
พิจารณา
จาก

เอกสาร
การสมัคร

สอบ
สัมภาษณ์

สอบข้อเขียน รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

แผน ข เต็มเวลา 12  จันทร์-ศุกร์  
(เรียนบางวัน) 

17.00 - 20.00 น.
 และวันเสาร์ 

09.00-17.00 น.
รูปแบบออนไลน์

ภาคการศึกษา
ละ 33,500 

บาท

แผน ก 
แบบ ก 2

เต็มเวลา 3 จันทร์ -เสาร์
09.00 - 17.00 น.

ภาคการศึกษา
ละ 33,500 

บาท

จันทร์ -เสาร์
09.00 - 17.00 น.

3เต็มเวลาแผน ก 
แบบ ก 1

M3301A วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

วิทยาการข้อมูล 1. มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
2. เป็นบุคคลท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมซอฟต์แวร์และ
วิทยาการข้อมูลโดยได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 กรณีท่ี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
3. มีแนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ซ่ึงเป็น
อาจารย์ประจ าในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ให้การรับรอง

ภาคการศึกษา
ละ 30,000 

บาท

1. มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
2. เป็นบุคคลท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
วิทยาการข้อมูล วิทยาการส่ือผสม สถิติ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ภูมิศาสตร์สารสนเทศกรณีท่ี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
3. มีแนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ซ่ึงเป็น
อาจารย์ประจ าในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ให้การรับรอง

1. มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
2. เป็นบุคคลท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและเรียน
วิชาท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วย หรือ เป็น
บุคคลท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ ผ่านการ
อบรมหลักสูตรด้านวิทยาการสารสนเทศ  หรือมีประสบการณ์ด้าน
วิทยาการสารสนเทศมาอย่างน้อย 3 ปีกรณีท่ีคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. หากจ าเป็นต้องเรียนวิชาปรับพ้ืนฐานให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรโดยไม่นับเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร

On Site✓

เป็นการสอบเขียน
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์
เบ้ืองต้นเพ่ือ

แกัปัญหา โดยใช้
ภาษา C หรือ 
Java เป็นหลัก 

(หากเป็นภาษาอ่ืน
ให้ติดต่อหลักสูตร
ก่อนด าเนินการ

สอบ)

✓ 29 มกราคม 2565
สอบข้อเขียน

9.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

13.00 - 16.00 น.

โทร 038-103096
Line Offiial : @informaticsbuu

FB : 
https://www.facebook.com/I

nformaticsBuu
E-mail : 

informatics@buu.ac.th

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาการสารสนเทศ (1)

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

(บาท)

สาขาวิชา รูปแบบ
การเรียน

วิธีการพิจารณาคัดเลือกรหัส
(ส าหรับ

การสมัคร)

วันและเวลาท่ีจัดสอบล าดับท่ี ช่ือหลักสูตร คุณสมบัติของผู้สมัครจ านวนท่ี
คณะ

เปิดรับ 
(คน)

วันและเวลาท่ีเรียน สถานท่ีจัดสอบวิธีการสอบ ช่องทางการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลหลักสูตร
(เบอร์โทร/Line 

official/Facebook)

ประเภท
นิสิต/วิธีการ
จัดการศึกษา

สอบข้อเขียน
9.00 - 12.00 น.
ห้อง IF-3C01
สอบสัมภาษณ์

13.00 - 16.00 น.
ห้อง IF-212
อาคารคณะ
วิทยาการ
สารสนเทศ

30 เมษายน 2565
สอบข้อเขียน

9.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

13.00 - 16.00 น.

4 มิถุนายน 2565
สอบข้อเขียน

9.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

13.00 - 16.00 น.

ระดับปริญญาโท

M3301B

M3301C

1



พิจารณา
จาก

เอกสาร
การสมัคร

สอบ
สัมภาษณ์

สอบข้อเขียน รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

2เต็มเวลาแบบ 2.1

วิทยาการข้อมูลปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต

✓

เป็นการสอบเขียน
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์
เบ้ืองต้นเพ่ือ

แกัปัญหา โดยใช้
ภาษา C หรือ 
Java เป็นหลัก 

(หากเป็นภาษาอ่ืน
ให้ติดต่อหลักสูตร
ก่อนด าเนินการ

สอบ)

✓

ภาคการศึกษา
ละ 45,000 

บาท

จันทร์ - ศุกร์
09.00 - 17.00 น.

D3301A แบบ 1.1 เต็มเวลา 1 จันทร์ - ศุกร์
09.00 - 17.00 น.

ภาคการศึกษา
ละ 45,000 

บาท

1. มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
2. เป็นบุคคลท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาการสารสนเทศ
มหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือวิทยาการข้อมูล ท่ีส าเร็จ
การศึกษาจากแผนการเรียนท่ีมีการท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว หรือ
ส าเร็จการศึกษาในแผนการเรียนท่ีมีการท าวิทยานิพนธ์ร่วมกับการ
เรียนรายวิชา โดยได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 กรณีท่ี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
3. มีแนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ซ่ึงเป็น
อาจารย์ประจ าในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ให้การรับรอง

โทร 038-103096
Line Offiial : @informaticsbuu

FB : 
https://www.facebook.com/I

nformaticsBuu
E-mail : 

informatics@buu.ac.th

สอบข้อเขียน
9.00 - 12.00 น.
ห้อง IF-3C01
สอบสัมภาษณ์

13.00 - 16.00 น.
ห้อง IF-212
อาคารคณะ
วิทยาการ
สารสนเทศ

4 มิถุนายน 2565
สอบข้อเขียน

9.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

13.00 - 16.00 น.

30 เมษายน 2565
สอบข้อเขียน

9.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

13.00 - 16.00 น.

29 มกราคม 2565
สอบข้อเขียน

9.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์

13.00 - 16.00 น.

On Site

คุณสมบัติของผู้สมัคร ช่องทางการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลหลักสูตร
(เบอร์โทร/Line 

official/Facebook)

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

(บาท)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก วิธีการสอบ วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบสาขาวิชา รูปแบบ
การเรียน

ประเภท
นิสิต/วิธีการ
จัดการศึกษา

จ านวนท่ี
คณะ

เปิดรับ 
(คน)

วันและเวลาท่ีเรียน
คณะวิทยาการสารสนเทศ (2)

ล าดับท่ี รหัส
(ส าหรับ

การสมัคร)

ระดับปริญญาเอก

ช่ือหลักสูตร

1

D3301B 1. มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
2. เป็นบุคคลท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาการสารสนเทศ
มหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์วิทยาการข้อมูล โลจิสติกส์หรือ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศกรณีท่ีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามน้ีให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. มีแนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ซ่ึงเป็น
อาจารย์ประจ าในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ให้การรับรอง


