
ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 4)

คณะสาธารณสุขศาสตร์

พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน

1 M2401 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ แผน ก แบบ ก2 แบบไม่เต็มเวลา 15 วันเสาร์-อาทิตย์ 170,000 ส่าเร็จการศึกษาไม่ต่่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมหาวิทยาลัยบูรพารับรองในสาขาวิชาทางสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หรือในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง หรือหากมีคุณสมบัตินอกเหนือจากท่ีก่าหนดอาจได้รับการพิจารณาสมัครเข้ารับการคัดเลือก ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจ
ของกรรมการประจ่าหลักสูตร

/ / /

2 M2402 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แผน ก แบบ ก2 แบบไม่เต็มเวลา 20 วันเสาร์-อาทิตย์ 170,000 1. เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ีย 2.75 ข้ึนไป
 2. มีประสบการณ์ในการท่างานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. ผู้ท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ 1 และ ข้อ 2 อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของ
กรรมการประจ่าหลักสูตร

/ / /

M2403A แผน ก แบบ ก 1 แบบไม่เต็มเวลา 5 วันเสาร์-อาทิตย์ 150,000

M2403B แผน ก แบบ ก2 แบบไม่เต็มเวลา 10 วันเสาร์-อาทิตย์ 150,000

M2403C แผน ก แบบ ก2 แบบเต็มเวลา 15 วันจันทร์-ศุกร์ 90,000

/ /ผู้ท่ีจะสมัครเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังน้ี
1. ส่าเร็จการศึกษาไม่ต่่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาทางด้านสุขภาพ และมีเกรดเฉล่ียสะสม
ต้ังแต่ 2.50 ข้ึนไป หรือ
2. ส่าเร็จการศึกษาไม่ต่่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาอ่ืน และมีประสบการณ์การท่างานทางสาธารณสุขมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 
ปีหลังจบปริญญาตรี
3. ผู้ท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ 1 หรือข้อ 2 อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของ
กรรมการประจ่าหลักสูตร และอาจต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานทางสาธารณสุขเพ่ือปรับพ้ืนฐาน
กรณีผู้ท่ีจะสมัครเข้าศึกษาในแผน ก 2 และมีคุณสมบัติตามข้อ 2 หรือข้อ 5 หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา อาจต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานทางสาธารณสุขโดยไม่นับหน่วยกิต เพ่ือปรับพ้ืนฐานก่อน ตามแต่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา และไม่สามารถรับ
ใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนได้
ผู้ท่ีจะสมัครเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก (1) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังน้ี
1. ส่าเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์ ปริญญาทันตแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. มีประสบการท่างานไม่น้อยกว่า 3 ปี (ติดต่อกัน) หลังจากจบปริญญาตรี 

ระดับปริญญาโท

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
ประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการ

ศึกษา

  จ านวนท่ี 

 เปิดรับ 

(คน)

วันและเวลาท่ีเรียน

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 

(บาท)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ถ้ามี)ล าดับท่ี ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการเรียนรหัส

สาธารณสุขศาสตรมหา

บัณฑิต

3 /



ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 4)

คณะสาธารณสุขศาสตร์

พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน

1 D2401 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ แบบ 2.1 แบบเต็มเวลา 5 วันจันทร์-ศุกร์ 350,000   - ส่าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยได้แต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่่า

กว่า 3.00 หรือหากมีคุณสมบัตินอกเหนือจากท่ีก่าหนดอาจได้รับการพิจารณาสมัครเข้ารับการคัดเลือก ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการประจ่าหลักสูตร

/ / /

D2402A แบบ 2.1 แบบเต็มเวลา 2 วันจันทร์-ศุกร์ 350,000

D2402B แบบ 2.2 แบบเต็มเวลา 3 วันจันทร์-ศุกร์ 450,000

D2403A แบบ 1.1 แบบเต็มเวลา 3 วันจันทร์-ศุกร์ 350,000  แบบ 1.1 

1.  ส่าเร็จการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) หรือปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หรือ

ปริญญาโทในสาขาท่ีเก่ียวข้องตามประกาศของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่่ากว่า 3.5 หรือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 

หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

2.  มีประสบการณ์ในการท่าวิจัยในสาขาสาธารณสุขศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาต่างๆ โดยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย

หรือน่าเสนอเผยแพร่ในวารสารหรือน่าเสนอในเวทีประชุมวิชาการท้ังระดับชาติหรือนานาชาติ 3 ปีต่อเน่ือง ปีละอย่างน้อย 1 เร่ือง

3.  ผู้ท่ีมีคุณสมบัติแตกต่างจากเกณฑ์ข้อ 1 และ ข้อ 2 อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

/ / /

D2403B        แบบ 2.1 แบบเต็มเวลา 5 วันจันทร์-ศุกร์ 350,000 แบบ  2.1

     1. ส่าเร็จการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) หรือปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หรือ

ปริญญาโทในสาขาท่ีเก่ียวข้องตามประกาศของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่่ากว่า 3.5 หรือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 

หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

     2. มีประสบการณ์ในการท่างานสาธารณสุขหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับงานสาธารณสุขหลังจากจบปริญญาโท อย่างน้อย 1 ปี

 3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษโดยเกณฑ์ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา ท่ี 0342/2561 เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 

4. ผู้ท่ีมีคุณสมบัติแตกต่างจากเกณฑ์ดังกล่าว  อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต และอาจต้องเรียนหรือสอบให้ผ่านรายวิชาทางด้านสาธารณสุขหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีก่าหนดต้องเรียนในหมวดวิชาท่ีก่าหนดไว้ในโครงสร้าง

มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาท่ีเก่ียวข้อง (มคอ.1)

/ / /

ระดับปริญญาเอก

ล าดับท่ี รหัส ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการเรียน

ประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการ

ศึกษา

  จ านวนท่ี 

 เปิดรับ 

(คน)

วันและเวลาท่ีเรียน

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 

(บาท)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ถ้ามี)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก

/ / /

3 สาธารณสุขศาสตรดุษฎี

บัณฑิต

1. ส่าหรับผู้สมัครแบบ 2.1 เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ีย 2.75 ข้ึน

ไป หรือ

 2. ส่าหรับผู้สมัครแบบ 2.2 เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลการเรียนในระดับดีมากหรือเทียบเท่า

3. มีประสบการณ์ในการท่างานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. ผู้ท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของกรรมการประจ่า

หลักสูตร

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย


