน การศึกษา
เปิดรับ (คน)
(ปี)
(บาท)

วันและเวลาที่จัดสอบ

วิธีการ
พิจารณา
คัดเลือก

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

สอบสัมภาษณ์

16 มี.ค. 62

27 เม.ย. 62

22 มิ.ย. 62

สถานที่จัดสอบ

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาเขตจันทบุรี,
อาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรี
นครินทร์

http://marine.chanthaburi.bu
u.ac.th/

ระดับปริญญาโท
1

M3601

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

M.Sc. (Marine
Technology)

เทคโนโลยีทางทะเล

แผน ก แบบ ก2

แบบเต็มเวลา

15

2

วัน-เวลาราชการปกติ

120,000

