
M3501A แผน ก แบบ ก 1 เต็มเวลา

M3501B แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา

M3502A แผน ก แบบ ก 1

M3502B แผน ก แบบ ก 2

M3502D แผน ก แบบ ก 1

M3502E แผน ก แบบ ก 2

M3503A แผน ก แบบ ก 1 เต็มเวลา

M3503B แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา

M3504A แผน ก แบบ ก 1

M3504B แผน ก แบบ ก 2

M3504C แผน ก แบบ ก 1

M3504D แผน ก แบบ ก 2

online 6 พ.ย.64

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1.เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
2.เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
 หรือ
3.ถ้าไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาท่ี
เก่ียวข้อง โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ท้ังน้ี หากจ าเป็นต้องเรียนวิชาปรับพ้ืนฐาน ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

038-102222 ต่อ 3312

1.เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
2.เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีหรือ
เทียบเท่า
3.กรณีผู้เข้าศึกษาไม่ได้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา
ตามระบุในข้อ 2 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ท้ังน้ี หากจ าเป็น ผู้เข้าศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ปรับพ้ืนฐาน ตามคาแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและต้อง
ได้ระดับคะแนน S

วิศวกรรมเคมี             
  

วิศวกรรมเคร่ืองกล       
   

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต1 วิศวกรรมโยธา            
   

วัน-เวลาราชการปกติ

038-102222 ต่อ 3312

120,000 สอบสัมภาษณ์ online 6 พ.ย.64 คณะวิศวกรรมศาสตร์

1.เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2.เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
3.เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมทรัพยากรน้า 
วิศวกรรมเกษตร หรือวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
4.กรณีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอ่ืน ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงได้แก่ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5.ท้ังน้ีหากผู้เข้าศึกษาจาเป็นต้องเรียนวิชาปรับพ้ืนฐาน ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

038-102222 ต่อ 3312

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (1)

รหัสสมัคร ช่ือหลักสูตรล าดับท่ี สาขาวิชา รูปแบบการเรียน ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการศึกษา

  จ านวนท่ีเปิดรับ 
(คน)

วันและเวลาท่ีเรียน ค่าธรรมเนียม
การศึกษา (บาท)

วิธีการพิจารณา
คัดเลือก

วิธีการจัดสอบ วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบ
(กรณีสอบแบบ Onsite)

คุณสมบัติของผู้สมัคร ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตร
(เบอร์โทร/Line official/Facebook)

2

3

4

24

120,000

สอบสัมภาษณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

180,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ไม่เต็มเวลา 180,000

วัน–เวลาราชการปกติ
นอกวัน-เวลาราชการ 

(เสาร์-อาทิตย์)

นอกวัน-เวลาราชการ 
(เสาร์-อาทิตย์)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ    
    

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เต็มเวลา

ไม่เต็มเวลา

วัน-เวลาราชการปกติ 120,000

เต็มเวลา 120,000

online 6 พ.ย.64

6 พ.ย.64online

8

7
วัน–เวลาราชการปกติ
นอกวัน-เวลาราชการ 

(เสาร์-อาทิตย์)

สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

1.เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2.ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขา
วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอุตสาหกรรมศาสตร์ หรือสาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม (สาขาท่ีเก่ียวข้องกับงานอุตสาหกรรม) หรือสาขาการ
บริหารจัดการซ่ึงต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
หมายเหตุ: ผู้สมัครท่ีมิได้จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม
อุตสาหการและผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปรับพ้ืนฐานตามท่ีกาหนดไว้ในหลักสูตร

038-102222 ต่อ 3312

7

ระดับปริญญาโท



M3505A แผน ก แบบ ก 1

M3505B แผน ก แบบ ก 2

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

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (2)

ล าดับท่ี รหัสสมัคร ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการเรียน ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการศึกษา

  จ านวนท่ีเปิดรับ 
(คน)

วันและเวลาท่ีเรียน ค่าธรรมเนียม
การศึกษา (บาท)

