
พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน    รอบท่ี 1    รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

M1101A แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา 15

M1101B แผน ข ไม่เต็มเวลา 25

M1102A แผน ก  แบบ ก 2

(หลักสูตร 1 ปริญญา )

250,000 บาท 

(ตลอดหลักสูตร)

M1102B แผน ก แบบ ก 2

(หลักสูตร 2 ปริญญา )

350,000 บาท 

(ตลอดหลักสูตร)

M1102C แผน ข

(หลักสูตร 1 ปริญญา )

250,000 บาท 

(ตลอดหลักสูตร)

M1102D แผน ข

(หลักสูตร 2 ปริญญา )

350,000 บาท 

(ตลอดหลักสูตร)

ระดับปริญญาโท

วันเสาร์-วันอาทิตย์

วันเสาร์-วันอาทิตย์

2 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (จัดการ

เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)

การจัดการการท่องเท่ียว

ระหว่างประเทศ
5ไม่เต็มเวลา

ไม่เต็มเวลา 15

1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต -

วันเสาร์-วันอาทิตย์

180,000 บาท 

(ตลอดหลักสูตร)

20 มิถุนายน 2563 

เวลา 09.00-12.00 น.

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563

คณะการจัดการและการท่องเท่ียว 
ล าดับท่ี ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการเรียนรหัส วิธีการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการ

ศึกษา

  จ านวนท่ีคณะ    

เปิดรับ (คน) 

วันและเวลาท่ีเรียน ค่าธรรมเนียม

การศึกษา (บาท)

ห้อง BBS-801 ช้ัน 8 

คณะการจัดการและ

การท่องเท่ียว

 

 

 

18 มกราคม 2563 

เวลา 09.00-12.00 น.

9 พฤษภาคม 2563 

เวลา 09.00-12.00 น.

เอกสารแนบหมายเลข ๒



พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน       รอบท่ี 1    รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

1 M1201 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยศึกษา แผน ก 

แบบ ก 2

เต็มเวลา 5 เรียนวันศุกร์และเสาร์

(เรียนประมาณสัปดาห์ละ

 2  วัน)

120,000    18 มกราคม 2563 9 พฤษภาคม 2563 20 มิถุนายน 2563 ห้อง Qs 2-711

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

M1202A แผน ก 

แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา 10

M1202B แผน ข ไม่เต็มเวลา 10

3 M1203 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการส่ือสาร

ทางการเมืองและ

สังคม

แผน ก 

แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา 10 เสาร์ - อาทิตย์ 

(08.00-18.00)

160,000    18 มกราคม 2563 9 พฤษภาคม 2563 20 มิถุนายน 2563 ห้อง QS2-321

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

4 M1204 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย แผน ก 

แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา 7 เสาร์-อาทิตย์ 

09.00-17.00 น.

เป็นไปตาม

ระเบียบของ

คณะฯ

   18 มกราคม 2563 9 พฤษภาคม 2563 ไม่ระบุ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

5 M1205 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสาร

แผน ก 

แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา 10 เสาร์-อาทิตย์ 

09.00-16.00 น.

เป็นไปตาม

ระเบียบของ

คณะฯ

   19 มกราคม 2563 10 พฤษภาคม 2563 21 มิถุนายน 2563 QS2-413 Z (ข้อเขียน) 

QS2-807 (สัมภาษณ์)

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

1 D1201 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ไทยศึกษา แบบ 2.1 เต็มเวลา 5 เรียนวันศุกร์และเสาร์

(เรียนประมาณสัปดาห์ละ

 2  วัน)

405,000   18 มกราคม 2563 9 พฤษภาคม 2563 20 มิถุนายน 2563 ห้อง Qs 2-714

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

20 มิถุนายน 2563เสาร์ - อาทิตย์ 

(08.00-18.00)

ห้อง QS2-321

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

   18 มกราคม 2563 9 พฤษภาคม 2563160,0002 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ส่ือสารการตลาด

สาขาวิชา รูปแบบการเรียนรหัสล าดับท่ี ช่ือหลักสูตร วิธีการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการ

ศึกษา

  จ านวนท่ีคณะ   

 เปิดรับ (คน) 

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 

(บาท)

วันและเวลาท่ีเรียน



พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน       รอบท่ี 1    รอบท่ี 2  รอบท่ี 3

1 M1301 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม แผน ก 

แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา 20 เสาร์-อาทิตย์ 240,000   18 มกราคม 2563 9 พฤษภาคม 2563 20 มิถุนายน 2563 ห้อง AB-gs 201 ช้ัน 2 

อาคารคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์

2 M1302 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทัศนศิลป์และการออกแบบ แผน ก 

แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา 20 เสาร์-อาทิตย์ 240,000   18 มกราคม 2563 9 พฤษภาคม 2563 20 มิถุนายน 2563 ห้อง AB-gs 208 ช้ัน 2 

อาคารคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์

D1301A แบบ 1.1 เต็มเวลา 5

D1301B แบบ 2.1 เต็มเวลา 15

D1302A แบบ 1.1 เต็มเวลา 5

D1302B แบบ 2.1 เต็มเวลา 15

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563
คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิธีการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการ

ศึกษา

  จ านวนท่ีคณะ   

 เปิดรับ (คน) 

วันและเวลาท่ี

เรียน

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 

(บาท)

ล าดับท่ี ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการ

เรียน

รหัส

20 มิถุนายน 2563 ห้อง AB-gs 201 ช้ัน 2 

อาคารคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

  18 มกราคม 2563 9 พฤษภาคม 25631 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม เสาร์-อาทิตย์ 480,000

18 มกราคม 2563 9 พฤษภาคม 2563 20 มิถุนายน 2563 ห้อง AB-gs 208 ช้ัน 2 

อาคารคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทัศนศิลป์และการออกแบบ เสาร์-อาทิตย์ 480,000   



พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน       รอบท่ี 1    รอบท่ี 2       รอบท่ี 3

M1401A แผน ก
 แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา 5

M1401B แผน ข ไม่เต็มเวลา 20

M1402A แผน ก
 แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา 8

M1402B แผน ข ไม่เต็มเวลา 30

M1403A แผน ก 
แบบ ก 2

เต็มเวลา 8

M1403B แผน ข เต็มเวลา 15

M1404A แผน ก 
แบบ ก 2

เต็มเวลา 8

M1404B แผน ข เต็มเวลา 30

M1405A แผน ก 
แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา 5

M1405B แผน ข ไม่เต็มเวลา 40

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (1)
วิธีการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาท่ีจัดสอบประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการ
ศึกษา

  จ านวนท่ีคณะ   
 เปิดรับ (คน) 
(ต้องสอดคล้องกับ

ข้อมูลการผลิตบัณฑิต)

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

(บาท)

วันและเวลาท่ีเรียนล าดับท่ี ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา สถานท่ีจัดสอบ

20 มิถุนายน 2563
สอบข้อเขียน 

09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

13.00 น.

ห้อง 701 ตึกคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ห้อง 701 ตึกคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

9 พฤษภาคม 2563 
สอบข้อเขียน 

09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

13.00 น.

20 มิถุนายน 2563
สอบข้อเขียน 

09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

13.00 น.

9 พฤษภาคม 2563 
สอบข้อเขียน 

09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

13.00 น.

รูปแบบการ
เรียน

รหัส

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ยุทธศาสตร์และความม่ันคง

ระดับปริญญาโท
1

18 มกราคม 2563 
สอบข้อเขียน 

09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

13.00 น.

18 มกราคม 2563 
สอบข้อเขียน 

09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

13.00 น.

 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 
09.00-16.00 น.

เหมาจ่าย 
150,000

  

3 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
จัดการปกครอง

2 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม

วันและเวลาราชการ เหมาจ่าย 
100,000

เสาร์-อาทิตย์ เวลา 
09.00-16.00 น.

เหมาจ่าย 
150,000

  

ห้อง 701 ตึกคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  18 มกราคม 2563 
สอบข้อเขียน 

09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

13.00 น.

9 พฤษภาคม 2563 
สอบข้อเขียน 

09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

13.00 น.

20 มิถุนายน 2563
สอบข้อเขียน 

09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

13.00 น.

ห้อง 701 ตึกคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

18 มกราคม 2563 
สอบข้อเขียน 

09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

13.00 น.

9 พฤษภาคม 2563 
สอบข้อเขียน 

09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

13.00 น.

20 มิถุนายน 2563
สอบข้อเขียน 

09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

13.00 น.



4 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  - วันจันทร์-ศุกร์ 
หลังเวลาราชการ

เหมาจ่าย 
100,000

5 นิติศาสตรมหาบัณฑิต*
(เปิดรับเฉพาะรอบท่ี 3)

 - เสาร์-อาทิตย์ 
เวลา 09.00-16.00 

น.

เหมาจ่าย 
180,000

    -ไม่รับ-  -ไม่รับ- 20 มิถุนายน 2563
สอบข้อเขียน 

09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

13.00 น.

ห้อง 701 ตึกคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา



พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน       รอบท่ี 1    รอบท่ี 2       รอบท่ี 3

D1401A แบบ 1.1 แบบไม่เต็มเวลา

D1401B แบบ 2.1 แบบไม่เต็มเวลา

D1402A แบบ 1.1 แบบไม่เต็มเวลา 7

D1402B แบบ 2.1 แบบไม่เต็มเวลา 10

1 รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
จัดการปกครอง

20

เสาร์-อาทิตย์ เวลา 
09.00-16.00 น.

