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.

