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