วันและเวลาท่ีเรียน ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

(บาท)

วิธีการพิจารณาคัดเลือกล าดับท่ี

ห้อง 701 ตึกคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 -ไม่รับ-  -ไม่รับ- 20 มิถุนายน 2563
สอบข้อเขียน 

09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

13.00 น.
(ต้องย่ืนเค้า

โครงงานวิจัย)

ห้อง 701 ตึกคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

9 พฤษภาคม 2563 
สอบข้อเขียน 

09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

13.00 น.
(ต้องย่ืนเค้า

โครงงานวิจัย)

18 มกราคม 2563 
สอบข้อเขียน 

09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

13.00 น.
(ต้องย่ืนเค้า

โครงงานวิจัย)

  

20 มิถุนายน 2563
สอบข้อเขียน 

09.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

13.00 น. 
(ต้องย่ืนเค้า

โครงงานวิจัย)

เหมาจ่าย 
450,000

  

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตร์และความม่ันคง*
(เปิดรับเฉพาะรอบท่ี 3)

เสาร์-อาทิตย์ เวลา 
09.00-16.00 น.

เหมาจ่าย 
450,000

รหัส ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการ
เรียน

ระดับปริญญาเอก

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (2)
วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการ
ศึกษา

  จ านวนท่ีคณะ   
 เปิดรับ (คน) 
(ต้องสอดคล้องกับ

ข้อมูลการผลิตบัณฑิต)



พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน       รอบท่ี 1    รอบท่ี 2       รอบท่ี 3    

M1501A แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา

M1501B แผน ข ไม่เต็มเวลา

M1502A แผน ก แบบ ก 2    เต็มเวลา 

(รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู)

10  วัน-เวลาราชการปกติ 

(วันจันทร์-ศุกร์)

145,000

M1502C แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา 10 นอกวัน-เวลาราชการ (เสาร์-

อาทิตย์)

143,000

M1503A แผน ก แบบ ก 2    เต็มเวลา   

(รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู)

10 วันจันทร์-ศุกร์ 145,000

M1503B แผน ก แบบ ก 2    เต็มเวลา    

(ไม่รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู)

10 วันเสาร์-อาทิตย์    143,000

 โดยแบ่งจ่ายเป็น

 4 งวด

4 M1504 การศึกษามหาบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา 15     วันเสาร์-อาทิตย์      

(เวลา 08.00-17.00 น.)

   143,000

 โดยแบ่งจ่ายเป็น

 4 งวด

P P P 24-ม.ค.-63 15-พ.ค.-63 21 มิย. 63 คณะศึกษาศาสตร์

M1505A แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 15 วันจันทร์-ศุกร์ 119,000

M1505B แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา 15  วันเสาร์-อาทิตย์ 143,000

วันและเวลาท่ีจัดสอบ

P P P

P P

สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาโลก (หลักสูตร

นานาชาติ) Teaching English

 as a Global Language

15

P

P P P

สถานท่ีจัดสอบประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการศึกษา

  จ านวนท่ีคณะ   

 เปิดรับ (คน) 

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา (บาท)

วันและเวลาท่ีเรียนช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการเรียน

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

ระดับปริญญาโท

รหัสล าดับท่ี

21 มิย. 63วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 

9.00-16.00 น.

 266,000

 * มีค่าธรรมเนียม

นิสิตต่างชาติ

การศึกษามหาบัณฑิต1

P ไม่รับ ไม่รับ

24-ม.ค.-63 15-พ.ค.-63

วิธีการพิจารณาคัดเลือก

24-ม.ค.-63 15-พ.ค.-63 21 มิย. 63 คณะศึกษาศาสตร์

2 การศึกษามหาบัณฑิต การสอนคณิตศาสตร์

* เปิดรับสมัครเฉพาะรอบท่ี 3

21 มิย. 63 คณะศึกษาศาสตร์ไม่รับ ไม่รับ

21 มิย. 63

3

5 การศึกษามหาบัณฑิต การศึกษาและการพัฒนาสังคม P

การศึกษามหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์

* เปิดรับสมัครเฉพาะรอบท่ี 3

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563

คณะศึกษาศาสตร์ (1)

P



พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน       รอบท่ี 1    รอบท่ี 2       รอบท่ี 3    

M1506A แผน ก แบบ ก 2

M1506B แผน ข

M1506C แผน ก แบบ ก 2

M1506D แผน ข

7 M1507 การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา 25 วันเสาร์ -อาทิตย์ 143,000 P P P 24-ม.ค.-63 15-พ.ค.-63 21 มิย. 63 คณะศึกษาศาสตร์

8 M1508 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สมอง จิตใจและการเรียนรู้

* เปิดรับสมัครเฉพาะรอบท่ี 3

แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา 12     วันเสาร์-อาทิตย์       

เวลา 09.00-16.00 น.

143,000 P P P ไม่รับ ไม่รับ 21 มิย. 63 คณะศึกษาศาสตร์

M1509A แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 7      วันจันทร์-ศุกร์      (เวลา

 09.00 -16.00 น.)

119,000 P P P

M1509B แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา 8     วันเสาร์-อาทิตย์      

(เวลา 09.00-16.00 น.)

143,000 P P P

M1510A แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 

(รับใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพครู)

15 วัน-เวลาราชการปกติ(อาจมี

บางรายวิชา ส.-อา.) 145,000

P P P ไม่รับ ไม่รับ 21 มิย. 63

M1510B แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา 15 นอกวัน-เวลาราชการ (เสาร์-

อาทิตย์)

143,000 P P P ไม่รับ ไม่รับ 21 มิย. 63

11 M1511B วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา

* เปิดรับสมัครเฉพาะรอบท่ี 3

แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา 17     วันเสาร์-อาทิตย์      

(เวลา 09.00-16.00 น.)

143,000 P P P ไม่รับ ไม่รับ 21 มิย. 63 คณะศึกษาศาสตร์

21 มิย. 63

    เต็มเวลา   

(รับท้ังนิสิตไทยและ

นิสิตต่างชาติ)

15 วันและเวลาราชการ นอกวัน

และเวลาราชการ(เสาร์ 

อาทิตย์ และวันปกติหลัง

เวลาราชการ)

119,000

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563

คณะศึกษาศาสตร์ (2)
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา (บาท)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบ

6 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ P P P

P P P

ระดับปริญญาโท

10 การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน

* เปิดรับสมัครเฉพาะรอบท่ี 3

คณะศึกษาศาสตร์

ไม่รับ ไม่รับ 21 มิย. 63 คณะศึกษาศาสตร์9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการปรึกษา

* เปิดรับสมัครเฉพาะรอบท่ี 3

อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1  

ช้ัน 5 ห้อง 501D

คณะศึกษาศาสตร์
    ไม่เต็มเวลา    

(รับท้ังนิสิตไทยและ

นิสิตต่างชาติ)

15 143,000วันและเวลาราชการ นอกวัน

และเวลาราชการ(เสาร์ 

อาทิตย์ และวันปกติหลัง

เวลาราชการ)

24-ม.ค.-63 15-พ.ค.-63

ล าดับท่ี รหัส ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการเรียน ประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการศึกษา

  จ านวนท่ีคณะ   

 เปิดรับ (คน) 

วันและเวลาท่ีเรียน



พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน       รอบท่ี 1    รอบท่ี 2       รอบท่ี 3    

D1501A แบบ 1.1 P P P 24-ม.ค.-63 15-พ.ค.-63 21 มิย. 63

D1501B แบบ 2.1 P P P 24-ม.ค.-63 15-พ.ค.-63 21 มิย. 63

2 D1502 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การศึกษาและการพัฒนาสังคม แบบ 2.1 เต็มเวลา 6 วันเสาร์-อาทิตย์ 574,000 P P P 24-ม.ค.-63 15-พ.ค.-63 21 มิย. 63 คณะศึกษาศาสตร์

4 D1504 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1 เต็มเวลา 10 วันจันทร์-อาทิตย์ 574,000 P P P 24-ม.ค.-63 15-พ.ค.-63 21 มิย. 63 คณะศึกษาศาสตร์

D1505A แบบ 2.1 เต็มเวลา 2      วันจันทร์-ศุกร์      (เวลา

 09.00 -16.00 น.)

574,000 P P P

D1505B แบบ 2.1 ไม่เต็มเวลา 3     วันเสาร์-อาทิตย์      

(เวลา 09.00-16.00 น.)

579,000 P P P

6 D1506A การศึกษาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน

* เปิดรับสมัครเฉพาะรอบท่ี 3

แบบ 2.1 เต็มเวลา 5 วัน-เวลาราชการปกติ

(อาจมีบางรายวิชา ส.-อา.)

574,000 P P P ไม่รับ ไม่รับ 21 มิย. 63 คณะศึกษาศาสตร์

D1507A แบบ 2.1 เต็มเวลา 3      วันจันทร์-ศุกร์      (เวลา

 09.00 -16.00 น.)

574,000 P P P

D1507B แบบ 2.1 ไม่เต็มเวลา 6     วันเสาร์-อาทิตย์      

(เวลา 09.00-16.00 น.)

