
พิจารณาจาก
เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

M2101A 4001012 เต็มเวลา 5 132,000

M2101B 4101023 ไม่เต็มเวลา 5 165,000

2 M2102 4001013 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 12 132,000    *ใบประกอบวิชาชีพ
(แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัคร)

P P P 8 มกราคม 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

19 มีนาคม 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

7 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สอบแบบออนไลน์

3 M2103 4101017 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา 10 168,000    *ใบประกอบวิชาชีพ
(แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัคร)

P P P 8 มกราคม 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

19 มีนาคม 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

7 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สอบแบบออนไลน์

M2104A 4001025 แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา
6

132,000

M2104B 4101020 แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา
6

165,000

M2105A 4001026 แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 5 132,000

M2105B 4101022 แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา 5 165,000

M2106A 4001018 แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 6 132,000

M2106B 4101024 แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา 6 165,000

M2107A 4001016 Adult Nursing

M2107B 4001017 Nursing Administration

M2107C ยังไม่ก าหนด Community Nursing

M2107D ยังไม่ก าหนด Gerontological Nursing

M2107E ยังไม่ก าหนด Maternity Nursing and 
Midwifery

M2107F ยังไม่ก าหนด Psychiatric and Mental 
Health Nursing

M2107G ยังไม่ก าหนด Pediatric Nursing

M2108A 4001020 Matemity Nursing and 
Midwifery

M2108B 4001021 Adult Nursing 

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2564
คณะพยาบาลศาสตร์ (1)

ระดับปริญญาโท
       *ใบประกอบวิชาชีพ         
(แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัคร)

P P สอบแบบออนไลน์7 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

19 มีนาคม 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

11 มกราคม 2564
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการพยาบาล
หรือเทียบเท่า 
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล หรือ
สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหน่ึง
4. มีคะแนนเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 
2.50
5. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาล
หลังส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันท่ีสมัคร)

11 มกราคม 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สอบแบบออนไลน์

สถานท่ีจัดสอบ
ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตร

(เบอร์โทร/Line official/Facebook)
คุณสมบัติของผู้สมัคร

วันและเวลาท่ีจัดสอบ

รหัสหลักสูตรรหัสสมัคร สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เอกสารท่ีต้องแนบเพ่ิมเติม

วิธีการพิจารณาคัดเลือก

รูปแบบการเรียนล าดับท่ี ช่ือหลักสูตร
ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการ

ศึกษา

  จ านวนท่ีคณะ   
 เปิดรับ (คน) 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

(บาท)
วันและเวลาท่ีเรียน

1 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2

แบบเต็มเวลา 
เรียนวันและเวลาราชการปกติ 

(เป็นบางวัน)

แบบไม่เต็มเวลา 
เรียนวันและเวลาราชการ 
(วันเสาร์และวันอาทิตย์) 
และกรณีรายวิชาปฏิบัติ 

เรียนวันและเวลาราชการปกติ 
(เป็นบางวัน)

4 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

P P

   *ใบประกอบวิชาชีพ
(แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัคร)

P P

การพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต

   *ใบประกอบวิชาชีพ
(แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัคร)

P P

7 มิถุนายน 2564
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

19 มีนาคม 2564
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สอบแบบออนไลน์5 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การผดุงครรภ์

6 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้สูงอายุ

22 มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

7 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

       *ใบประกอบวิชาชีพ         
(แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัคร)

P

19 มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

7 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

11 มกราคม 2564
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สอบแบบออนไลน์

   *ใบประกอบวิชาชีพ
(แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัคร)

P P

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ)

8 มกราคม 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

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

แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 30

7

เต็มเวลาแผน ก แบบ ก 2

ชาวไทย 
330,000

ชาวต่างชาติ
410,000*

 แบบเต็มเวลา 
เรียนวันและเวลาราชการปกติ 

(เป็นบางวัน)

