
พิจารณาจาก
เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน รอบท่ี 1
(8-11 มกราคม 2564)

รอบท่ี 2
(19-22 มีนาคม 2564)

รอบท่ี 3
(5-7 มิถุนายน 2564)

M2401A 4007010 แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 15 วันจันทร์-ศุกร์ 90,000

M2401B 4107013 แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา 15 วันเสาร์-อาทิตย์ 170,000

2 M2402 4107012 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา 20 วันเสาร์-อาทิตย์ 170,000 P P ยังไม่ก าหนดวันสอบ ยังไม่ก าหนดวันสอบ ยังไม่ก าหนดวันสอบ PH 601 
คณะสาธารณสุขศาสตร์

1.จบการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ท่ีมิใช่ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสาธารณสุข
ศาสตร์หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือด้านอ่ืนท่ีเทียบเคียงกัน จะต้องเรียนปรับเพ่ิม
หน่วยกิตให้เท่ากับหลักสูตรปริญญาตรีท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาวุฒิการศึกษาฯ 
รับรอง หรือ
2.จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้าน
สาธารณสุข-ศาสตร์หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือด้านอ่ืนท่ีเทียบเคียงกัน หรือ
3.จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสาธารณสุขศาสตร์หรือด้าน
วิศวกรรมศาสตร์หรือด้านอ่ืนท่ีเทียบเคียงกัน* โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
4.มีประสบการณ์ในการท างานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาไม่น้อย
กว่า 1 ปี
5.มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 
เร่ือง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
6.ผู้ท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้มีสิทธ์ิ
สมัครเข้าศึกษาได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
หมายเหตุ * จบการศึกษาปริญญาตรีด้านอ่ืนท่ีเทียบเคียงกัน หมายถึง ผู้ท่ีจบ
การศึกษามีหน่วยกิตทางด้านวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิตและ
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

038-102745 (ฝ่ายบัณฑิตศึกษา)  
038-102740

(ภาควิชา/ประธานหลักสูตรฯ)

M2403A ยังไม่ก าหนด แผน ก แบบ ก 1 ไม่เต็มเวลา วันเสาร์-อาทิตย์ 150,000

M2403B 4107014 แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา วันเสาร์-อาทิตย์ 150,000

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2564
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1)

ระดับปริญญาโท

สถานท่ีจัดสอบ

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตร

(เบอร์โทร/Line official/Facebook)
ประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการศึกษา

  จ านวนท่ีคณะ  
  เปิดรับ (คน) 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

(บาท)
วันและเวลาท่ีเรียน คุณสมบัติของผู้สมัคร

วันและเวลาท่ีจัดสอบ

ล าดับท่ี รูปแบบการเรียน

1

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ลัมีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม 
ดังน้ี
1.ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางสุขภาพ
2.ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาอ่ืน และมี
ประสบการณ์ ท างานทางสาธารณสุขมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีหลังจบปริญญาตรี 
3.มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 
2559 และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2559 และตามท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
4.สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การสอบผ่าน
ความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
กรณีผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2 หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา อาจต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาพ้ืนฐานทางสาธารณสุข เพ่ือปรับพ้ืนฐานก่อน ตามแต่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณา

P P P

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา

PH 410
คณะสาธารณสุขศาสตร์

038-102745

รหัสสมัคร รหัสหลักสูตร

ยังไม่ก าหนดวันสอบ
PH 505

คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผน ก แผน ก 2
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ หรือในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภา
มหาวิทยาลัยบูรพารับรอง
2. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาอ่ืน  จาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพารับรอง และมี
ประสบการณ์การท างานด้านสาธารณสุข หรือการส่งเสริมสุขภาพ หรือท่ีเก่ียวข้อง
ไม่น้อยกว่า  2 ปี หลังจากท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่า
ด้วยการศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี)
4. ผู้เข้าศึกษาต้องแสดงผลการสอบการผ่านภาษาอังกฤษโดยเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับเข้า
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี)
5. ผู้ท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้า
รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของกรรมการประจ าหลักสูตร

