
ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์

พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

1 M3401 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต M.Sc. 
(Mathematics)

คณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 แบบเต็มเวลา 5 2 จันทร์-ศุกร์ 120,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 
http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

ในกรณีท่ีเป็นชาวต่างชาติต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และสามารถ
ใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้เป็นอย่างดี

P P P 15-มี.ค.-62 26-เม.ย.-62 21 มิถุนายน 562 ภาควิชา
คณิตศาสตร์

https://drive.google.com/file/d

/1-

uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS

2c1wBtvvLd/view

2 M3402 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต M.Sc. (Applied 

Microbiology)

จุลชีววิทยาประยุกต์ แผน ก แบบ ก 1 

(จ านวนไม่น้อยกว่า 

36 หน่วยกิต)

แบบเต็มเวลา 5 2  วัน – เวลาราชการปกติ 120,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 
http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ได้แก่ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ชีววิทยา ชีวเคมี 

เทคโนโลยีชีวภาพ สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ รวมท้ังสาขาท่ีเก่ียวข้อง
2. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางจุลชีววิทยาหรือเทียบเท่า หรือผ่าน

การเรียนรายวิชาทางจุลชีววิทยามาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือตามดุลยพินิจของประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร และมีคุณสมบัติไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา

  14 มีนาคม 62 25 เมษายน 62 20 มิถุนายน 

2562

อาคาร

วิทยาศาสตร์

ชีวภาพ (BS7104)

https://drive.google.com/file/d

/1-

uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS

2c1wBtvvLd/view

3 M3403 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต M.Sc. ชีวเคมี แผน ก แบบ ก 2 แบบเต็มเวลา 5 2 วัน-เวลาราชการปกติเวลา 

08.00-17.00 น.

120,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 
http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง) ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

แพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต และเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 

และ 3 โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ากว่า 2.5  และต้องผ่านการคัดเลือกของหลักสูตรหรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ในกรณีท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ให้พิจารณาโดยอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยบูรพา

P 14-มี.ค.-62 25-เม.ย.-62 21 มิ.ย. 62 ห้อง SD302 

อาคารสิรินธร 
คณะวิทยาศาสตร์

https://drive.google.com/file/d

/1-

uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS

2c1wBtvvLd/view

M3404A แผน ก แบบ ก 1 แบบเต็มเวลา เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผน ก.1 ท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
1. มีเกรดเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ

2. มีประสบการณ์ท างานในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 2 ปี และ
    2.1 มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาท่ีเก่ียวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมี

คณะกรรมการกล่ันกรองผลงานมาแล้ว หรือ 

    2.2 มีผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเทียบเคียงได้กับ 2.1 โดยอยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

 

M3404B แผน ก แบบ ก 2 แบบเต็มเวลา เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                                                                                      แผน ก.2 ท า

วิทยานิพนธ์และมีเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม
1. เกรดเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ

2. อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร สมควรรับเข้าศึกษา

5 M3405 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต M.Sc. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ แผน ก แบบ ก2 (จัด

การศึกษาเป็น

ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในบาง

รายวิชา)

แบบเต็มเวลา 

(ชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ)

5 2 วัน-เวลาราชการปกติ 120,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขาวิชา) 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต

P 15 มี.ค. 62 26 เม.ย. 62 21 มิ.ย. 62 C110 https://drive.google.com/file/d

/1-

uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS

2c1wBtvvLd/view

M3406A แผน ก แบบ ก1 แบบเต็มเวลา

M3406B แผน ก แบบ ก 2 แบบเต็มเวลา

4 21 มิ.ย. 62

สอบข้อเขียนเวลา
 9.00-12.00

สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.00-16.00

BS3104

6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วทม. (วาริช

ศาสตร์)  M.Sc. 

(Aquatic 
sciences)

วาริชศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต M.Sc. Biological 

Sciences

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

P P 15 มี.ค. 62 26 เม.ย. 62 21 มิ.ย. 622     วันจันทร์ - วันศุกร์      

เวลา 08.00-17.00 น.

120,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา
รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา

แผน ก แบบ ก ๑  

 ๑.   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม สาขาวิชาวาริชศาสตร์หรือสาขาท่ี
   เก่ียวข้อง หรือ

 ๒.   มีประสบการณ์การท างานและการท าวิจัยด้านวาริชศาสตร์หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
   อย่างน้อย ๓ ปี  และเคยตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับวาริชศาสตร์ 

   หรือผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเทียบเคียงได้ โดยอยู่ในดุจพินิจของอาจารย์
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
 ๓.   เป็นนิสิตต่างชาติภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา
แผน ก แบบ ก ๒  

 ๑.   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาท่ีเก่ียวข้องหรือเทียบเท่า

10

https://drive.google.com/file/d

/1-

uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS

2c1wBtvvLd/view

26 เม.ย. 62

สอบข้อเขียนเวลา 
9.00-12.00

สอบสัมภาษณ์เวลา
 13.00-16.00

10 2 วันและเวลาราชการ (อาจมี

วันท่ีเรียนเพ่ิมเติมได้ตาม
ความเหมาะสม)

120,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 
http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

กรณีท่ีนิสิต

สมัครจาก
ต่างประเทศ

P P

ข้อสอบ
ประกอบด้วย

เน้ือหาวิชา
ชีววิทยา 

(Campbell 

Biology 10th
 Edition) 

และทักษะใน
การศึกษา

ระดับ

บัณฑิตศึกษา

15 มี.ค. 62

สอบข้อเขียนเวลา
 9.00-12.00

สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.00-16.00

ช่ือย่อปริญญา

(ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาโท

รูปแบบการเรียน

วิธีการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาท่ีจัดสอบ

สถานท่ีจัดสอบ
ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการ

ศึกษา

  จ านวนท่ีคณะ   

 เปิดรับ (คน)

ระยะเวลา
การศึกษา 

(ปี)

วันและเวลาท่ีเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท) คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ถ้ามี)ล าดับท่ี ช่ือหลักสูตรรหัส

BS-1201 ภาควิชา

วาริชศาสตร์

https://drive.google.com/file/d

/1-

uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS

2c1wBtvvLd/view



ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์

พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

7 M3407 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. (สถิติ) สถิติ แผน ก แบบ ก 2 แบบเต็มเวลา 5 2 ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา
ก าหนด

120,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา
รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

จบปริญญาตรีทุกสาขา P P 15-มี.ค.-62 26-เม.ย.-62 21-มิ.ย.-62 ภาควิชา
คณิตศาสตร์

https://drive.google.com/file/d

/1-

uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS

2c1wBtvvLd/view

M3408A  แผน ก แบบ ก1 แบบเต็มเวลา 5 1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือ
สาขาท่ีเก่ียวข้อง หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหาร
2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือ

สาขาท่ีเก่ียวข้อง โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 หรือเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์การวิจัย 

หรือมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ท้ังน้ีอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3) เอกสารท่ีต้องเตรียมเพ่ิมเติม

3.1) ใบรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน / หรือ อาจารย์ผู้สอน จ านวน 2 คน
3.2) เอกสาร "ข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์อย่างย่อ (Thesis research proposal (in brief))

M3408B แผน ก แบบ ก2 แบบเต็มเวลา 5 1). เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50
2). เอกสารท่ีต้องเตรียมเพ่ิมเติม

 2.1) ใบรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน / หรือ อาจารย์ผู้สอน จ านวน 2 คน
 2.2) เอกสาร "ข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์อย่างย่อ (Thesis research proposal (in brief)) 

หารหลักสูตร โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50
3) เอกสารท่ีต้องเตรียมเพ่ิมเติม

3.1) ใบรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน / หรือ อาจารย์ผู้สอน จ านวน 2 คน

3.2) เอกสาร "ข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์อย่างย่อ (Thesis research proposal (in brief))

9 M3409 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต M.Sc. เคมี แผน ก แบบ ก2 (จัด

การศึกษาเป็นภาษ
ไทยและภาษาอังกฤษ

ในบางรายวิชา)

