
 

 
 

รายละเอียดหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 

  ระดับปริญญาโท ภาคปกติ เต็มเวลา 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ รหัส M-INFOR 

1. แผน ก 1 (ท ำวิทยำนิพนธ์ 36 หน่วยกิต) รหัส M-INFOR-A1 จ านวน 5 คน 
2. แผน ก 2 (ศึกษำรำยวิชำไม่ต  ำกว่ำ 18 หน่วยกิต และ ท ำวิทยำนิพนธ์ 18 หน่วยกิต) รหัส M-INFOR-A2 

จ านวน 5 คน 
3. แผน ข (ศึกษำรำยวิชำไม่ต  ำกว่ำ 30 หน่วยกิต และ ท ำงำนค้นคว้ำอิสระ 6 หน่วยกิต) รหัส M-INFOR-B 

จ านวน 5 คน 
 

  ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ เต็มเวลา 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ รหัส P-INFOR 

1. แบบ 1.1 (ท ำดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต) รหัส P-INFOR-P11 จ านวน 1 คน 
2. แบบ 1.2 (ท ำดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต) รหัส P-INFOR-P12 จ านวน 1 คน 
3. แบบ 2.1 (ศึกษำรำยวิชำไม่ต  ำกว่ำ 12 หน่วยกิต และท ำดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต) รหัส P-INFOR-P21

จ านวน 1 คน 
4. แบบ 2.2 (ศึกษำรำยวิชำไม่ต  ำกว่ำ 24 หน่วยกิต และท ำดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต) รหัส P-INFOR-P22

จ านวน 1 คน 
 

 วัน/เวลาเรียน 

   เรียนวันจันทร์ – วันเสำร ์

 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 ต้องมีแนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ท่ีปรึกษางานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าในคณะ

วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การรับรอง (ใบตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์/ดุษฎี

นิพนธ์) 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ 

  แผน ก 1 (ท าวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) 

1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำวิชำวิทยำกำรสำรสนเทศ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และวิทยำศำสตร์ข้อมูล 

2. ได้คะแนนเฉลี ยสะสมไม่ต  ำกว่ำ 2.75 



 

 
 

รายละเอียดหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ 

  แผน ก 2 (ศึกษารายวิชาไม่ต่ ากว่า 18 หน่วยกิต และ ท าวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต) 

1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำวิชำวิทยำกำรสำรสนเทศ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยำศำสตร์ข้อมูล วิทยำกำรสื อผสม สถิติ คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์

ประยุกต์ วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมไฟฟ้ำ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ ภูมิศำสตร์

สำรสนเทศ 

  แผน ข (ศึกษารายวิชาไม่ต่ ากว่า 30 หน่วยกิต และ ท างานค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) 

1. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำและเรียนวิชำที   เกี ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วย หรือ เป็น

บุคคลที ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และ ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรด้ำนวิทยำกำรสำรสนเทศ  หรือมี

ประสบกำรณ์ด้ำนวิทยำกำรสำรสนเทศมำอย่ำงน้อย  3 ปี 

2. หำกจ ำเป็นต้องเรียนวิชำปรับพื้นฐำน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร โดยไม่นับเป็น 

   หน่วยกิตของหลักสูตร 

   

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ  

  หลักสูตรแบบ 1.1 (ท าดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต) 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำวิทยำกำรสำรสนเทศมหำบัณฑิต วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต หรือวิศวกรรมศำสตร

มหำบัณฑิต ในสำขำวิชำวิทยำกำรสำรสนเทศ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้ำ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือวิทยำศำสตร์ข้อมูล  

2. ส ำเร็จกำรศึกษำจำกแผนกำรเรียนที มีกำรท ำวิทยำนิพนธ์อย่ำงเดียว หรือส ำเร็จกำรศึกษำในแผนกำรเรียนที มีกำรท ำ

วิทยำนิพนธ์ร่วมกับกำรเรียนรำยวิชำ โดยได้คะแนนเฉลี ยสะสมไม่ต  ำกว่ำ 3.25 

  หลักสูตรแบบ 1.2 (ท าดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต) 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำวิทยำกำรสำรสนเทศบัณฑิต  วิทยำศำสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  ใน

สำขำวิชำวิทยำกำรสำรสนเทศ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้ำ วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือวิทยำศำสตร์ข้อมูล  

2. ได้คะแนนเฉลี ยสะสมไม่ต  ำกว่ำ 3.51 หรือได้เกียรตินิยมอันดับ 1 

 หลักสูตรแบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต และท าดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต) 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำวิทยำกำรสำรสนเทศมหำบัณฑิต วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต หรือวิศวกรรมศำสตร

มหำบัณฑิต ในสำขำวิชำวิทยำกำรสำรสนเทศ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้ำ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยำศำสตร์ข้อมูล โลจิสติกส์ หรือภูมิศำสตร์สำรสนเทศ 



 

 
 

รายละเอียดหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ 

 หลักสูตรแบบ 2.2 (ศึกษารายวิชาไม่ต่ ากว่า 24 หน่วยกิต และท าดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต) 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำวิทยำกำรสำรสนเทศบัณฑิต วิทยำศำสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต ในสำขำวิชำ