038-102745 และ 038-102738ยังไม่ก าหนดวันสอบ ยังไม่ก าหนดวันสอบ

ยังไม่ก าหนดวันสอบ20

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต3

ยังไม่ก าหนดวันสอบ ยังไม่ก าหนดวันสอบ

P P



พิจารณาจาก
เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน รอบท่ี 1
(8-11 มกราคม 2564)

รอบท่ี 2
(19-22 มีนาคม 2564)

รอบท่ี 3
(5-7 มิถุนายน 2564)

1 D2402A 5007003 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แบบ 2.1 เต็มเวลา 5 วันจันทร์-ศุกร์ 350,000 P P เตรียมโครง
ร่างวิจัย

ยังไม่ก าหนดวันสอบ ยังไม่ก าหนดวันสอบ ยังไม่ก าหนดวันสอบ PH 601 
คณะสาธารณสุขศาสตร์

1.เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ีย 3.00 ข้ึนไป หรือ 
มีประสบการณ์ในการท างานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาไม่น้อยกว่า
 1 ปี 
2.มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา ท่ี 
0898/2562 เร่ือง มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และประกาศท่ีเก่ียวข้อง
* ผู้ท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้มีสิทธ์ิ
สมัครเข้าศึกษาได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร

038-102745 (ฝ่ายบัณฑิตศึกษา) 
038-102740 

(ภาควิชา/ประธานหลักสูตรฯ)

D2403A 5007006 แบบ 1.1 เต็มเวลา วันจันทร์-ศุกร์ 350,000

D2403B 5007005 แบบ 2.1 เต็มเวลา วันจันทร์-ศุกร์ 350,000

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (2)

ล าดับท่ี รหัสสมัคร รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการเรียน
ประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการศึกษา

  จ านวนท่ีคณะ  
  เปิดรับ (คน) วันและเวลาท่ีเรียน

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

(บาท)
คุณสมบัติของผู้สมัคร

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตร
(เบอร์โทร/Line official/Facebook)

แบบ 1.1 
1.ส าเร็จการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) หรือปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หรือ
ปริญญาโทในสาขาท่ีเก่ียวข้องตามประกาศของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยได้
แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 3.5 หรือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ
ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
2.มีประสบการณ์ในการท าวิจัยในสาขาสาธารณสุขศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ในสาขาต่าง ๆ โดยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรือ
น าเสนอเผยแพร่ในวารสารหรือน าเสนอในเวทีประชุมวิชาการท้ังระดับชาติหรือ
นานาชาติ อย่างน้อย 3 เร่ือง 
3.สอบผ่านภาษาอังกฤษ โดยเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง 
มาตรฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
4.ผู้ท่ีมีคุณสมบัติแตกต่างจากเกณฑ์ดังกล่าว  อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้า
ศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต
แบบ 2.1
1.ส าเร็จการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) หรือปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หรือ
ปริญญาโทในสาขาท่ีเก่ียวข้องตามประกาศของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยได้
แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 3.5 หรือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ
ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
2.มีประสบการณ์ในการท างานสาธารณสุขหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับงาน
สาธารณสุขหลังจากจบปริญญาโท อย่างน้อย 1 ปี
3.สอบผ่านภาษาอังกฤษ โดยเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง 
มาตรฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
4.ผู้ท่ีมีคุณสมบัติแตกต่างจากเกณฑ์ดังกล่าว  อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้า
ศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต และอาจต้องเรียนหรือสอบให้ผ่านรายวิชาทางด้านสาธารณสุขหรือวิทยา
ศาสตรสุขภาพท่ีก าหนดต้องเรียนในหมวดวิชาท่ีก าหนดไว้ในโครงสร้างมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาท่ีเก่ียวข้อง (มคอ.1)

038-102745PH 410
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ระดับปริญญาเอก

วิธีการพิจารณาคัดเลือก

2 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ยังไม่ก าหนดวันสอบ ยังไม่ก าหนดวันสอบ
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P P ยังไม่ก าหนดวันสอบเตรียมโครง
ร่างวิจัย

วันและเวลาท่ีจัดสอบ

สถานท่ีจัดสอบ