ชาวต่างชาติ
320,000*

5
       *ใบประกอบวิชาชีพ        
 (แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัคร)

P P

11 มกราคม 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สอบแบบออนไลน์

-

22 มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

7 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

22 มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

7 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สอบแบบออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 
งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) 
โทร. 038-102836, 038-102875

Fax. 038-393476
เว็บไซต์ 

http://www.nurse.buu.ac.th
Facebook https://www.facebook.com/

gradnursebuu

1.In accordance with university qualifications on 
graduate education.
2.Hold a bachelor's degree in nursing or 
equivalent.
3.Have a professional license or equivalent in 
Nursing which was approved by 
professional nursing council or the responsible 
organization or certified by the Nursing 
Regulatory Authority in the applicant's country. 
4.Have work experience in nursing practice 
(practicing nurse/ nurse instructor/ nurse 
administrator etc.) at least one year until the 
date of application.
5.Have the results of English proficiency test 
which have been taken within the past 2 years

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 
งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) 
โทร. 038-102836, 038-102875

Fax. 038-393476
เว็บไซต์ 

http://www.nurse.buu.ac.th
Facebook https://www.facebook.com/

gradnursebuu



พิจารณาจาก
เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน รอบท่ี 1
(8-11 มกราคม 2564)

รอบท่ี 2
(19-22 มีนาคม 2564)

รอบท่ี 3
(5-7 มิถุนายน 2564)

D2101A แบบ 2.1 เต็มเวลา 
(ชาวไทย)

ชาวไทย
636,000

D2101B แบบ 2.1 เต็มเวลา 
(ชาวต่างชาติ)

ชาวต่างชาติ
756,000*

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

(บาท)
เอกสารท่ีต้องแนบเพ่ิมเติม

วิธีการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาท่ีจัดสอบ

สถานท่ีจัดสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร
ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตร

(เบอร์โทร/Line official/Facebook)

ระดับปริญญาเอก

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2564
คณะพยาบาลศาสตร์ (2)

ล าดับท่ี รหัสสมัคร รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รูปแบบการเรียน

5001007

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ)

7 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

พยาบาลศาสตร์ 

ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการ

ศึกษา

  จ านวนท่ีคณะ   
 เปิดรับ (คน) 

สอบแบบออนไลน์19 มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

5

 แบบเต็มเวลา 
เรียนวันและเวลาราชการปกติ 

(เป็นบางวัน)

       *ใบประกอบวิชาชีพ         
(แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัคร)

P P 8 มกราคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

วันและเวลาท่ีเรียน

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 
งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) 
โทร. 038-102836, 038-102875

Fax. 038-393476
เว็บไซต์ 

http://www.nurse.buu.ac.th
Facebook https://www.facebook.com/

gradnursebuu

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการพยาบาล ท่ี
สภาการพยาบาลรับรอง หรือปริญญาโทสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ในกรณีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพต้องเรียนเน้ือหา
เก่ียวกับศาสตร์ทางการพยาบาลเพ่ิมเติม และการ
พยาบาลเฉพาะสาขาในระดับปริญญาโท ท้ังทฤษฎีและ
ปฏิบัติ กรณีท่ีมีประสบการณ์การท างานในคลินิกหรือ
การสอนในคลินิกให้เรียนเฉพาะวิชาทฤษฎี) 
3. เกรดเฉล่ีย (GPA) ไม่ต่ ากว่า 3.50
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหน่ึง กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มี
สัญชาติไทย ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ปริญญาโทสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า และ
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภา
วิชาชีพ หรือองค์กรท่ีรับผิดชอบในประเทศของผู้สมัคร 
กรณีไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตฯ ต้องมีใบรับรองการ
ข้ึนทะเบียนในประเทศของผู้สมัครหรือรับรองโดย
หน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพการพยาบาล (Nursing 
Regulatory Authority) ในประเทศของผู้สมัคร 
5. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา


