ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะพยาบาลศาสตร์
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญา(ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

รูปแบบการเรียน

ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการ
ศึกษา

จานวนที่ คณะ
เปิดรับ (คน)

ระยะเวลา
การศึกษา
(ปี)

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

M.N.S.
(Pediatric Nursing)

การพยาบาลเด็ก

แผน ก แบบ ก 2

แบบเต็มเวลา

15

2

แบบไม่เต็มเวลา

20

แบบเต็มเวลา

15

วันและเวลาที่ เรียน

ค่าธรรมเนียม
คุณสมบัติเฉพาะ
การศึกษา เอกสารการสมัครที่ต้องใช้เพิ่มเติม
ของผู้สมัคร (ถ้ามี)
(บาท)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก

วันและเวลาที่ จัดสอบ

พิจารณาจากเอกสาร สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน
การสมัคร

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

สถานที่ จัดสอบ

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาโท
1

M2101A
M2101B

2

M2102 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

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

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

แผน ก แบบ ก 2

165,000
2

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

แผน ก แบบ ก 2

แบบเต็มเวลา

15

แผน ก แบบ ก 2

แบบไม่เต็มเวลา

20

5

M2105A พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
M2105B

132,000

2

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

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

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)
2

Ph.D.
(Nursing Science)

พยาบาลศาสตร์

แบบ 2.1

แบบเต็มเวลา
(ชาวไทย)

8

3

แบบ 2.1

แบบเต็มเวลา
(ชาวต่างชาติ)

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา

27-เม.ย.-62

15

30

22-มิ.ย.-62

16-มี.ค.-62

แบบเต็มเวลา

แบบเต็มเวลา

27-เม.ย.-62



แผน ก แบบ ก 2

แผน ก แบบ ก 2

16-มี.ค.-62



การพยาบาลผู้สูงอายุ

-





M.N.S.
(Gerontological Nursing)

M.N.S.



ท้ายตาราง

M2106 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

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



*ใบประกอบวิชาชีพ
(แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัคร
และนามาในวันสอบคัดเลือก)

165,000

แบบเต็มเวลา
เรียนวันและเวลาราชการปกติ
(เป็นบางวัน)

ท้ายตาราง

132,000

6

M2107B

*ใบประกอบวิชาชีพ
(แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัคร
และนามาในวันสอบคัดเลือก)

ชาวต่างชาติ
410,000*

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

ชาวต่างชาติ
*ใบประกอบวิชาชีพ
320,000* (แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัคร
และนามาในวันสอบคัดเลือก)

http://nurse.buu.ac.th/2017/h
ome.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 นิสิตต่างชาติ ระบบ
Skype)

ท้ายตาราง







16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

School of Nursing,
Wenzhou Medical
University, P.R. China

ท้ายตาราง







16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

http://nurse.buu.ac.th/en/co
urse3-10.php

ระดับปริญญาเอก
8

D2101A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)
D2101B

แบบเต็มเวลา
เรียนวันและเวลาราชการปกติ
(เป็นบางวัน)

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

ชาวไทย
636,000
ชาวต่างชาติ
756,000*

*ใบประกอบวิชาชีพ
(แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัคร
และนามาในวันสอบคัดเลือก)

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา http://nurse.buu.ac.th/2017/h
(กรณี นิสิตต่างชาติ ระบบ ome.php
Skype)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ระดับปริญญาโท - ไทย)
1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
(ก) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับใดระดับหนึ่งตามเงื่อนไขของตต่ละหลักสูตร
(ข) เป็นผู้มีความประพฤติดี ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
(ค) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายตรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(ง) มีผลสอบทักษะทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(จ) ไม่เป็นผู้พ้นสภาพนิสิตของมหาวิทยาลัยโดยการถูกลงโทษไล่ออก
(ฉ) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกาหนด
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือเทียบเท่า ตละมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลตละการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3. มีคะตนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 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.
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ปริญญาเอก-นานาชาติ)
1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
(ก) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับใดระดับหนึ่งตามเงื่อนไขของตต่ละหลักสูตร
(ข) เป็นผู้มีความประพฤติดี ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
(ค) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายตรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(ง) มีผลสอบทักษะทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(จ) ไม่เป็นผู้พ้นสภาพนิสิตของมหาวิทยาลัยโดยการถูกลงโทษไล่ออก
(ฉ) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกาหนด
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ ตละหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือหลักฐานการสมรสพร้อมถ่ายสาเนา (ถ้ามี)
3. สาเนาหลักฐานตสดงผลวุฒิการศึกษาประกอบด้วยปริญญาบัตร หรือใบรับรองการศึกษาชั้นปริญญาโทตละใบตสดงผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ
4. สาเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลตละ/หรือผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบันตามที่ได้กาหนดไว้ในหลักสูตร จานวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานตละ/หรืออาจารย์ผู้เคยสอนในระดับปริญญาโท จานวน 2 คน (ตบบฟอร์ม R)
6. สาเนาหลักฐานคะตนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุภายใน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครเข้าศึกษา จานวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
8. ผู้สมัครส่งรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษดังนี้
8.1 Statement of goals (เหตุผลที่สนใจเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)) จานวน 1-2 หน้า
8.2 Research of interest (ประเด็นที่สนใจจะทาวิจัย) จานวน 1-2 หน้า
9. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรอาจขอเพิ่มเติม