579,000 P P P

คณะศึกษาศาสตร์

7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา

* เปิดรับสมัครเฉพาะรอบท่ี 3
ไม่รับ ไม่รับ 21 มิย. 63

5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยาการปรึกษา

* เปิดรับสมัครเฉพาะรอบท่ี 3
คณะศึกษาศาสตร์ไม่รับ ไม่รับ 21 มิย. 63

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา

โลก (หลักสูตรนานาชาติ) 

Teaching English as a 

Global Language

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563

คณะศึกษาศาสตร์ (3)
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา (บาท)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบ

ระดับปริญญาเอก
1 เต็มเวลา  755,000 

* มีค่าธรรมเนียม

นิสิตต่างชาติ

    จันทร์-อาทิตย์      (เวลา

 9.00-16.00 น.)

3

คณะศึกษาศาสตร์

ล าดับท่ี รหัส ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการเรียน ประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการศึกษา

  จ านวนท่ีคณะ   

 เปิดรับ (คน) 

วันและเวลาท่ีเรียน



* คุณสมบัติของผู้สมัคร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัย
1.เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือก ำลังศึกษำในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยระดับปริญญำตรีสำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย จำกสถำบันอุดมศึกษำท่ีส ำนักงำนคณะก รรมกำรกำรอุดมศึกษำรับรอง ทั้งนี้ผู้ที่ก ำลังศึกษำในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยระดับ        
2.เป็นผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรปริญญำตรีต้องน ำหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำมำแสดงต่อคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรก่อนเข้ำศึกษำ
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผน ก แบบ ก 2
1.เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
2.มีประสบกำรณ์ท ำงำนอย่ำงน้อย 1 ปี หรือ สำมำรถน ำเสนอหัวข้อและเค้ำโครงกำรวิจัยที่น่ำสนใจและเป็นท่ีประจักษ์ในด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  
3.มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษำ ที่เรียนในสำขำที่เกี่ยวข้อง สำมำรถเทียบโอนในหลักสูตรนี้  

4.มีเกณฑ์กำรรับเข้ำศึกษำ ผู้เข้ำศึกษำต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ โดยให้เป็นไปตำมประกำศผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยบูรพำ
แผน ข  

1.เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
2.มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษำ ที่เรียนในสำขำท่ีเก่ียวข้อง สำมำรถเทียบโอนในหลักสูตรนี้) 
3.เกณฑ์กำรรับเข้ำศึกษำ ผู้เข้ำศึกษำต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ โดยให้เป็นไปตำมประกำศผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยบูรพำ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ได้ก ำหนดเกณฑ์ในกำรคัดเลือกผู้สมัครซ่ึงต้องผ่ำนกำรพิจำรณำใบสมัคร กำรทดสอบข้อเขียน กำรสัมภำษณ์และผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษตำม ระเบียบของคณะศึกษำศำสตร์หรือระเบียบของมหำวิทยำลัยบูรพำ โดยเกณฑ์กำร
พิจำรณำรับเข้ำศึกษำต่อมีดังนี้
4.1 การพิจารณาใบสมัครเรียน
4.1.1 ผู้สมัครเรียนไม่จ ำเป็นต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือปริญญำโทในสำขำกพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แต่ต้องระบุถึงเหตุผลและประโยชน์ของกำรสมัครเรียนในสำขำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่ชัดเจน
4.1.2 ผู้สมัครต้องสำมำรถแสดงหลักฐำนกำรส ำเร็จกำรศึกษำท้ังระดับปริญญำตรี และปริญญำโทหรือเขียนใบค ำร้องผ่อนผันหลักฐำนในวันยืนใบสมัคร แต่ต้องยื่นเอกสำรทั้งหมดก่อนวันรำยงำนตัวเป็นนิสิตระดับปริญญำเอก 
4.1.3 เฉพำะผู้สมัครเรียน แผน 1.1 ต้องส่งเค้ำโครงงำนวิจัยที่ประสงค์จะท ำดุษฎีนิพนธ์แนบมำพร้อมใบสมัครด้วย
4.1.4 เฉพำะผู้สมัครเรียนแผน 1.1 ต้องแนบประวัติแสดงประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกำรงำนด้ำนกำรศึกษำ หรือ งำนด้ำนกำรพัฒนำ/กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ หรืองำนด้ำนกำรพัฒนำองค์กำรธุรกิจหรือองค์กำรทำงกำรศึกษำที่เคยท ำในอดีตอย่ำงน้อย 2 ปี
4.2 สอบข้อเขียน
4.2.1 ผู้สมัครท้ัง 2 แผนกำรเรียนต้องสำมำรถน ำเสนอโดยกำรเขียนสรุปควำมคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับหัวข้องำนดุษฎีนิพนธ์ กำรออกแบบกำรศึกษำ ประเด็นหัวข้อวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้องซึ่งคำดว่ำจะต้องศึกษำ แผนกำรศึกษำและประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ รวมอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 
4.3 การสอบสัมภาษณ์
4.3.1 ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึงควำมพร้อมและควำมมุ่งมั่น ระเบียบวินัยในตนเองท่ีจ ำเป็นต่อกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกให้ประสบควำมส ำเร็จ
4.3.2 ผู้สมัครต้องสำมำรถสื่อสำรควำมคิด ทัศนคติเก่ียวกับเหตุผลของกำรสมัครเรียนเป็นภำษำอังกฤษได้
4.4 เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ



พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน       รอบท่ี 1    รอบท่ี 2    รอบท่ี 3

M1601A แผน ก แบบ ก2 5

M1601B แผน ข 50

ระดับปริญญาโท

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ล าดับท่ี ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการเรียนรหัส ประเภทนิสิต/วิธีการ

จัดการศึกษา

  จ านวนท่ีคณะ  

  เปิดรับ (คน) 

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 

(บาท)

วันและเวลาท่ีเรียน

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
วิธีการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบ

วันเสาร์-อาทิตย์ 

(09.00-17.00 น.)

160,000    ไม่เต็มเวลา    

(เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

1 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - ช้ัน 2 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 24 มกราคม 2563 15 พฤษภาคม 2563 21 มิถุนายน 2563



พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน       รอบท่ี 1    
(ให้ระบุวันระหว่างวันท่ี  18 - 

24 ม.ค. 63)

รอบท่ี 2
(ให้ระบุวันระหว่างวันท่ี

9 - 15 พ.ค. 63)

      รอบท่ี 3    
(ให้ระบุวันระหว่างวันท่ี    

20 - 21 มิ.ย. 63)

M1701A 45 เสาร์ - อาทิตย์ 

09.00 - 16.00 น.
  วันอาทิตย์ท่ี 

19 ม.ค.63

วันอาทิตย์ท่ี 

10 พ.ค.63

วันอาทิตย์ท่ี 

21 มิ.ย.63

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

M1701B 45 อังคาร-พุธ-พฤหัสบดี

18.30 - 21.30 น.
  วันอาทิตย์ท่ี 

19 ม.ค.63

วันอาทิตย์ท่ี 

10 พ.ค.63

วันอาทิตย์ท่ี 

21 มิ.ย.63

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

2 M1702 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ แผน ข  ไม่เต็มเวลา 8 เสาร์ - อาทิตย์ 

09.00 - 16.00 น.

387,000   วันอาทิตย์ท่ี 

19 ม.ค.63

วันอาทิตย์ท่ี 

10 พ.ค.63

วันอาทิตย์ท่ี 

21 มิ.ย.63

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

3 M1703 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจโลก แผน ข ไม่เต็มเวลา 76 เสาร์ - อาทิตย์ 

09.00 - 16.00 น.

235,000   วันอาทิตย์ท่ี 

19 ม.ค.63

วันอาทิตย์ท่ี 

10 พ.ค.63

วันอาทิตย์ท่ี 

21 มิ.ย.63

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

ระดับปริญญาโท

290,000

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ส าหรับผู้บริหาร

 - แผน ข ไม่เต็มเวลา

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วิธีการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการศึกษา

  จ านวนท่ีคณะ   

 เปิดรับ (คน) 

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 

(บาท)

วันและเวลาท่ีเรียนล าดับท่ี ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการ

เรียน

รหัส

** หมายเหตุ **
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้สมัครรหัสสาขา M1701A และ M1701B
1. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีทุกสำขำ
2. อำยุ 24 ปีข้ึนไป จนถึงวันรับสมัคร หรือวิทยำลัยพำณิชยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ พิจำรณำเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม
3. สำมำรถอุทิศเวลำให้กับกำรศึกษำตำมท่ีก ำหนดไว้ในหลักสูตร

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้สมัครรหัสสาขา M1702 และ M1703
1. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีทุกสำขำ
2. อำยุ 21 ปีข้ึนไป จนถึงวันรับสมัคร หรือวิทยำลัยพำณิชยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ พิจำรณำเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม
3. สำมำรถอุทิศเวลำให้กับกำรศึกษำตำมท่ีก ำหนดไว้ในหลักสูตร



พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน       รอบท่ี 1    รอบท่ี 2       รอบท่ี 3    

1 M1801 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยและสถิติทาง
วิทยาการปัญญา

แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 15 วัน-เวลาราชการ
ปกติ/ นอกวัน-เวลา

ราชการ (เสาร์-
อาทิตย์)

150,000 18 มกราคม 2563 
เวลา 09.00 - 12.00 น.

9 พฤษภาคม 2563 
เวลา 09.00 - 12.00 น.

