
พิจารณา
จาก

เอกสาร
การสมัคร

สอบ
สัมภาษณ์

สอบ
ข้อเขียน

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

M2101A เต็มเวลา 5 132,000

M2101B ไม่เต็มเวลา 5 165,000

2 M2102 พยาบาลศาสตรม
หาบัณฑิต

การพยาบาล
ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ

แผน ก 
แบบ ก 2

เต็มเวลา 24 132,000 *ใบประกอบ
วิชาชีพ 

(แนบมาพร้อม
หลักฐานการ

สมัคร)

P P P Online ไม่เปิดรับสมัคร 30 เมษายน  2565
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

5 มิถุนายน  2565
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

ทางคณะฯจะแจ้ง
ลิงค์และวิธีการ

สอบผ่านทางอีเมล
ของผู้สมัคร

3 M2103 พยาบาลศาสตรม
หาบัณฑิต

การพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน

แผน ก 
แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา 25 168,000 *ใบประกอบ
วิชาชีพ 

(แนบมาพร้อม
หลักฐานการ

สมัคร)

P P P Online 30 มกราคม  2565
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

1 พฤษภาคม 
2565

เวลา 09.00 น. 
เป็นต้นไป

4 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

ทางคณะฯจะแจ้ง
ลิงค์และวิธีการ

สอบผ่านทางอีเมล
ของผู้สมัคร

M2104A แผน ก 
แบบ ก 2

เต็มเวลา
6

132,000

M2104B แผน ก 
แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา
6

165,000

M2105A แผน ก 
แบบ ก 2

เต็มเวลา 5 132,000

M2105B แผน ก 
แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา 5 165,000

M2106A แผน ก 
แบบ ก 2

เต็มเวลา 6 132,000

M2106B แผน ก 
แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา 6 165,000

เอกสารท่ีต้อง
แนบเพ่ิมเติม

*ใบประกอบ
วิชาชีพ 

(แนบมาพร้อม
หลักฐานการ

สมัคร)

 *ใบประกอบ
วิชาชีพ

(แนบมาพร้อม
หลักฐานการ

สมัคร)

 *ใบประกอบ
วิชาชีพ

(แนบมาพร้อม
หลักฐานการ

สมัคร)

 *ใบประกอบ
วิชาชีพ

(แนบมาพร้อม
หลักฐานการ

สมัคร)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก วิธีการสอบ

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้ท่ี งานบริการ

การศึกษา (บัณฑิตศึกษา)
 โทร. 038-102836, 

038-102875
Fax. 038-393476

เว็บไซต์ 
http://www.nurse.buu

.ac.th
Facebook 

https://www.facebook
.com/gradnursebuu

Online 29 มกราคม พ.ศ.
 2565

เวลา 09.00 น. 
เป็นต้นไป

P Online

การผดุงครรภ์

การพยาบาล
ผู้สูงอายุ

P P

P

แบบเต็มเวลา 
เรียนวันและ

เวลาราชการปกติ 
(เป็นบางวัน)

แบบไม่เต็มเวลา 
เรียนวันและ
เวลาราชการ 

(วันเสาร์และวัน
อาทิตย์) 
และกรณี

รายวิชาปฏิบัติ 
เรียนวันและ

เวลาราชการปกติ 
(เป็นบางวัน)

การพยาบาลจิต
เวชและ
สุขภาพจิต

4 พยาบาลศาสตรม
หาบัณฑิต

5 พยาบาลศาสตรม
หาบัณฑิต

6 พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต

รหัส
(ส าหรับ

การสมัคร)

สาขาวิชา รูปแบบ
การเรียน

ล าดับ
ท่ี

ช่ือหลักสูตร ประเภท
นิสิต/
วิธีการ

จัด
การศึกษา

จ านวนท่ี
คณะ

เปิดรับ 
(คน)

1 พยาบาลศาสตรม
หาบัณฑิต

การพยาบาลเด็ก แผน ก 
แบบ ก 2

28 เมษายน พ.ศ.
 2565

เวลา 09.00 น. 
เป็นต้นไป

4 มิถุนายน พ.ศ. 
2565

เวลา 09.00 น. 
เป็นต้นไป

28 มกราคม 2565
เวลา 09:00 น. 

เป็นต้นไป

ทางคณะฯจะแจ้ง
ลิงค์และวิธีการ

สอบผ่านทางอีเมล
ของผู้สมัคร

P P Online ทางคณะฯจะแจ้ง
ลิงค์และวิธีการ

สอบผ่านทางอีเมล
ของผู้สมัคร

3 มิถุนายน 2565
เวลา 09:00 น. 

เป็นต้นไป

29 เมษายน 2565
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

29 มกราคม  2565
เวลา 09:00 น. 

เป็นต้นไป

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี
ทางการพยาบาลหรือเทียบเท่า 
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการ
พยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ช้ันหน่ึง
4. มีคะแนนเฉล่ียสะสมในระดับปริญญา
ตรีไม่น้อยกว่า 2.50
5. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน
การพยาบาลหลังส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันท่ีสมัคร)

29 มกราคม 2565
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

ทางคณะฯจะแจ้ง
ลิงค์และวิธีการ

สอบผ่านทางอีเมล
ของผู้สมัคร

P Online

P

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2565
คณะพยาบาลศาสตร์ (1)

ระดับปริญญาโท

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

(บาท)

วันและเวลาท่ี
เรียน

วันและเวลาท่ีจัดสอบ

3 มิถุนายน 2565
เวลา 09:00 น. 

เป็นต้นไป

29 เมษายน 2565
เวลา 09:00 น. 

เป็นต้นไป

ทางคณะฯจะแจ้ง
ลิงค์และวิธีการ

สอบผ่านทางอีเมล
ของผู้สมัคร

30 เมษายน 2565
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

3 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

P

สถานท่ีจัดสอบ ช่องทางการติดต่อ
สอบถามข้อมูลหลักสูตร

(เบอร์โทร/Line 
official/Facebook)

คุณสมบัติของผู้สมัคร



พิจารณา
จาก

เอกสาร
การสมัคร

สอบ
สัมภาษณ์

สอบ
ข้อเขียน

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

M2107A Adult Nursing

M2107B Nursing 
Administration

M2107C Community 
Nursing

M2107D Gerontological
Nursing

M2107E Maternity 
Nursing and 
Midwifery

M2107F Psychiatric 
and Mental 
Health Nursing

M2107G Pediatric 
Nursing

M2108A Matemity 
Nursing and 
Midwifery

M2108B Adult Nursing 

ระดับปริญญาโท
P P

P P

วิธีการพิจารณาคัดเลือก วิธีการสอบ วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร ช่องทางการติดต่อ
สอบถามข้อมูลหลักสูตร

(เบอร์โทร/Line 
official/Facebook)

ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบ
การเรียน

ประเภท
นิสิต/
วิธีการ

จัด
การศึกษา

Online ไม่เปิดรับสมัคร ไม่เปิดรับสมัคร 4 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

ทางคณะฯจะแจ้ง
ลิงค์และวิธีการ

สอบผ่านทางอีเมล
ของผู้สมัคร

7 พยาบาลศาสตรม
หาบัณฑิต 
(หลักสูตร
นานาชาติ)

แผน ก 
แบบ ก 2

เต็มเวลา 5  แบบเต็มเวลา 
เรียนวันและ

เวลาราชการปกติ 
(เป็นบางวัน)

ชาวไทย 
330,000

ชาวต่างชาติ
410,000*

*ใบประกอบ
วิชาชีพ

(แนบมาพร้อม
หลักฐานการ

สมัคร)

8 พยาบาลศาสตรม
หาบัณฑิต 
(หลักสูตร
นานาชาติ) 
School of 
Nursing, 
Wenzhou 
Medical 
University, China

แผน ก 
แบบ ก 2

เต็มเวลา 25 ชาวต่างชาติ
320,000*

*ใบประกอบ
วิชาชีพ

(แนบมาพร้อม
หลักฐานการ

สมัคร)

คณะพยาบาลศาสตร์ (2)
ล าดับ

ท่ี
รหัส

(ส าหรับ
การสมัคร)

จ านวนท่ี
คณะ

เปิดรับ 
(คน)

วันและเวลาท่ี
เรียน

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

(บาท)

เอกสารท่ีต้อง
แนบเพ่ิมเติม

Online 28 มกราคม 2565
เวลา 09.00 น.

