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