20 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ห้อง RMCS 200
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ

วิทยาการปัญญา

D1801A แบบ 1.1 เต็มเวลา

D1801B แบบ 2.1 เต็มเวลา



ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
สาขาวิชา รูปแบบการเรียนรหัส วิธีการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการ
ศึกษา

  จ านวนท่ีคณะ    
เปิดรับ (คน) 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

(บาท)

วันและเวลาท่ีเรียนล าดับท่ี ช่ือหลักสูตร

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก
1 18 มกราคม 2563 

เวลา 09.00 - 16.00 น.
การวิจัยและสถิติทาง

วิทยาการปัญญา
14 วัน-เวลาราชการ

ปกติ/ นอกวัน-เวลา
ราชการ (เสาร์-

อาทิตย์)

450,000 สอบสัมภาษณ์
ห้อง RMCS 200
สอบข้อเขียน 

ห้อง RMCS 301
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ

วิทยาการปัญญา

20 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 - 16.00 น.

9 พฤษภาคม 2563 
เวลา 09.00 - 16.00 น.

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต



พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน       รอบท่ี 1    รอบท่ี 2       รอบท่ี 3    

M1901A แผน ก แบบก 1 เต็มเวลา 5

M1901B แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 10

ระดับปริญญาโท

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563

คณะดนตรีและการแสดง
ล าดับท่ี ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการเรียนรหัส วิธีการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการศึกษา
  จ านวนท่ีคณะ   

 เปิดรับ (คน) 
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา (บาท)
วันและเวลาท่ีเรียน

1 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรีและการแสดง วันเสาร์-อาทิตย์ 232,000 20 มิถุนายน 2563 ห้อง MUPA 1/3
คณะดนตรีและการแสดง

  24 มกราคม 2563 15 พฤษภาคม 2563



พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน       รอบท่ี 1    รอบท่ี 2       รอบท่ี 3    

M2101A เต็มเวลา 5 132,000

M2101B ไม่เต็มเวลา 5 165,000

2 M2102 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 12 132,000    *ใบประกอบวิชาชีพ

(แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัครและ

น ามาในวันสอบคัดเลือก)

P P 18 ม.ค. 63

เวลา 09.00 น.

9 พ.ค. 63

เวลา 09.00 น.

20 มิ.ย. 63

เวลา 09.00 น.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

6 รอบพระชนมพรรษา 

คณะพยาบาลศาสตร์

M2103A แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 10 134,000 P P P 24 ม.ค. 63

เวลา 09.00 น.

15 พ.ค. 63

เวลา 09.00 น.

20 มิ.ย. 63

เวลา 09.00 น.

M2103B แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา 10 168,000 P P P 24 ม.ค. 63

เวลา 09.00 น.

15 พ.ค. 63

เวลา 09.00 น.

20 มิ.ย. 63

เวลา 09.00 น.

M2104A แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 6 132,000

M2104B แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา 6 165,000

M2105A แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 5 132,000

M2105B แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา 5 165,000

6 M2106A แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 6 132,000

M2106B แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา 6 165,000

22 ม.ค. 63

เวลา 13.00 น.

14 พ.ค. 63

เวลา 09.00 น.

20 มิ.ย. 63

เวลา 09.00 น.

   *ใบประกอบวิชาชีพ

(แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัครและ

น ามาในวันสอบคัดเลือก)

การพยาบาลจิตเวชและ

สุขภาพจิต

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต4    *ใบประกอบวิชาชีพ

(แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัครและ

น ามาในวันสอบคัดเลือก)

       *ใบประกอบวิชาชีพ         

(แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัครและ

น ามาในวันสอบคัดเลือก)

P

20 มิ.ย. 63

เวลา 13.30 น.

5

รูปแบบการเรียนล าดับท่ี ช่ือหลักสูตร วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการ

ศึกษา

  จ านวนท่ีคณะ   

 เปิดรับ (คน) 

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 

(บาท)

วันและเวลาท่ีเรียน

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

6 รอบพระชนมพรรษา 

คณะพยาบาลศาสตร์

ระดับปริญญาโท

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้สูงอายุ    *ใบประกอบวิชาชีพ

(แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัครและ

น ามาในวันสอบคัดเลือก)

แบบเต็มเวลา 

เรียนวันและเวลาราชการปกติ 

(เป็นบางวัน)

แบบไม่เต็มเวลา 

เรียนวันและเวลาราชการ 

(วันเสาร์และวันอาทิตย์) 

และกรณีรายวิชาปฏิบัติ 

เรียนวันและเวลาราชการปกติ 

(เป็นบางวัน)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

6 รอบพระชนมพรรษา 

คณะพยาบาลศาสตร์

P P P 18 ม.ค. 63

เวลา 09.00 น.

9 พ.ค. 63

เวลา 09.00 น.

20 มิ.ย. 63

เวลา 09.00 น.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

6 รอบพระชนมพรรษา 

คณะพยาบาลศาสตร์

P P 23 ม.ค. 63

เวลา 13.30 น.

11 พ.ค. 63

เวลา 13.30 น.

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

6 รอบพระชนมพรรษา 

คณะพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต P P 18 ม.ค. 63

เวลา 09.00 น.

9 พ.ค. 63

เวลา 09.00 น.

การผดุงครรภ์ P

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต3

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ (1)
รหัส

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

6 รอบพระชนมพรรษา 

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา

เอกสารการสมัครท่ีต้องใช้เพ่ิมเติม

1 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2        *ใบประกอบวิชาชีพ         

(แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัครและ

น ามาในวันสอบคัดเลือก)

P 20 มิ.ย. 63

เวลา 09.00 น.



พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน       รอบท่ี 1    รอบท่ี 2       รอบท่ี 3    

M2107A แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 

(ชาวไทย)

ชาวไทย 

330,000

M2107B แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 

(ชาวต่างชาติ)

ชาวต่างชาติ

410,000*

M2107C พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ) School

 of Nursing, Wenzhou 

Medical University, China

- แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 30 ชาวต่างชาติ

320,000*

   *ใบประกอบวิชาชีพ

(แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัครและ

น ามาในวันสอบคัดเลือก)

P P - ยังไม่ระบุ - School of Nursing, Wenzhou 

Medical University, China

D2101A แบบ 2.1 เต็มเวลา 

(ชาวไทย)

ชาวไทย

636,000

D2101B แบบ 2.1 เต็มเวลา 

(ชาวต่างชาติ)

ชาวต่างชาติ

756,000*

1

P P 18 ม.ค. 63

เวลา 13.00 น.

  จ านวนท่ีคณะ   

 เปิดรับ (คน) 

วันและเวลาท่ีเรียนรหัส ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการเรียน

ระดับปริญญาโท

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

6 รอบพระชนมพรรษา 

คณะพยาบาลศาสตร์

7        *ใบประกอบวิชาชีพ        

 (แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัครและ

น ามาในวันสอบคัดเลือก)

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ (2)
ล าดับท่ี สถานท่ีจัดสอบ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ)

ประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการ

ศึกษา

       *ใบประกอบวิชาชีพ         

(แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัครและ

น ามาในวันสอบคัดเลือก)

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 

(บาท)
เอกสารการสมัครท่ีต้องใช้เพ่ิมเติม

วิธีการพิจารณาคัดเลือก

ระดับปริญญาเอก

P แบบเต็มเวลา 

เรียนวันและเวลาราชการปกติ 

(เป็นบางวัน)

5

5

พยาบาลศาสตร์ 

 แบบเต็มเวลา 

เรียนวันและเวลาราชการปกติ 

(เป็นบางวัน)

-

วันและเวลาท่ีจัดสอบ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

6 รอบพระชนมพรรษา 

คณะพยาบาลศาสตร์

21 มิ.ย. 63

เวลา 09.00 น.

11 พ.ค. 63

เวลา 09.00 น.

18 ม.ค. 63

เวลา 09.00 น.

P

11 พ.ค. 63

เวลา 13.00 น.

21 มิ.ย. 63

เวลา 13.00 น.



พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน       รอบท่ี 1    รอบท่ี 2       รอบท่ี 3    

M2201A สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ

การกีฬา                                   

 กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกายและการ

กีฬา (Exercise and Sport Physiology)

M2201B สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ

การกีฬา                                    

กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา

 (Exercise and Sport Psychology)

M2201C สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ

การกีฬา                                    

กลุ่มวิชาการสอนทางการออกก าลังกายและการ

กีฬา (Exercise and Sport Pedagogy)

M2201D สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ

การกีฬา                                    

 กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการออกก าลัง

กายและการกีฬา (Exercise and Sport 

Administration and Management)

M2201E สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ

การกีฬา                                    

กลุ่มวิชาการออกก าลังกายในผู้สูงอายุ (Exercise

 Gerontology)

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (1)
ล าดับท่ี ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการเรียนรหัส วิธีการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการศึกษา

  จ านวนท่ีคณะ   

 เปิดรับ (คน) 

วันและเวลาท่ีเรียน ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 

(บาท)

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จันทร์-ศุกร์เต็มเวลา 25

ระดับปริญญาโท
ห้อง FSS 204

คณะวิทยาศาสตร์การ

กีฬา

20 มิถุนายน 2563P 23 มกราคม 2563 14 พฤษภาคม 2563แผน ก แบบ ก 2  

จัดการศึกษาเป็น

ภาษาไทยและรับท้ัง

นิสิตไทยและนิสิต

ต่างชาติ 

ภาษาต่างประเทศ 

(ระบุภาษา) 

ภาษาอังกฤษเป็นบาง

รายวิชา

160,000



พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน       รอบท่ี 1    รอบท่ี 2       รอบท่ี 3    

D2201A สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ

การกีฬา                                   

กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกายและการ

กีฬา (Exercise and Sport Physiology)