วิธีการพิจารณา
คัดเลือก

วิธีการจัดสอบ วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบ
(กรณีสอบแบบ Onsite)

คุณสมบัติของผู้สมัคร ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตร
(เบอร์โทร/Line official/Facebook)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา            
    

เต็มเวลา 51

2 วิศวกรรมเคมี             
    

เต็มเวลา 5ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วัน–เวลาราชการปกติ
นอกวัน-เวลาราชการ 

(เสาร์-อาทิตย์)

180,000 สอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบบ 1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมีหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสมในระดับปริญญา
โทไม่น้อยกว่า 3.50 และต้องผ่านการประเมินศักยภาพในการดาเนิน
งานวิจัยโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แบบ 1.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมีหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนในระดับดีมากหรือเทียบเท่า และ
ต้องผ่านการประเมินศักยภาพในการดาเนินงานวิจัยโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
แบบ 2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมีหรือเทียบเท่า และเป็นผู้มีผลการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสมในระดับ
ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25
แบบ 2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมีหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนในระดับดีมากหรือเทียบเท่า และ
ต้องผ่านการประเมินศักยภาพในการด าเนินงานวิจัยโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร

6 พ.ย.64online

วัน-เวลาราชการปกติ 180,000 สอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบบ 1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาหรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และเป็นผู้มีผลการเรียนคะแนนเฉล่ีย
สะสมในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 และจะต้องผ่านการ
ประเมินว่ามีศักยภาพในการทาวิจัยโดยคณะกรรมการซ่ึงเสนอโดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แบบ 1.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาหรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และเป็นผู้มีผลการเรียนดีมาก และ
จะต้องผ่านการประเมินว่ามีศักยภาพในการทาวิจัยโดยคณะกรรมการ
ซ่ึงเสนอโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แบบ 2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และเป็นผู้มีผล
การเรียนคะแนนเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25
แบบ 2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาหรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และเป็นผู้ท่ีมีผลการเรียนดีมาก และ
จะต้องผ่านการประเมินว่ามีศักยภาพในการท าวิจัยโดยคณะกรรมการ
ซ่ึงเสนอโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

038-102222 ต่อ 33126 พ.ย. 64online

5 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาโท

คณะวิศวกรรมศาสตร์6 พ.ย. 64onlineเต็มเวลา 6 วัน–เวลาราชการปกติ
นอกวัน-เวลาราชการ 

(เสาร์-อาทิตย์)

120,000 สอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาเอก

วิศวกรรมชีวภาพ        
    

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
สุขภาพท่ีเก่ียวข้องทุกสาขาวิชา โดยมีเกรดเฉล่ียไม่ต่ากว่า 2.50 หรือมี
ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์อุดมศึกษาหรือของมหาวิทยาลัย
บูรพา กรณีท่ีคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามข้างต้น ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา

038-102222 ต่อ 3312

038-102222 ต่อ 3312



D3503A แบบ 1.1

D3503B แบบ 1.2

D3503C แบบ 2.1

D3503D แบบ 2.2

ระดับปริญญาเอก

วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบ
(กรณีสอบแบบ Onsite)

คุณสมบัติของผู้สมัคร ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตร
(เบอร์โทร/Line official/Facebook)

สาขาวิชา รูปแบบการเรียน ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการศึกษา

  จ านวนท่ีเปิดรับ 
(คน)

วันและเวลาท่ีเรียน ค่าธรรมเนียม
การศึกษา (บาท)

วิธีการพิจารณา
คัดเลือก

วิธีการจัดสอบ

3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล       
   

เต็มเวลา 4 วัน-เวลาราชการปกติ 180,000 สอบสัมภาษณ์

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (3)

ล าดับท่ี รหัสสมัคร ช่ือหลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบบ 1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล
แบบ 1.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล หรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดีมาก โดยจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แบบ 2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล
แบบ 2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล หรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดีมาก โดยจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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