
พิจารณา
จาก

เอกสาร
การสมัคร

สอบ
สัมภาษณ์

สอบ
ข้อเขียน

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

28 เมษายน 2565 
 09.00-12.00 น.

3 มิถุนายน 2565
09.00-12.00 น.

ทางคณะฯจะแจ้ง
ลิงค์และวิธีการ
สอบทางอีเมล
ของผู้สมัคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
  ผู้ท่ีจะเข้าศึกษาในหลักสูตร แผน ก แผน ก 2 ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังน้ี
   1. ส่าเร็จการศึกษาไม่ต่่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ หรือในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ี
สภามหาวิทยาลัยบูรพารับรอง
   2. ส่าเร็จการศึกษาไม่ต่่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาอ่ืน  จาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพารับรอง และมี
ประสบการณ์การท่างานด้านสาธารณสุข หรือการส่งเสริมสุขภาพ หรือท่ีเก่ียวข้อง
ไม่น้อยกว่า  2 ปี หลังจากท่ีส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
   3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่า
ด้วยการศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี)
   4. ผู้เข้าศึกษาต้องแสดงผลการสอบการผ่านภาษาอังกฤษโดยเป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ 
ส่าหรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี)
   5. ผู้ท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของกรรมการประจ่าหลักสูตร 

1 P P P ออนไลน์ 27 มกราคม 2565
09.00-12.00 น.

แผน ก 
แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา 15 วันเสาร์-
อาทิตย์

170,000

วัน
จันทร์-
ศุกร์

90,000วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

รหัส
(ส าหรับ

การสมัคร)

038-102745

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1)

ระดับปริญญาโท

สถานท่ีจัดสอบวิธีการพิจารณาคัดเลือก ช่องทางการติดต่อ
สอบถามข้อมูล

หลักสูตร
(เบอร์โทร/Line 

official/Facebook)

ประเภท
นิสิต/วิธีการ
จัดการศึกษา

จ านวนท่ี
คณะ

เปิดรับ 
(คน)

ค่าธรรมเนีย
มการ
ศึกษา 
(บาท)

วันและ
เวลาท่ี
เรียน

คุณสมบัติของผู้สมัครวันและเวลาท่ีจัดสอบล าดับท่ี รูปแบบ
การเรียน

วิธีการสอบช่ือหลักสูตร สาขาวิชา

M2401A

M2401B

สุขศึกษาและ
การส่งเสริม
สุขภาพ

แผน ก 
แบบ ก 2

เต็มเวลา 15



พิจารณา
จาก

เอกสาร
การสมัคร

สอบ
สัมภาษณ์

สอบ
ข้อเขียน

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

M2403B แผน ก 
แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา 20 วันเสาร์-
อาทิตย์

150,000

5

2 M2402 วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย

แผน ก 
แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา 20 วันเสาร์-
อาทิตย์

170,000

วัน
จันทร์-วัน

ศุกร์

90,000

30 เมษายน 2565  
09.00-12.00 น.

3 มิถุนายน 2565  
   09.00-12.00 น.

ทางคณะฯจะแจ้ง
ลิงค์และวิธีการ

สอบทางอีเมลของ
ผู้สมัคร

038-102745 (ฝ่าย
บัณฑิตศึกษา) / 
038-102740 

(ภาควิชา/ประธาน
หลักสูตรฯ)

คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
- จบการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ท่ีมิใช่ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสาธารณสุขศาสตร์
หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือด้านอ่ืนท่ีเทียบเคียงกัน จะต้องเรียนปรับเพ่ิมหน่วยกิตให้
เท่ากับหลักสูตรปริญญาตรีท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาวุฒิการศึกษาฯ รับรอง หรือ
- จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสาธารณสุข -
ศาสตร์หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือด้านอ่ืนท่ีเทียบเคียงกัน หรือ
- จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสาธารณสุขศาสตร์หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์
หรือด้านอ่ืนท่ีเทียบเคียงกัน* โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และ
-  มีประสบการณ์ในการท่างานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาไม่น้อยกว่า 
1 ปี
- มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง เกณฑ์
การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ ส่าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2562
- ผู้ท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษา
ได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ่าหลักสูตร
หมายเหตุ * จบการศึกษาปริญญาตรีด้านอ่ืนท่ีเทียบเคียงกัน หมายถึง ผู้ท่ีจบการศึกษามี
หน่วยกิตทางด้านวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิตและคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต

P P ออนไลน์ 29 มกราคม 2565 
09.00-12.00 น.

ช่องทางการติดต่อ
สอบถามข้อมูล

หลักสูตร
(เบอร์โทร/Line 

official/Facebook)

28 เมษายน 2565 3 มิถุนายน 2565 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
-  เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
-  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังน้ี
ผู้ท่ีจะสมัครเข้าศึกษาท้ังแผน ก และแผน ข ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังน้ี
1.  ส่าเร็จการศึกษาไม่ต่่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางสุขภาพ
2.  ส่าเร็จการศึกษาไม่ต่่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาอ่ืน และมีประสบการณ์
 ท่างานทางสาธารณสุขมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีหลังจบปริญญาตรี และ
3.  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และตามท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
* กรณีผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2 หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา อาจต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานทางสาธารณสุข เพ่ือปรับพ้ืนฐานก่อน ตามแต่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณา

สาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต

3 M2403A

สาขาวิชา

ระดับปริญญาโท (ต่อ)