D2201B สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ

การกีฬา                                  

 กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกก าลังกายและการ

กีฬา (Exercise and Sport Psychology)

D2201C สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ

การกีฬา                                   

กลุ่มวิชาการสอนทางการออกก าลังกายและการ

กีฬา (Exercise and Sport Pedagogy)

D2201D สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ

การกีฬา                                  

 กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการออกก าลัง

กายและการกีฬา (Exercise and Sport 

Administration and Management)

D2201E สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ

การกีฬา                                 

 กลุ่มวิชาการออกก าลังกายในผู้สูงอายุ 

(Exercise Gerontology)

ระดับปริญญาเอก

สถานท่ีจัดสอบ  จ านวนท่ีคณะ   

 เปิดรับ (คน) 

วันและเวลาท่ีเรียน ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 

(บาท)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาท่ีจัดสอบรหัส ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการเรียน ประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการศึกษา

1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 25

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563

เต็มเวลา P 23 มกราคม 2563 14 พฤษภาคม 2563 20 มิถุนายน 2563 ห้อง FSS 204

คณะวิทยาศาสตร์การ

กีฬา

       แบบ 2.1      

จัดการศึกษาเป็น

ภาษาไทยและรับท้ัง

นิสิตไทยและนิสิต

ต่างชาติ 

ภาษาต่างประเทศ 

(ระบุภาษา) 

ภาษาอังกฤษเป็นบาง

รายวิชา (ส าเร็จ

ปริญญาโท เรียน

รายวิชาและท า

วิทยานิพนธ์)

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (2)
ล าดับท่ี

จันทร์-ศุกร์ 280,000



พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน       รอบท่ี 1    รอบท่ี 2       รอบท่ี 3    

1 M2301 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต *ก าลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง
หลักสูตรปี 2563
และจะเปิดรับสมัครในรอบท่ี 3

แบบ ก 2 เต็มเวลา 10 ภาคปกติ
(วันจันทร์-ศุกร์)

ยังไม่ระบุ P P ไม่รับ ไม่รับ 20-มิ.ย.-63 ห้อง MS102
คณะสหเวชศาสตร์

D2301A แบบ 1.1 เต็มเวลา ยังไม่ระบุ

D2301B แบบ 2.1 เต็มเวลา ยังไม่ระบุ

D2301C แบบ 2.2 เต็มเวลา ยังไม่ระบุ

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก
1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต *ก าลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง

หลักสูตรปี 2563
และจะเปิดรับสมัครในรอบท่ี 3

5 ภาคปกติ
(วันจันทร์-ศุกร์)

20-มิ.ย.-63 ห้อง MS102
คณะสหเวชศาสตร์

ไม่รับ ไม่รับP P

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563

รหัส สาขาวิชา รูปแบบการเรียนล าดับท่ี ช่ือหลักสูตร ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการ

ศึกษา

  จ านวนท่ีคณะ   
 เปิดรับ (คน) 

สถานท่ีจัดสอบวันและเวลาท่ีจัดสอบ

คณะสหเวชศาสตร์
วันและเวลา

ท่ีเรียน
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา (บาท)
วิธีการพิจารณาคัดเลือก



พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน       รอบท่ี 1    รอบท่ี 2       รอบท่ี 3    

1 M2401 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการ
ส่งเสริมสุขภาพ

* เปิดรับสมัครเฉพาะรอบท่ี 2 

และรอบท่ี 3

แผน ก แบบ ก2 แบบไม่เต็มเวลา 15 วันเสาร์-อาทิตย์ 170,000 P P P ไม่รับ 9 พ.ค.63 20 มิ.ย.63 ห้อง PH 515 ช้ัน 5
คณะสาธารณสุขศาสตร์

2 M2402 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย

* เปิดรับสมัครเฉพาะรอบท่ี 1 
และรอบท่ี 2

แผน ก แบบ ก2 แบบไม่เต็มเวลา 20 วันเสาร์-อาทิตย์ 170,000 P P 18 - 24 ม.ค. 63 9 - 15 พ.ค. 63 ไม่รับ ห้อง PH 604 ช้ัน 6

 คณะสาธารณสุขศาสตร์

M2403A แผน ก แบบ ก 1 แบบไม่เต็มเวลา 10 วันเสาร์-อาทิตย์ 150,000

M2403B แผน ก แบบ ก2 แบบไม่เต็มเวลา 15 วันเสาร์-อาทิตย์ 150,000

1 D2401 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต

สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริม

สุขภาพ
* เปิดรับสมัครเฉพาะรอบท่ี 2 
และรอบท่ี 3

แบบ 2.1 เต็มเวลา 5 วันจันทร์-ศุกร์ 350,000 P P เตรียม

โครงร่าง

วิจัย

ไม่รับ 9 พ.ค.63 20 มิ.ย.63 ห้อง PH 515 ช้ัน 5

คณะสาธารณสุขศาสตร์

2 D2402A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย

* เปิดรับสมัครเฉพาะรอบท่ี 1 

และรอบท่ี 2

แบบ 2.1 เต็มเวลา 5 วันจันทร์-ศุกร์ 350,000 P P เตรียม

โครงร่าง

วิจัย

18 - 24 ม.ค. 63 9 - 15 พ.ค. 63 ไม่รับ ห้อง PH 604 ช้ัน 6

คณะสาธารณสุขศาสตร์

D2403A แบบ 1.1 เต็มเวลา 3 วันจันทร์-ศุกร์ 350,000

D2403B แบบ 2.1 เต็มเวลา 5 วันจันทร์-ศุกร์ 350,000

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

P P ห้อง PH 410 ช้ัน 4

คณะสาธารณสุขศาสตร์

18 - 24 ม.ค. 63 9 - 15 พ.ค. 63 20 - 21 มิ.ย. 63เตรียม

โครงร่าง

วิจัย

3 สาธารณสุขศาสตรดุษฎี

บัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต

3

ล าดับท่ี ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการเรียนรหัส

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563

คณะสาธารณสุขศาสตร์

9 - 15 พ.ค. 63 20 - 21 มิ.ย. 63 ห้อง PH 410 ช้ัน 4 
คณะสาธารณสุขศาสตร์

P P 18 - 24 ม.ค. 63

วิธีการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการศึกษา

  จ านวนท่ีคณะ  

  เปิดรับ (คน) 

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 

(บาท)

วันและเวลา

ท่ีเรียน



พิจารณาจาก

เอกสารการ

สมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

M2501A แผน ก แบบ ก 1 เต็มเวลา 5

M2501B แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 5

D2501A แบบ 1.1 เต็มเวลา 3 วันจันทร์-ศุกร์ เหมาจ่าย 480,000

แบ่งจ่าย 6 งวด

D2501B แบบ 1.2 เต็มเวลา 3 วันจันทร์-ศุกร์ เหมาจ่าย 800,000

แบ่งจ่าย 10 งวด

D2501C แบบ 2.1 เต็มเวลา 3 วันจันทร์-ศุกร์ เหมาจ่าย 510,000

แบ่งจ่าย 6 งวด

D2501D แบบ 2.2 เต็มเวลา 3 วันจันทร์-ศุกร์ เหมาจ่าย 850,000

แบ่งจ่าย 10 งวด

ระดับปริญญาโท

สถานท่ีจัดสอบวันและเวลาท่ีจัดสอบรหัส ค่าธรรมเนียม

การศึกษา (บาท)

วันและเวลา

ท่ีเรียน

วิธีการพิจารณาคัดเลือกล าดับท่ี ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการเรียน ประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการ

ศึกษา

 จ านวนท่ีคณะ

เปิดรับ(คน) 

P 20 มกราคม 2563 11 พฤษภาคม 2563 22 มิถุนายน 2563 ช้ัน 10 

อาคารคณะเภสัชศาสตร์

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการและการจัดการ

ทางเภสัชศาสตร์ 

(นานาชาติ)

P P

ระดับปริญญาเอก

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563
คณะเภสัชศาสตร์

ช้ัน 10 

อาคารคณะเภสัชศาสตร์

1 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการและการจัดการ

ทางเภสัชศาสตร์ 

(นานาชาติ)

เหมาจ่าย 320,000

แบ่งจ่าย 4 งวด

วันจันทร์-ศุกร์ P P P 20 มกราคม 2563 11 พฤษภาคม 2563 22 มิถุนายน 2563



พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

M3101A แผน ก แบบ ก2 เต็มเวลา 7 98,000

M3101B แผน ข เต็มเวลา 3 98,000

M3101C แผน ก แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา 5 165,000

M3101D แผน ข ไม่เต็มเวลา 15 165,000

M3102A แผน ก แบบ ก2 เต็มเวลา

(ชาวไทย)

10 วัน - เวลาราชการ 400,000

M3102B แผน ก แบบ ก2 เต็มเวลา 

(ชาวต่างชาติ)

5 วัน - เวลาราชการ 490,000

D3101A แบบ 1.1 ไม่เต็มเวลา 2

D3101B แบบ 2.1 ไม่เต็มเวลา 3

P1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภูมิสารสนเทศศาสตร์ นอกวัน-เวลาราชการ 

(บางรายวิชาอาจจัดให้

มีการเรียนการสอนใน

วันเสาร์และอาทิตย์)

550,000 24 มกราคม 2563P คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์21 มิถุนายน 256315 พฤษภาคม 2563

24 มกราคม 2563 15 พฤษภาคม 2563 21 มิถุนายน 2563 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

(นานาชาติ)