เป็นต้นไป

29 เมษายน 2565
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

3 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

ทางคณะฯจะแจ้ง
ลิงค์และวิธีการ

สอบผ่านทางอีเมล
ของผู้สมัคร

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

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้ท่ี งานบริการ

การศึกษา (บัณฑิตศึกษา)
 โทร. 038-102836, 

038-102808
Fax. 038-393476

เว็บไซต์ 
http://www.nurse.buu

.ac.th
Facebook 

https://www.facebook
.com/gradnursebuu



พิจารณา
จาก

เอกสาร
การสมัคร

สอบ
สัมภาษณ์

สอบ
ข้อเขียน

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

D2101A แบบ 2.1 เต็มเวลา 
(ชาวไทย)

ชาวไทย
636,000

1

D2101B

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้ท่ี งานบริการ

การศึกษา (บัณฑิตศึกษา)
 โทร. 038-102836, 

038-102808
Fax. 038-393476

เว็บไซต์ 
http://www.nurse.buu

.ac.th
Facebook 

https://www.facebook
.com/gradnursebuu

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทางการพยาบาล ท่ีสภาการพยาบาล
รับรอง หรือปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ (ในกรณีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพต้อง
เรียนเน้ือหาเก่ียวกับศาสตร์ทางการ
พยาบาลเพ่ิมเติม และการพยาบาลเฉพาะ
สาขาในระดับปริญญาโท ท้ังทฤษฎีและ
ปฏิบัติ กรณีท่ีมีประสบการณ์การท างาน
ในคลินิกหรือการสอนในคลินิกให้เรียน
เฉพาะวิชาทฤษฎี) 
3. เกรดเฉล่ีย (GPA) ไม่ต่ ากว่า 3.50
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ช้ันหน่ึง กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มี
สัญชาติไทย ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า และได้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
โดยสภาวิชาชีพ หรือองค์กรท่ีรับผิดชอบ
ในประเทศของผู้สมัคร กรณีไม่มีระบบ
การให้ใบอนุญาตฯ ต้องมีใบรับรองการ
ข้ึนทะเบียนในประเทศของผู้สมัครหรือ
รับรองโดยหน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพ
การพยาบาล (Nursing Regulatory 
Authority) ในประเทศของผู้สมัคร 
5. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ 
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา

ทางคณะฯจะแจ้ง
ลิงค์และวิธีการ

สอบผ่านทางอีเมล
ของผู้สมัคร

28 เมษายน 2565
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

5 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

27 มกราคม 2565
เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป

OnlinePP*ใบประกอบ
วิชาชีพ         
(แนบมาพร้อม
หลักฐานการ

สมัคร)

ชาวต่างชาติ
756,000*

 แบบเต็มเวลา 
เรียนวันและ

เวลาราชการปกติ 
(เป็นบางวัน)

10

เต็มเวลา 
(ชาวต่างชา

ติ)

แบบ 2.1

พยาบาลศาสตร์ ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ)

วันและเวลาท่ี
เรียน

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

(บาท)

เอกสารท่ีต้อง
แนบเพ่ิมเติม

วิธีการพิจารณาคัดเลือก วิธีการสอบ วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร ช่องทางการติดต่อ
สอบถามข้อมูลหลักสูตร

(เบอร์โทร/Line 
official/Facebook)

ล าดับ
ท่ี

รหัส
(ส าหรับ

การสมัคร)

ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบ
การเรียน

ประเภท
นิสิต/
วิธีการ

จัด
การศึกษา

จ านวนท่ี
คณะ

เปิดรับ 
(คน)

ระดับปริญญาเอก

คณะพยาบาลศาสตร์ (3)