27 มกราคม 2565 ทางคณะฯจะแจ้ง
ลิงค์และวิธีการ

สอบทางอีเมลของ
ผู้สมัคร

038-102745

คุณสมบัติของผู้สมัคร

แผน ก 
แบบ ก 1

เต็มเวลา ออนไลน์P P

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (2)
ล าดับท่ี รหัส

(ส าหรับ
การสมัคร)

ช่ือหลักสูตร รูปแบบ
การเรียน

ประเภท
นิสิต/วิธีการ
จัดการศึกษา

จ านวนท่ี
คณะ

เปิดรับ 
(คน)

วันและ
เวลาท่ี
เรียน

ค่าธรรมเนีย
มการ
ศึกษา 
(บาท)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก วิธีการสอบ วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบ



พิจารณา
จาก

เอกสาร
การสมัคร

สอบ
สัมภาษณ์

สอบ
ข้อเขียน

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

ระดับปริญญาเอก

D2403A แบบ 1.1 เต็มเวลา 3 วันจันทร์-
ศุกร์

038-102745

P P เตรียม
โครงร่าง

วิจัย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า และเป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาปริญญาตรี ในสาขา
ทางการแพทย์หรือเฉพาะทาง โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังน้ี 
แบบ 1.1 
1)  ส่าเร็จการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร์) หรือปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หรือปริญญาโทในสาขาท่ี
เก่ียวข้องตามประกาศของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่
ต่่ากว่า 3.5 หรือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ
ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
2)  มีประสบการณ์ในการท่าวิจัยในสาขาสาธารณสุขศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขา
ต่าง ๆ โดยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรือน่าเสนอเผยแพร่ใน
วารสารหรือน่าเสนอในเวทีประชุมวิชาการท้ังระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 3 เร่ือง 
3)  สอบผ่านภาษาอังกฤษ โดยเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง มาตรฐานผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ ส่าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2562
4)  ผู้ท่ีมีคุณสมบัติแตกต่างจากเกณฑ์ดังกล่าว  อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
แบบ 2.1
1)  ส่าเร็จการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร์) หรือปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หรือปริญญาโทในสาขาท่ี
เก่ียวข้องตามประกาศของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่
ต่่ากว่า 3.5 หรือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ
ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
2)  มีประสบการณ์ในการท่างานสาธารณสุขหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับงานสาธารณสุข
หลังจากจบปริญญาโท อย่างน้อย 1 ปี
3)  สอบผ่านภาษาอังกฤษ โดยเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง มาตรฐานผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ ส่าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2562
4)  ผู้ท่ีมีคุณสมบัติแตกต่างจากเกณฑ์ดังกล่าว  อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต และอาจต้องเรียน
หรือสอบให้ผ่านรายวิชาทางด้านสาธารณสุขหรือวิทยาศาสตรสุขภาพท่ีก่าหนดต้องเรียนใน
หมวดวิชาท่ีก่าหนดไว้ในโครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์
และสาขาท่ีเก่ียวข้อง (มคอ.1)

27 มกราคม 2565
สอบข้อเขียน 

เวลา 
09.00-12.00 น. 
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา
เวลา 13.00-15.00 น.

28 เมษายน 2565 
สอบข้อเขียน 

เวลา 
09.00-12.00 น. 

สัมภาษณ์
เวลา 

เวลา 13.00-15.00 น.

3 มิถุนายน 2565
 สอบข้อเขียน เวลา
 09.00-12.00 น. 

สัมภาษณ์ 
เวลา 13.00-15.00

 น.

ทางคณะฯจะแจ้ง
ลิงค์และวิธีการ

สอบทางอีเมลของ
ผู้สมัคร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (3)
ล าดับท่ี รหัส

(ส าหรับ
การสมัคร)

P P เตรียม
โครงร่าง

วิจัย

ออนไลน์350,0002

D2403B

สาธารณสุขศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต

แบบ 2.1 เต็มเวลา 2 วันจันทร์-
ศุกร์

350,000

ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบ
การเรียน

ประเภท
นิสิต/วิธีการ
จัดการศึกษา

จ านวนท่ี
คณะ

เปิดรับ 
(คน)

วันและ
เวลาท่ี
เรียน

ค่าธรรมเนีย
มการ
ศึกษา 
(บาท)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก วิธีการสอบ วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบ ช่องทางการติดต่อ
สอบถามข้อมูล

หลักสูตร
(เบอร์โทร/Line 

official/Facebook)

ออนไลน์ 29 มกราคม 2565 
09.00-12.00 น.

30 เมษายน 2565  
09.00-12.00 น.

3 มิถุนายน 2565
09.00-12.00 น.

ทางคณะฯจะแจ้ง
ลิงค์และวิธีการ

สอบทางอีเมลของ
ผู้สมัคร

แบบ 2.1 
- เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาท่ี
เก่ียวข้อง ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ีย 3.00 ข้ึนไป หรือ 
 - มีประสบการณ์ในการท่างานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
- มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา ท่ี 0898/2562 
เร่ือง มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ ส่าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2562 และ
ประกาศท่ีเก่ียวข้อง
- ผู้ท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษาได้
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ่าหลักสูตร

038-102745 (ฝ่าย
บัณฑิตศึกษา) / 
038-102740 

(ภาควิชา/ประธาน
หลักสูตรฯ)

1 D2402A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย

แบบ 2.1 เต็มเวลา 5 วันจันทร์-
ศุกร์

350,000


