
M2401A แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 11 วันจันทร์-ศุกร์ 90,000

M2401B แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา 12 วันเสาร์-อาทิตย์ 170,000

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

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

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
วิธีการจัดสอบ วันและเวลาท่ีจัดสอบ ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตร

(เบอร์โทร/Line official/Facebook)
  จ านวนท่ีเปิดรับ (คน)

แผน ก แผน ก 2
1. ส่าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ หรือในสาขาวิชาที เกี ยวข้องจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที สภา
มหาวิทยาลัยบูรพารับรอง
2. ส่าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาอื น  จาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที สภามหาวิทยาลัยบูรพารับรอง และมี
ประสบการณ์การท่างานด้านสาธารณสุข หรือการส่งเสริมสุขภาพ หรือที เกี ยวข้องไม่
น้อยกว่า  2 ปี หลังจากที ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื อง การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2559 และที แก้ไขเพิ มเติม และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่า
ด้วยการศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)
4. ผู้เข้าศึกษาต้องแสดงผลการสอบการผ่านภาษาอังกฤษโดยเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ ส่าหรับเข้า
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี)
5. ผู้ที มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของกรรมการประจ่าหลักสูตร

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1)

ระดับปริญญาโท

ประเภทนิสิต/วิธีการ
จัดการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(บาท)

วันและเวลาท่ีเรียนล าดับท่ี รูปแบบการเรียนช่ือหลักสูตร สาขาวิชา
สถานท่ีจัดสอบ

คุณสมบัติของผู้สมัครรหัสสมัคร

1

สอบสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

online
8 พฤศจิกายน 2564  
เวลา 09.00-12.00 น.

ทางคณะฯจะแจ้งเวลาและ
วิธีการสอบไปให้ทางอีเมล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ

2

038-102745 และ 038-102738

ทางคณะฯจะแจ้งเวลาและ
วิธีการสอบไปให้ทางอีเมล

8

สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต

เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ลัมีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ มเติม ดังน้ี
1.ส่าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางสุขภาพ
2.ส่าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาอื น และมี
ประสบการณ์ ท่างานทางสาธารณสุขมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีหลังจบปริญญาตรี 
3.มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 
2559 และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2559 และตามที แก้ไขเพิ มเติม
4.สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื อง การสอบผ่าน
ความรู้ภาษาอังกฤษ เพื อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
กรณีผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2 หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา อาจต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาพ้ืนฐานทางสาธารณสุข เพื อปรับพ้ืนฐานก่อน ตามแต่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณา

038-102745

สอบสัมภาษณ์ online
6 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 09.00-12.00



1 D2402A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

แบบ 2.1 เต็มเวลา 3 วันจันทร์-ศุกร์ 350,000 สอบสัมภาษณ์และ
เตรียมโครงร่างวิจัย

online 8 พฤศจิกายน 2564  
เวลา 09.00-10.30 น.

ทางคณะฯจะแจ้งเวลาและ
วิธีการสอบไปให้ทางอีเมล

1.เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หรือสาขาที เกี ยวข้อง ที มีผลการเรียนเฉลี ย 3.00 ข้ึนไป หรือ 
มีประสบการณ์ในการท่างานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาไม่น้อยกว่า
 1 ปี 
2.มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา ที  
0898/2562 เรื อง มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ ส่าหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และประกาศที เกี ยวข้อง
* ผู้ท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้มีสิทธ์ิสมัคร
เข้าศึกษาได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร

038-102745 (ฝ่ายบัณฑิตศึกษา) 038-102740 
(ภาควิชา/ประธานหลักสูตรฯ)

D2403A แบบ 1.1 เต็มเวลา วันจันทร์-ศุกร์ 350,000

D2403B แบบ 2.1 เต็มเวลา วันจันทร์-ศุกร์ 350,000

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
วิธีการจัดสอบ วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตร

(เบอร์โทร/Line official/Facebook)

แบบ 1.1 
1.ส่าเร็จการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) หรือปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หรือ
ปริญญาโทในสาขาที เกี ยวข้องตามประกาศของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี ยสะสมไม่ต ่ากว่า 3.5 หรือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ
ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
2.มีประสบการณ์ในการท่าวิจัยในสาขาสาธารณสุขศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ในสาขาต่าง ๆ โดยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยที มีผลงานวิจัยหรือ
น่าเสนอเผยแพร่ในวารสารหรือน่าเสนอในเวทีประชุมวิชาการท้ังระดับชาติหรือ
นานาชาติ อย่างน้อย 3 เรื อง 
3.สอบผ่านภาษาอังกฤษ โดยเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื อง มาตรฐาน
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ส่าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
4.ผู้ที มีคุณสมบัติแตกต่างจากเกณฑ์ดังกล่าว  อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้า
ศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
แบบ 2.1
1.ส่าเร็จการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) หรือปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หรือ
ปริญญาโทในสาขาที เกี ยวข้องตามประกาศของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี ยสะสมไม่ต ่ากว่า 3.5 หรือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ
ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
2.มีประสบการณ์ในการท่างานสาธารณสุขหรือสาขาอื นที เกี ยวข้องกับงาน
สาธารณสุขหลังจากจบปริญญาโท อย่างน้อย 1 ปี
3.สอบผ่านภาษาอังกฤษ โดยเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื อง มาตรฐาน
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ส่าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
4.ผู้ที มีคุณสมบัติแตกต่างจากเกณฑ์ดังกล่าว  อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้า
ศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต และอาจต้องเรียนหรือสอบให้ผ่านรายวิชาทางด้านสาธารณสุขหรือวิทยา
ศาสตรสุขภาพที ก่าหนดต้องเรียนในหมวดวิชาที ก่าหนดไว้ในโครงสร้างมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที เกี ยวข้อง (มคอ.1)

038-102745ทางคณะฯจะแจ้งเวลาและ
วิธีการสอบไปให้ทางอีเมล

ประเภทนิสิต/วิธีการ
จัดการศึกษา

วันและเวลาท่ีเรียน

4

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (2)

ล าดับท่ี รหัสสมัคร ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการเรียน

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(บาท)

  จ านวนท่ีเปิดรับ (คน)

สอบสัมภาษณ์และ
เตรียมโครงร่างวิจัย

online

ระดับปริญญาเอก

6 พฤศจิกายน 2564 
สอบข้อเขียน

เวลา 09.00-12.00 น.
สอบข้อเขียน

เวลา13.00-15.00 น.

สาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต

2