P P

ระดับปริญญาโท

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 24 มกราคม 2563 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์วัน-เวลาราชการปกติ 

และนอกวัน-เวลา

ราชการ 

(บางรายวิชาอาจจัดให้

มีการเรียนการสอนใน

วันเสาร์และอาทิตย์)

P P 15 พฤษภาคม 2563 21 มิถุนายน 2563

ระดับปริญญาเอก

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 

(บาท)

วันและเวลา

ท่ีเรียน

ล าดับท่ี ช่ือหลักสูตรรหัส สาขาวิชา รูปแบบการเรียน วิธีการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการศึกษา

 จ านวนท่ีคณะ

เปิดรับ(คน) 



พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

M3201A แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 10 วัน-เวลาราชการปกติ 
และเสาร์-อาทิตย์

95,000

M3201B แผน ข ไม่เต็มเวลา 50 วัน-เวลาราชการปกติ 
และเสาร์-อาทิตย์

195,000

1 D3201 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน

แบบ 1.1 เต็มเวลา 5 วัน-เวลาราชการปกติ 
และเสาร์-อาทิตย์

650,000  18 มกราคม 2563 9 พฤษภาคม 2563 20 มิถุนายน 2563 ห้อง 303 
อาคารคณะโลจิสติกส์

ระดับปริญญาเอก

สถานท่ีจัดสอบ

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน

9 พฤษภาคม 256318 มกราคม 2563 20 มิถุนายน 2563 ห้อง 303 
อาคารคณะโลจิสติกส์

ระดับปริญญาโท

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563

คณะโลจิสติกส์
ประเภทนิสิต/วิธีการ

จัดการศึกษา
 จ านวนท่ีคณะเปิดรับ

 (คน) 
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

(บาท)

วันและเวลา
ท่ีเรียน

ล าดับท่ี ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการเรียนรหัส วิธีการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาท่ีจัดสอบ



พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

M3301A แผน ก แบบ ก 1 เต็มเวลา 3 จันทร์ -เสาร์

9.00 - 17.00 น.

ภาคการศึกษาละ 

30,000 บาท

M3301B แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 3 จันทร์ -เสาร์

9.00 - 17.00 น.

ภาคการศึกษาละ 

33,500 บาท

M3301C แผน ข เต็มเวลา 10 เสาร์ -อาทิตย์

9.00 - 17.00 น.

ภาคการศึกษาละ 

33,500 บาท

D3301A แบบ 1.1 เต็มเวลา 1 จันทร์ - ศุกร์

9.00 - 17.00 น.

ภาคการศึกษาละ 

45,000 บาท

D3301B แบบ 2.1 เต็มเวลา 2 จันทร์ - ศุกร์

9.00 - 17.00 น.

ภาคการศึกษาละ 

45,000 บาท

ระดับปริญญาเอก

 18 ม.ค. 63

สอบข้อเขียน 

เวลา 9.00 - 12.00 น.

IF-3C01

สอบสัมภาษณ์

เวลา 13.00 น. 

เป็นต้นไป

ห้อง IF-210

9 พ.ค. 63

สอบข้อเขียน 

เวลา 9.00 - 12.00 น.

IF-3C01

สอบสัมภาษณ์

เวลา 13.00 น. 

เป็นต้นไป

ห้อง IF-210

20 มิ.ย. 63

สอบข้อเขียน 

เวลา 9.00 - 12.00 น.

IF-3C01

สอบสัมภาษณ์

เวลา 13.00 น. 

เป็นต้นไป

ห้อง IF-210

คณะวิทยาการ

สารสนเทศ

1 ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต

วิทยาการข้อมูล 

1 วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต

วิทยาการข้อมูล

ระดับปริญญาโท

คณะวิทยาการ

สารสนเทศ
  18 ม.ค. 63

สอบข้อเขียน 

เวลา 9.00 - 12.00 น.

IF-3C01

สอบสัมภาษณ์

เวลา 13.00 น. 

เป็นต้นไป

ห้อง IF-210

9 พ.ค. 63

สอบข้อเขียน 

เวลา 9.00 - 12.00 น.

IF-3C01

สอบสัมภาษณ์

เวลา 13.00 น. 

เป็นต้นไป

ห้อง IF-210

20 มิ.ย. 63

สอบข้อเขียน 

เวลา 9.00 - 12.00 น.

IF-3C01

สอบสัมภาษณ์

เวลา 13.00 น. 

เป็นต้นไป

ห้อง IF-210

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาการสารสนเทศ

 จ านวนท่ีคณะ

เปิดรับ(คน) 

วันและเวลา

ท่ีเรียน

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา (บาท)

ล าดับท่ี ช่ือหลักสูตรรหัส สาขาวิชา รูปแบบการเรียน วิธีการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการศึกษา



พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน รอบท่ี 1
(ให้ระบุวันระหว่างวันท่ี     

18 - 24 ม.ค. 63)

รอบท่ี 2
(ให้ระบุวันระหว่างวันท่ี

9 - 15 พ.ค. 63)

รอบท่ี 3
(ให้ระบุวันระหว่างวันท่ี 20

 - 21 มิ.ย. 63)

1 M3401 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 5 จันทร์-ศุกร์ 120,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

  24 ม.ค. 63 15 พ.ค. 63 20 มิ.ย. 63 ห้อง MA-103

คณะวิทยาศาสตร์

2 M3402 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยาประยุกต์ แผน ก แบบ ก 1 

(จ านวนไม่น้อยกว่า 

36 หน่วยกิต)

เต็มเวลา 5  วัน – เวลาราชการปกติ 120,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

   24 ม.ค. 63 15 พ.ค. 63 20 มิ.ย. 63 ห้อง BS-7104

คณะวิทยาศาสตร์

3 M3403 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมี แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 5 วัน-เวลาราชการปกติเวลา 

08.00-17.00 น.

120,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

 24 ม.ค. 63 15 พ.ค. 63 20 มิ.ย. 63 ห้อง SD-302B

คณะวิทยาศาสตร์

M3404A แผน ก แบบ ก 1 เต็มเวลา

M3404B แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา

5 M3405 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ แผน ก แบบ ก2 (จัด

การศึกษาเป็น

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษในบาง

รายวิชา)

เต็มเวลา 

(ชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ)

5 วัน-เวลาราชการปกติ 120,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

 24 ม.ค. 63 15 พ.ค. 63 20 มิ.ย. 63 ห้อง C-213

คณะวิทยาศาสตร์

M3406A แผน ก แบบ ก1 เต็มเวลา

M3406B แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา

กรณีท่ีนิสิต

สมัครจาก

ต่างประเทศ

 

ข้อสอบ

ประกอบด้วย

เน้ือหาวิชา

ชีววิทยา 

(Compbell 

Biology 10th 

Edition) และ

ทักษะใน

การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา

 24 ม.ค. 63

 15 พ.ค. 63

 20 มิ.ย 63

รูปแบบการเรียน วิธีการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการ

ศึกษา

 จ านวนท่ีคณะ

เปิดรับ(คน) 
(ต้องสอดคล้องกับข้อมูล

การผลิตบัณฑิต)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท)วันและเวลา

ท่ีเรียน

ห้อง BS-3104

คณะวิทยาศาสตร์

 15 พ.ค. 63

รวมท้ังสองแผน 10

วันและเวลาราชการ (อาจมี

วันท่ีเรียนเพ่ิมเติมได้ตาม

ความเหมาะสม)

120,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

ระดับปริญญาโท

ห้อง BS-1201

คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์ (1)

4

6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วาริชศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

20 มิ.ย. 63    วันจันทร์ - วันศุกร์      

เวลา 08.00-17.00 น.

120,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

ล าดับท่ี ช่ือหลักสูตรรหัส สาขาวิชา

10

 24 ม.ค. 63



พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน รอบท่ี 1
(ให้ระบุวันระหว่างวันท่ี     

18 - 24 ม.ค. 63)

รอบท่ี 2
(ให้ระบุวันระหว่างวันท่ี

9 - 15 พ.ค. 63)

รอบท่ี 3
(ให้ระบุวันระหว่างวันท่ี 20

 - 21 มิ.ย. 63)

7 M3407 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติ แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 5 ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา

ก าหนด

120,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

  24 ม.ค. 63 15 พ.ค. 63 20 มิ.ย. 63 ห้อง MA-103

คณะวิทยาศาสตร์

M3408A  แผน ก แบบ ก1 เต็มเวลา 5

M3408B แผน ก แบบ ก2 เต็มเวลา 5

9 M3409 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี แผน ก แบบ ก2 (จัด

การศึกษาเป็นภาษ

ไทยและภาษาอังกฤษ

ในบางรายวิชา)

เต็มเวลา

(ชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ)

5 วัน-เวลาราชการปกติ 120,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

 24 ม.ค. 63 15 พ.ค. 63 20 มิ.ย. 63 ห้อง C-213

คณะวิทยาศาสตร์

M3410A แผน ก แบบ ก 1 เต็มเวลา

M3410B แผน ก แบบ ก2 เต็มเวลา

11 M3411 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 5 วันจันทร์-วันศุกร์ 120,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

   18 ม.ค. 63 9 พ.ค. 63 20 มิ.ย. 63 ห้อง BS-7203

คณะวิทยาศาสตร์

ระดับปริญญาโท

ฟิสิกส์ 120,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

วัน-เวลาราชการปกติ

5

 

คณะวิทยาศาสตร์ (2)
ล าดับท่ี รหัส ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการเรียน ประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการ

ศึกษา

 จ านวนท่ีคณะ

เปิดรับ(คน) 
(ต้องสอดคล้องกับข้อมูล

การผลิตบัณฑิต)

วันและเวลา

ท่ีเรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท) วิธีการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบ

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563

20 ม.ค. 63 14 พ.ค. 63 20 มิ.ย. 63 ห้อง PY-202

คณะวิทยาศาสตร์

20 มิ.ย. 63 ห้อง FE-202

คณะวิทยาศาสตร์

15 พ.ค. 6324 ม.ค. 638 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาหาร

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 

8.00 - 16.00 น.

120,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต



พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน รอบท่ี 1
(ให้ระบุวันระหว่างวันท่ี     

18 - 24 ม.ค. 63)

รอบท่ี 2
(ให้ระบุวันระหว่างวันท่ี

9 - 15 พ.ค. 63)

รอบท่ี 3
(ให้ระบุวันระหว่างวันท่ี 20

 - 21 มิ.ย. 63)

D3401A แบบ 1.1 เต็มเวลา

D3401B แบบ 2.1 เต็มเวลา

D3401C แบบ 1.2 เต็มเวลา

D3401D แบบ 2.2 เต็มเวลา

D3402A แบบ 1.1 เต็มเวลา 3

D3402B แบบ 2.1 เต็มเวลา 3

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมี

 24 ม.ค. 63 20 มิ.ย. 6314 พ.ค. 63 63

วิธีการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาท่ีจัดสอบ

ระดับปริญญาเอก

 จ านวนท่ีคณะ

เปิดรับ(คน) 
(ต้องสอดคล้องกับข้อมูล

การผลิตบัณฑิต)

ห้อง C-213

คณะวิทยาศาสตร์

210,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

280,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

24 ม.ค. 63 15 พ.ค. 63 20 มิ.ย. 63

สถานท่ีจัดสอบ

4

วัน-เวลาราชการปกติ ใน

กรณีท่ีมาจาก

ภาคอุตสาหกรรม หรือจาก

การร่วมมือด้านงานวิจัย

ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพาและส่วน

งานอ่ืนๆจากภาครัฐหรือ

เอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจ

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ในการจัดการ

ด าเนินการเรียนการสอน 

ท้ังน้ีเป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยบูรพา

ห้อง PY-202

คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์ (3)
ล าดับท่ี รหัส ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการเรียน วันและเวลา

ท่ีเรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท)ประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการ

ศึกษา

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟิสิกส์ วัน-เวลาราชการปกติ 210,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)



พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน รอบท่ี 1
(ให้ระบุวันระหว่างวันท่ี     

18 - 24 ม.ค. 63)

รอบท่ี 2
(ให้ระบุวันระหว่างวันท่ี

9 - 15 พ.ค. 63)

รอบท่ี 3
(ให้ระบุวันระหว่างวันท่ี 20

 - 21 มิ.ย. 63)

D3403A แบบ 2.1 เต็มเวลา วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 210,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

D3403B แบบ 2.2 เต็มเวลา วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 280,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

D3404A แบบ 1.1 เต็มเวลา

D3404B แบบ 2.1 เต็มเวลา

D3405A แบบ 1.1 เต็มเวลา 210,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

D3405B แบบ 1.2 เต็มเวลา 280,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

ระดับปริญญเอก

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์ (4)
ล าดับท่ี รหัส ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการเรียน ประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการ

ศึกษา

 จ านวนท่ีคณะ

เปิดรับ(คน) 
(ต้องสอดคล้องกับข้อมูล

การผลิตบัณฑิต)

วันและเวลา

ท่ีเรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท) วิธีการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบ

20 มิ.ย. 63 ห้อง BS-7203

คณะวิทยาศาสตร์

4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์

3

จันทร์-ศุกร์ 210,000

(การสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา

รายละเอียดได้ท่ีลิงค์ 

http://bit.ly/SciBuuSchlolarship)

 

5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

5

   18 ม.ค. 63 9 พ.ค. 63

วันเวลาราชการ ห้อง BS-3105

คณะวิทยาศาสตร์
 21 ม.ค. 63 11 พ.ค. 63 23 มิ.ย. 63

5

3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

ห้อง MA-103

คณะวิทยาศาสตร์

24 ม.ค. 63 15 พ.ค. 63 20 มิ.ย. 63



คุณสมบัติของผู้สมัคร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1.เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ
2.มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ในกรณีที่เป็นชำวต่ำงชำติ ต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำหรือเทียบเท่ำ และสำมำรถใช้ภำษำไทยในกำรสื่อสำรได้เป็นอย่ำงดี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 
1. เป็นผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำปริญญำตรีหรอืเทียบเท่ำ ได้แก่ สำขำวิชำจุลชวีวทิยำ ชีววทิยำ ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภำพ สหเวชศำสตร ์เทคนิคกำรแพทย์ รวมท้ังสำขำท่ีเก่ียวข้อง
2. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีทำงจุลชีววิทยำหรือเทียบเท่ำ หรือผ่ำนกำรเรียนรำยวิชำทำงจุลชีววิทยำมำไม่น้อยกว่ ำ 12 หน่วยกิต หรือตำมดุลยพินิจของประธำนกรรมกำรบริหำรหลักสูตร และมีคุณสมบัติไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำทุกสำขำที่เกี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี แผน ก 1 ท ำวิทยำนิพนธ์อย่ำงเดียว
1. มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญำตรีไม่น้อยกว่ำ 3.00 หรือ
2. มีประสบกำรณ์ท ำงำนในสำขำท่ีเก่ียวข้องภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำอย่ำงน้อย 2 ปี และ

2.1 มีกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรในสำขำที่เก่ียวข้องในระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลงำนมำแล้ว หรือ 
2.2 มีผลงำนทำงวิชำกำรอ่ืน ๆ ที่สำมำรถเทียบเคียงได้กับ 2.1 โดยอยู่ในดุลยพินิจของกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 

แผน ก 2 ท ำวิทยำนิพนธ์และมีเรียนรำยวิชำเพิ่มเติม
1. เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญำตรีไม่น้อยกว่ำ 2.50 หรือ
2. อยู่ในดุลยพินิจของกรรมกำรบริหำรหลักสูตร สมควรรับเข้ำศึกษำ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
-เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และมีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม  ดังนี้
แผน ก แบบ ก 1
1) เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลยับูรพำ เรือ่ง กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2559 ข้อ 4
2) เป็นผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับปรญิญำตรี สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร หรอืสำขำท่ีเก่ียวข้อง โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.25 หรือเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์กำรวิจัย หรือมีผลงำนวิจัยตีพิมพ์ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2
1) เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลยับูรพำ เรือ่ง กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2559 ข้อ 4
2) เป็นผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับปรญิญำตรี สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร หรอืสำขำท่ีเก่ียวข้อง หรอืวทิยำศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำอ่ืนท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 2.50
หมำยเหตุ นิสิตต้องเตรียมเอกสำรเพิ่มเติม  ดังนี้

1.  ใบรับรองจำกหัวหน้ำหน่วยงำน  และ/หรือ  อำจำรย์ผู้สอน  จ ำนวน  2 คน
2.  เอกสำร  “ข้อเสนอโครงกำรวิทยำนิพนธ์อย่ำงย่อ [Thesis research proposal (in brief)]” ควำมยำว 1-2 หน้ำกระดำษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
1. เป็นผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำหลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต (ทุกสำขำวิชำ) กำรศึกษำบัณฑิต สำขำเคมี ศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำเคมี เภสัชศำสตรบัณฑิต และเป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัยบูรพำ
2. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบ)ุ ผ่ำนกำรคัดเลือกของหลักสูตรหรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมบริหำรหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
1. เป็นผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำปริญญำตรีหรอืเทียบเท่ำ และมีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังน้ี
แผน ก แบบ ก 1
- เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทำงฟิสิกส์หรือเทียบเท่ำจำกสถำบันที่ ก.พ. รับรอง หรือจำกสถำบันอุดมศึกษำท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับรอง และส ำเร็จกำรศึกษำในระดับเกียรตินิยม หรือมีผลงำนวิจัยที่ตี พิมพ์ในวำรสำรหรือผลงำนที่เสนอในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติหรือสูงกว่ำ 
(ซึ่งเป็นผู้น ำเสนอผลงำน) อย่ำงน้อย 1 เรื่อง โดยคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรรับเข้ำศึกษำ
แผน ก แบบ ก 2
- เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทำงฟิสิกส์หรือเทียบเท่ำจำกสถำบันที่ ก.พ. รับรอง หรือจำกสถำบันอุดมศึกษำท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับรอง และคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรรับเข้ำศึก ษำ