แบบเต็มเวลา 

(ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ)

5 2 วัน-เวลาราชการปกติ 120,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขาวิชา) 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต

P 15 มี.ค. 62 26 เม.ย. 62 21 มิ.ย. 62 C213 https://drive.google.com/file/d

/1-

uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS

2c1wBtvvLd/view

M3410A แผน ก แบบ ก 1 แบบเต็มเวลา

M3410B แผน ก แบบ ก2 แบบเต็มเวลา

11 M3411 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต M.Sc. 
(Environmental 

Science)

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2 แบบเต็มเวลา 5 2 วันจันทร์-วันศุกร์ 120,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 
http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

P P P 15-มี.ค.-62 26-เม.ย.-62 21-มิ.ย.-62 BS7203 https://drive.google.com/file/d

/1-

uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS

2c1wBtvvLd/view

ฟิสิกส์ Pเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า, ส าหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทางฟิสิกส์หรือเทียบเท่าจากสถาบันท่ี ก.พ. รับรอง หรือจากสถาบันท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษารับรอง และส าเร็จการศึกษาในระดับเกียรตินิยม หรือมี

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารหรือผลงานท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติหรือสูงกว่า ซ่ึงเป็น

ผู้เสนอผลงาน อย่างน้อย 1 เร่ือง โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นควรรับเข้า

ศึกษา, หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 เป็นผู้ส าเร็จการทางฟิสิกส์ศึกษาระดับปริญญาตรีทางฟิสิกส์

หรือเทียบเท่าจากสถาบันท่ี ก.พ. รับรอง หรือจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง และคณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา

120,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

วัน-เวลาราชการปกติ25

วันท่ี 22 มิ.ย. 
พ.ศ. 2562

8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต M.Sc. (Food 
Science and 

Technology)

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร

2 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 
8.00 - 16.00 น.

120,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา
รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

วันท่ี 27 เม.ย. พ.ศ.
 2562

 

10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต M.Sc. (Physics)

ล าดับท่ี รหัส ช่ือหลักสูตร
ช่ือย่อปริญญา

(ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา รูปแบบการเรียน

ประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการ

ศึกษา

  จ านวนท่ีคณะ   

 เปิดรับ (คน)

ระยะเวลา

การศึกษา 

(ปี)

ห้อง FE 201
อาคารปฏิบัติการ

วิศวกรรมอาหาร 
ภาควิชา

วิทยาศาสตร์การ

อาหาร คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.

บูรพา

วันและเวลาท่ีเรียน

https://drive.google.com/file/d

/1-

uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS

2c1wBtvvLd/view

13 24 https://drive.google.com/file/d

/1-

uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS

2c1wBtvvLd/view

19 ห้อง PY202 
อาคารฟิสิกส์

 วันท่ี 16 มี.ค. 
พ.ศ. 2562

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท) คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ถ้ามี)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาท่ีจัดสอบ

สถานท่ีจัดสอบ ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาโท



ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์

พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

D3401A แบบ 1.1 แบบเต็มเวลา

D3401B แบบ 2.1 แบบเต็มเวลา

D3401C แบบ 1.2 แบบเต็มเวลา

D3401D แบบ 2.2 แบบเต็มเวลา

D3402A แบบ 1.1 แบบเต็มเวลา 3

D3402B แบบ 2.1 แบบเต็มเวลา 3

D3403A แบบ 2.1 แบบเต็มเวลา วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 210,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 
http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

แบบ ๒.๑ ส าหรับผู้ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิต
๑. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ตาม

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

   ๒. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้
ภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
   ๓. มีเอกสารน าเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมท่ีสนใจ (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

/1-

uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS

2c1wBtvvLd/view

D3403B แบบ 2.2 แบบเต็มเวลา วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 280,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

แบบ ๒.๒ ส าหรับผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิต
๑. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

และมีคะแนน

เฉล่ียสะสมในระดับดีมาก หรืออยู่ในร้อยละ ๑๐ แรกของช้ัน ท้ังน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 
   ๒. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้
ภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

หมายเหตุ : หากผู้สมัครมีความจ าเป็นต้องปรับพ้ืนฐานความรู้ส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา หรือเลือกเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ท่ี

มหาวิทยาลัยบูรพารับรอง ท้ังน้ีโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารหลักสูตร

P P P 15-มี.ค.-62 26-เม.ย.-62 21-มิ.ย.-62 BS7203 https://drive.google.com/file/d

/1-

uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS

2c1wBtvvLd/view

D3404A แบบ 1.2 แบบเต็มเวลา

D3404B แบบ 2.1 แบบเต็มเวลา

19-มิ.ย.-62

https://drive.google.com/file/d

/1-

uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS

2c1wBtvvLd/view

https://drive.google.com/file/d

/1-

uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS

2c1wBtvvLd/view

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

210,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา
รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

280,000
(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 
http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

สาขาวิชา รูปแบบการเรียน

ประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการ

ศึกษา

  จ านวนท่ีคณะ   

 เปิดรับ (คน)

ระยะเวลา

การศึกษา 

(ปี)

วันและเวลาท่ีเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท) คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ถ้ามี)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาท่ีจัดสอบ

สถานท่ีจัดสอบ

26 เม.ย. 62 21 มิ.ย. 62P

ล าดับท่ี รหัส ช่ือหลักสูตร

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต PhD. C213

P

ระดับปริญญาเอก

13-มี.ค.-62

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาเคมี หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง มีผล
การเรียนระดับปริญญาโท GPA 3.25 ข้ึนไป และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา 

ส าหรับแบบ 1.1
2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาเคมี หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีผล

การเรียนอยู่ใน 35% แรกของจ านวนนิสิตท้ังหมดในสาขาวิชาท่ีเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัยบูรพา ส าหรับแบบ 1.2
 3) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาเคมี หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง และ

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ส าหรับแบบ 2.1
 4) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาเคมี หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีผล

การเรียนอยู่ใน 35% แรกของจ านวนนิสิตท้ังหมดในสาขาวิชาท่ีเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัยบูรพา ส าหรับแบบ 2.2

 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม 
 ในกรณีท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้พิจารณาโดยอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา

 ในกรณีของบุคคลากรจากภาคอุตสาหกรรม หรือจากการร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและส่วนงานอ่ืนๆจากภาครัฐหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท้ังน้ีเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ช่ือย่อปริญญา

(ภาษาอังกฤษ)

Ph.D. (Physics) ฟิสิกส์ 3 วัน-เวลาราชการปกติ

https://drive.google.com/file/d

/1-

uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS

2c1wBtvvLd/view

24-เม.ย.-62

ภาควิชา

คณิตศาสตร์

26 เมษายน 2562 21 มิถุนายน 2562

ห้อง PY202 

อาคารฟิสิกส์

3 3 จันทร์-ศุกร์ 210,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

จบปริญญาโท

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D. 
(Environmental 

Science)

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 55

4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D. 

(Mathematics)

คณิตศาสตร์

3

210,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

หลักสูตรแบบ 1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางฟิสิกส์หรือสาขาท่ี

เก่ียวข้อง ท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีเกรดเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือมีผลงานวิจัยท่ี
ตีพิมพ์หรือผลงานท่ีเสนอในท่ี ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ(ซ่ึงเป็นผู้น าเสนอผลงาน) อย่างน้อย

 1 เร่ือง หรือคณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา,  หลักสูตรแบบ 

2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางฟิสิกส์หรือสาขาท่ีเก่ียวข้องท่ี

มหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์หรือผลงานท่ีเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ 

(ซ่ึงเป็นผู้น าเสนอผลงาน) อย่างน้อย 1 เร่ือง หรือคณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาแล้ว

เห็นสมควรรับเข้าศึกษา

15 มี.ค. 62เคมี 4 3 วัน-เวลาราชการปกติ ใน
กรณีท่ีมาจาก

ภาคอุตสาหกรรม หรือจาก
การร่วมมือด้านงานวิจัย

ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพาและส่วน
งานอ่ืนๆจากภาครัฐหรือ

เอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ในการจัดการ

ด าเนินการเรียนการสอน 

ท้ังน้ีเป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยบูรพา

15 มีนาคม 2562P P P



ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์

พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

D3405A แบบ 1.1 แบบเต็มเวลา 210,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา
รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

D3405B แบบ 1.2 แบบเต็มเวลา 280,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 
http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

D3406A  แบบ 1.1 แบบเต็มเวลา 350,000 แบบ ๑.๑ (ส าเร็จปริญญาโท ท าดุษฎีนิพนธ์)        

๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์
ทางทะเล หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามดุลยพินิจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีคุณสมบัติ

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. ความรู้ภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง เกณฑ์การสอบผ่าน

ความรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. มีบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิกล่ันกรองตรวจผลงาน (peer-review)
 หรือตีพิมพ์ใน Proceedings ท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิกล่ันกรองตรวจผลงาน หรือมีผลงานอ่ืนท่ีเทียบเท่า

 ๔. มีเอกสารอธิบายงานวิจัยท่ีสนใจ (Statement of research interest) (ความยาวไม่เกิน ๕ 
หน้ากระดาษ A4)

D3406B แบบ 1.2 แบบเต็มเวลา 450,000 แบบ ๑.๒ (ส าเร็จปริญญาตรี ท าดุษฎีนิพนธ์)        

๑. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์
ทางทะเลหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ท่ีได้รับคะแนนเฉล่ียระดับดีมากหรือเทียบเท่า หรือมี
ประสบการณ์การท างานในสาขาท่ีเก่ียวข้องไม่น้อยกว่า ๓ ปี  

๒. ความรู้ภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง เกณฑ์การสอบผ่าน

ความรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. มีเอกสารอธิบายงานวิจัยท่ีสนใจ (Statement of research interest) (ความยาวไม่เกิน ๕ 

หน้ากระดาษ A4)

https://drive.google.com/file/d

/1-

uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS

2c1wBtvvLd/view

17-มิ.ย.-62

 15-มี.ค.-62 26-เม.ย.-62 21-มิ.ย.-62

BS-1201 อาคาร

วิทยาศาสตร
ชีวภาพ

https://drive.google.com/file/d

/1-

uEvCxc_HbZ3rY6TaOBEZS

2c1wBtvvLd/view

 11-มี.ค.-62 22-เม.ย.-62

BS-3105

ช่ือหลักสูตร
ช่ือย่อปริญญา

(ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา รูปแบบการเรียน

ประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการ

ศึกษา

  จ านวนท่ีคณะ   

 เปิดรับ (คน)

ระยะเวลา

การศึกษา 

(ปี)

วันและเวลาท่ีจัดสอบ

6 ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต Ph.D. วาริชศาสตร์ 5 3 วันและเวลาราชการ (อาจมี

วันเรียนเพ่ิมเติมได้ตามความ
เหมาะสม)

สถานท่ีจัดสอบ ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก

วันและเวลาท่ีเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท) คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ถ้ามี)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก

5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 5 3 วันเวลาราชการ แบบ ๑.๑ (ส าเร็จปริญญาโท ท าดุษฎีนิพนธ์)
 - เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
 แบบ ๑.๒ (ส าเร็จปริญญาตรี ท าดุษฎีนิพนธ์)

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีผลการ

เรียนดีมาก "ดีมาก" หมายถึง เกียรตินิยม หรืออยู่ในร้อยละ ๑๐ แรกของช้ัน
หมายเหตุ : หากผู้สมัครมีความจ าเป็นต้องปรับพ้ืนฐานความรู้ส าหรับการวิจัย นิสิตสามารถเลือก

เรียน
รายวิชาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือเลือกเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ท้ัง

ภายในและภายนอกประเทศ  ท่ีมหาวิทยาลัยบูรพารับรอง ท้ังน้ีโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ล าดับท่ี รหัส