วิทยำกำรสำรสนเทศ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสำรสนเทศ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

วิทยำศำสตร์ข้อมูล สถิติ คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ประยุกต์ วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมไฟฟ้ำ 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ หรือภูมิศำสตร์สำรสนเทศ 

2. ได้คะแนนเฉลี ยสะสมไม่ต  ำกว่ำ 3.51 หรือได้เกียรตินิยมอันดับ 1 

 

การสอบคัดเลือก 

 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบปฏิบัติการ ห้อง IF-3C01 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ 

                                           (การเขียนโปรแกรม สามารถเลือกภาษาใดภาษาหนึ่ง C หรือ C++ หรือ JAVA)  

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์  ห้อง IF-212 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 

หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบคัดเลือก 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 

2. ปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองการศึกษาขั้นปริญญาตรี/โท (ฉบับจริง) 

3. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ฉบับจริง) 

4. ใบตอบรับเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ ์

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 ค่าใช้จ่ายส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เป็นหลักสูตรที่เก็บค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมา

จ่าย) 

ค่าเล่าเรียน ต่อ ภาคการศึกษา (บาท) รวมตลอดหลักสูตร (บาท) 

45,000 180,000 

 

  



 

 
 

รายละเอียดหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ 

 ค่าใช้จ่ายส าหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เป็นหลักสูตรที่เก็บค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย) 

แผนการเรียน ค่าเล่าเรียน ต่อ ภาคการศึกษา (บาท) รวมตลอดหลักสูตร (บาท) 

แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 45,000 270,000 

แบบ 1.2 และ แบบ 2.2 45,000 360,000 

 

ทุนการศึกษา 

 ทุนพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยนักวิจัย คณะวิทยาการสารสนเทศ ทุนละไม่เกิน 90,000 บาท ต่อปี  

 

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 

 https://www.informatics.buu.ac.th 

 

ข้อมูลติดต่อ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ  ชินสาร  ประธานหลักสูตร 

 เบอร์โทรศัพท์ 038-103096 อีเมล์ krisana@informatics.buu.ac.th 

 

 นางสาวกุลชลี  รัตนคร  นักวิชาการศึกษา 

 เบอร์โทรศัพท์ 038-103096 อีเมล์ khulchal@go.buu.ac.th 

 

 ส านักงานจัดการศึกษา  คณะวิทยาการสารสนเทศ 

 เบอร์โทรศัพท์ 038-103096 อีเมล์ informatics.buu.ac.th 

  

  



 

 
 

รายละเอียดหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ 

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผลงานวิจัย อีเมล์ 
ผศ.ดร.สุวรรณำ  รัศมีขวัญ  Empirical Modeling 

 Decision Support System 
 Knowledge Management 
 Data Analysis 
 Software Development 

rsuwanna@buu.ac.th 

ผศ.ดร.กฤษณะ  ชินสำร  Image Processing 
 Machine Learning 
 Computational Intelligence 
 Algorithm Analysis 

krisana@informatics.buu.ac.th 

ผศ.ดร.จักริน  สุขสวัสดิ์ชน  Recommendation System 
 Web Mining 
 Mobile Application 
 Bioinformatics 

jakkarin@buu.ac.th 

ผศ.ดร.อุรีรัฐ  สุขสวัสดิ์ชน  Data mining  
 Clustering 
 Knowledge Discovery 
 Recommendation System 

ureerat.w@gmail.com 

ผศ.ดร.โกเมศ  อัมพวัน  Data mining (Association Rules) 
 Knowledge Discovery 
 Text Mining 
 Web Mining 
 Natural Language Processing 

komate@gmail.com 

  



 

 
 

รายละเอียดหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผลงานวิจัย อีเมล์ 
ผศ.ดร.สุนิสำ  ริมเจริญ  Evolutionary Computation  

 Algorithm portfolio  
 Real options  
 Financial modeling  
 Algorithmic trading  
 Decision analysis 

rsunisa@buu.ac.th 

ผศ.ดร.ณัฐนนท ์ ลีลำตระกูล  Computer Network Architecture 
 Mobile Application 
 Sensor Networks 
 Smart VoIP System 
 Data Mining (on Network Data) 
 Information Extraction (on 

Document Data) 

nutthanon@buu.ac.th 

ดร.คนึงนิจ  กุโบลำ  Computer Graphics 
 Software Engineering 
 Image Processing 
 Virtual Reality 

kkubola@gmail.com 

ดร.ทัศนีย์  เจริญพร  Natural Language 
 Semantic Web 
 Machine Translation 

thatsanee@gmail.com 

ดร.ประจักษ์  จิตเงินมะดัน  Human Computer Interaction 
 Accessibility 
 Usability 
 Automation 
 Internet of Things 

prajaks@buu.ac.th 

ดร.พิเชษ  วะยะลุน  Image processing 
 Medical image processing 
 Computer Graphics 
 Machine Learning 

vayalun@gmail.com 

  



 

 
 

รายละเอียดหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผลงานวิจัย อีเมล์ 
ดร.อังศุมำลี  สุทธภักติ  Image decomposition  

 Image processing 
 Empirical Modeling 
 Machine Learning 
 Clustering 
 

un.ung@hotmail.com 
ungsumalee.su@buu.ac.th 

 