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีสำขำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมหรือสำขำอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตำมดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
2. มีคุณสมบัติเป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ เรื่อง กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2559
3. คุณสมบัติอ่ืน ๆ ซึ่งคณะวิทยำศำสตร์จะประกำศให้ทรำบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ พิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำได้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี
แบบ 1.1
เป็นผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำในสำขำเคมี หรอืสำขำท่ีเก่ียวข้อง มีผลกำรเรยีนระดับปรญิญำโท GPA 3.25 ขึ้นไป และเป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
แบบ 1.2
เป็นผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำเคมี หรอืสำขำท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีผลกำรเรยีนอยู่ใน 35% แรกของจ ำนวนนิสิตท้ังหมดในสำขำวิชำท่ีเรียน และเป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
แบบ 2.1
เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำในสำขำเคมี หรือสำขำที่เก่ียวข้อง และเป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัยบูรพำ
แบบ 2.2
เป็นผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำเคมี หรอืสำขำท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีผลกำรเรยีนอยู่ใน 35% แรกของจ ำนวนนิสิตท้ังหมดในสำขำวิชำท่ีเรียน และเป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัยบูรพำ มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีมีผลกำรเรียนต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด ให้พิจำรณำโดยอยู่ในดุลยพินิจของอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัยบูรพำในกรณีของบุคคลำกรจำกภำคอุตสำหกรรม หรือจำกกำรร่วมมือด้ำนงำนวิจัยระหว่ำงคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำและส่วนงำนอ่ืนๆจำกภำครัฐหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้เ ป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย
บูรพำ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์
กำรรับบุคคลเข้ำศึกษำให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ เรื่อง กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2559 และมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมเฉพำะหลักสูตรดังนี้
1. ส าหรับหลักสูตรแบบ 1.1 (ท าวิจัยอย่างเดียว)

- เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททำงฟิสิกส์หรือสำขำวิชำท่ีเกี่ยวข้องจำกสถำบันที่ ก.พ. รับรอง  โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ  3.50  หรือมีผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์หรือผลงำนที่เสนอในที่ประชุมวิชำกำร (ซึ่งเป็นผู้น ำเสนอผลงำน) อย่ำงน้อย  1  เรื่อง  
หรือคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรรับเข้ำศึกษำ

- มีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด
- มีเอกสำรอธิบำยงำนวิจัยที่สนใจ (Statement of research interest) ควำมยำวไม่เกิน 5 หน้ำกระดำษ A4

2. ส าหรับหลักสูตรแบบ 2.1
- เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททำงฟิสิกส์หรือสำขำวิชำท่ีเกี่ยวข้องจำกสถำบันที่ ก.พ. รับรอง  และคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรรับเข้ำศึกษำ
- มีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
แบบ 2.1 ส าหรับผู้ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิต
1. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำโทสำขำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมหรือสำขำอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตำมดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
2. มีคุณสมบัติเป็นไปตำมประกำศบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยบูรพำ เรื่องกำรรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562
3. มีผลกำรสอบภำษำอังกฤษตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ เรื่อง เกณฑ์กำรสอบผ่ำนควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2561
4. มีเอกสำรน ำเสนองำนวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมที่สนใจ (Statement of research interest) ควำมยำวไม่เกิน 4 หน้ำกระดำษ A4
แบบ 2.2 ส าหรับผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิต
1. ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีสำขำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมหรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้องและมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมในระดับดีมำก หรืออยู่ในร้อยละ 10 แรกของชั้น 
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
2. มีคุณสมบัติเป็นไปตำมประกำศบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยบูรพำ เรื่องกำรรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ประจ ำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2562
3. มีผลกำรสอบภำษำอังกฤษตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ เรื่อง เกณฑ์กำรสอบผ่ำนควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2561
หมำยเหตุ : หำกผู้สมัครมีควำมจ ำเป็นต้องปรับพ้ืนฐำนควำมรู้ส ำหรับสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม นิสิตสำมำรถเลือกเรียนรำยวิชำจำกหลักสูตรของคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ หรือเลือกเรียนรำยวิชำจำกสถำบันอุดมศึกษำอื่น ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ ที่มหำวิทยำลัยบูรพำรับรอง ทัง้นี้โดยควำมเห็นชอบของ
กรรมกำรบริหำรหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เป็นผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ และมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรอุดมศึกษำก ำหนด



พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

M3501A
แผน ก แบบ ก 1 แบบเต็มเวลา

M3501B
แผน ก แบบ ก 2 แบบเต็มเวลา

M3502A แผน ก แบบ ก 1

M3502B แผน ก แบบ ก 2

M3502C แผน ข

M3502D แผน ก แบบ ก 1

M3502E แผน ก แบบ ก 2

M3502F แผน ข

M3503A
แผน ก แบบ ก 1

M3503B
แผน ก แบบ ก 2

M3504A แผน ก แบบ ก 1

M3504B แผน ก แบบ ก 2

M3504C แผน ก แบบ ก 1

M3504D แผน ก แบบ ก 2

M3505A
แผน ก แบบ ก 1

M3505B
แผน ก แบบ ก 2

 

180,000

20 มิถุนายน 2563

20 มิถุนายน 2563

21 มิถุนายน 2563

20 มิถุนายน 2563

รหัส

แบบเต็มเวลา

แบบไม่เต็มเวลา

120,000

180,000

แบบเต็มเวลา  

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 

(บาท)

ล าดับท่ี ช่ือหลักสูตร

2



วิธีการพิจารณาคัดเลือก

120,000

วัน–เวลาราชการปกติ

นอกวัน-เวลาราชการ 

(เสาร์-อาทิตย์)

4 วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต

15 

วิศวกรรมอุตสาหการ        

(จัดการศึกษาเป็นภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)

* เปิดรับสมัครเฉพาะรอบท่ี 3

วันและเวลาท่ีจัดสอบ



 

3 วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล          

(จัดการศึกษาเป็นภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)

* เปิดรับสมัครเฉพาะรอบท่ี 3

แบบเต็มเวลา 15 วัน-เวลาราชการปกติ 120,000

ระดับปริญญาโท

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 



5 วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต วิศวกรรมชีวภาพ            

(จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ)

* เปิดรับสมัครเฉพาะรอบท่ี 3

15

วัน–เวลาราชการปกติ

นอกวัน-เวลาราชการ 

(เสาร์-อาทิตย์)

สถานท่ีจัดสอบ

23 มิถุนายน 2563

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (1)

แบบเต็มเวลา 120,000

สาขาวิชา รูปแบบการเรียน

1 วิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา               

(จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ)

* เปิดรับสมัครเฉพาะรอบท่ี 3

15

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี               

 (จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ)

* เปิดรับสมัครเฉพาะรอบท่ี 3

แบบไม่เต็มเวลา 15
นอกวัน-เวลาราชการ 

(เสาร์-อาทิตย์)

15 วัน-เวลาราชการปกติ 120,000

วัน–เวลาราชการปกติ

นอกวัน-เวลาราชการ 

(เสาร์-อาทิตย์)

ประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการ

ศึกษา

 จ านวนท่ีคณะ

เปิดรับ(คน) 

วันและเวลา

ท่ีเรียน

ไม่รับ

ไม่รับ

ไม่รับ

ไม่รับ

ไม่รับ

ไม่รับ

21 มิถุนายน 2563



พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

D3501A แบบ 1.1

D3501B แบบ 1.2

D3501C แบบ 2.1

D3501D แบบ 2.2

D3502A แบบ 1.1

D3502B แบบ 1.2

D3502C แบบ 2.1

D3502D แบบ 2.2

D3503A แบบ 1.1

D3503B แบบ 1.2

D3503C แบบ 2.1

D3503D แบบ 2.2

ประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการ

ศึกษา

 จ านวนท่ีคณะ

เปิดรับ(คน) 

วันและเวลา

ท่ีเรียน

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 

(บาท)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก

แบบเต็มเวลา 5

วิศวกรรมโยธา                

(จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ)

* เปิดรับสมัครเฉพาะรอบท่ี 3



21 มิถุนายน 2563180,000  

20 มิถุนายน 2563

180,000 

3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล          

(จัดการศึกษาเป็นภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)

* เปิดรับสมัครเฉพาะรอบท่ี 3

แบบเต็มเวลา 5 วัน-เวลาราชการปกติ

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเคมี                 

(จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ)

* เปิดรับสมัครเฉพาะรอบท่ี 3

แบบเต็มเวลา 5

วัน–เวลาราชการปกติ

นอกวัน-เวลาราชการ 

(เสาร์-อาทิตย์)

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วัน-เวลาราชการปกติ 180,000  

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (2)
ล าดับท่ี รหัส ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการเรียน สถานท่ีจัดสอบวันและเวลาท่ีจัดสอบ

ระดับปริญญาเอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ไม่รับ

ไม่รับ

ไม่รับ 22 มิถุนายน 2563



พิจารณาจาก

เอกสารการ

สมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน รอบท่ี 1
(ให้ระบุวันระหว่างวันท่ี     

18 - 24 ม.ค. 63)

รอบท่ี 2
(ให้ระบุวันระหว่างวันท่ี

9 - 15 พ.ค. 63)

รอบท่ี 3
(ให้ระบุวันระหว่างวันท่ี 

20 - 21 มิ.ย. 63)

1 M3601 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางทะเล แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 15 วัน-เวลาราชการปกติ 120,000  18-ม.ค.-63 9-พ.ค.-63 20-มิ.ย.-63 คณะเทคโนโลยีทางทะเล

วิทยาเขตจันทบุรี, อาคาร 100 ปี 

สมเด็จพระศรีนครินทร์

ระดับปริญญาโท

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีทางทะเล
ล าดับท่ี ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการเรียน ประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการ

ศึกษา

 จ านวนท่ีคณะ

เปิดรับ(คน) 
(ต้องสอดคล้องกับ

ข้อมูลการผลิตบัณฑิต)

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 

(บาท)

วันและเวลา

ท่ีเรียน

รหัส วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบวิธีการพิจารณาคัดเลือก




