ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์
วิธีการพิจารณาคัดเลือก
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญา
(ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา

รูปแบบการเรียน

ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการศึกษา

จานวนที่
ระยะเวลา
วันและเวลาที่ เรียน
เปิดรับ (คน) การศึกษา (ปี)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ถ้ามี)

วันและเวลาที่ จัดสอบ

พิจารณาจาก
เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์

สอบข้อเขียน

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

สถานที่ จัดสอบ

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาโท
1

M1501A การศึกษามหาบัณฑิต

M.Ed.

M1501B

2

3

M1502A การศึกษามหาบัณฑิต

2

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา
9.00-16.00 น.

266,000
* มีค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ

ไม่ระบุ







16 มี.ค. 62/
9.00-16.00 น.

27 เม.ย. 62/
9.00-16.00 น.

22 มิ.ย. 62/
9.00-16.00 น.

ห้อง QS1-503A

http://www.edu.buu.ac.th/web
new/master.php

10

2

วัน-เวลาราชการปกติ
(วันจันทร์-ศุกร์)

145,000

ไม่ระบุ







11-17 มี.ค. 62

22-28 เม.ย. 62

17- 23 มิ.ย. 62

คณะศึกษาศาสตร์

http://www.edu.buu.ac.th/web
new/master.php

P

P

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

คณะศึกษาศาสตร์

http://www.edu.buu.ac.th/web
new/master.php

P

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22 มิ.ย 62

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

http://www.edu.buu.ac.th/web
new/master.php

16-มี.ค.-62

22-28 เม.ย. 62

17- 23 มิ.ย. 62

อาคาร QS1
ห้อง 408

http://www.edu.buu.ac.th/web
new/master.php

ไม่เต็มเวลา

M1502B

แผน ก แบบ ก2

แบบเต็มเวลา (ไม่
รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู)

M1502C

แผน ก แบบ ก2

แบบไม่เต็มเวลา

10

2

นอกวัน-เวลาราชการ
(เสาร์-อาทิตย์)

143,000

แผน ก แบบ ก2

แบบเต็มเวลา
(รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู)

8

2

วันจันทร์-ศุกร์

145,000

แผน ก แบบ ก2

แบบเต็มเวลา
(ไม่รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู)

การศึกษาปฐมวัย

แผน ก แบบ ก 2

แบบเต็มเวลา

15

2

วันเสาร์-อาทิตย์
(08.00-17.00 น.)

143,000
โดยแบ่งจ่ายเป็น 4 งวด

การศึกษาและการพัฒนาสังคม

แผน ก แบบ ก2

แบบเต็มเวลา

10

2

วันจันทร์-ศุกร์

119,000

แผน ก แบบ ก2

แบบไม่เต็มเวลา

วันเสาร์-อาทิตย์

143,000

แผน ก แบบ ก2

แบบเต็มเวลา
(รับทั้งนิสิตไทยและ
นิสิตต่างชาติ)

15

2

119,000

15

2

วันและเวลาราชการ
นอกวันและเวลา
ราชการ(เสาร์ อาทิตย์
และวันปกติหลังเวลา
ราชการ)

วันเสาร์ -อาทิตย์

การสอนวิทยาศาสตร์

M1503B

4

M1504 การศึกษามหาบัณฑิต

5

M1505A การศึกษามหาบัณฑิต

กศ.ม. (M.Ed.)

M.Ed.

M1505B
6

15

แบบเต็มเวลา (รับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู)

M.Ed.

การสอนคณิตศาสตร์

ไม่เต็มเวลา

แผน ก แบบ ก2

M1503A การศึกษามหาบัณฑิต

M.Ed.
(Mathematics
Teaching)

สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็น แผน ก แบบ ก2
ภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
Teaching English as a
Global Language
แผน ข

M1506A ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
M1506B

M.A. (Human
Resource
Development)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผน ข

M1506C

แผน ก แบบ ก2

M1506D

แผน ข

แบบไม่เต็มเวลา
(รับทั้งนิสิตไทยและ
นิสิตต่างชาติ)

119,000

ไม่ระบุ

119,000

* อยู่ท้ายตาราง

P

P

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

P

P

* อยู่ท้ายตาราง

P

P

P

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

ชั้น 5 ห้อง 501A
อาคาร 60 พรรษา
มหาราชินี 1

http://www.edu.buu.ac.th/web
new/master.php

143,000

จบปริญญาตรีทุกสาขา

P

P

P

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

คณะศึกษาศาสตร์

http://iet.buu.ac.th/newweb/cu
rriculum/master_degree.html

143,000

7

M1507 การศึกษามหาบัณฑิต

M.Ed.

เทคโนโลยีการศึกษา

แผน ก แบบ ก2

แบบไม่เต็มเวลา

15

5

8

M1508 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

M.Sc.

สมอง จิตใจและการเรียนรู้

แผน ก แบบ ก2

แบบไม่เต็มเวลา

15

2

วันเสาร์-อาทิตย์
(09.00-16.00 น.)

143,000

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีผล
สอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

P

P

P

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

ตึก QS1

rap.buu.ac.th/edu/index.php

9

M1509A วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

M.Sc.

จิตวิทยาการปรึกษา

แผน ก แบบ ก2

แบบเต็มเวลา

5

2

วันจันทร์-ศุกร์
(09.00 -16.00 น.)

119,000

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีผล
สอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

P

P

P

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

ตึก QS1

rap.buu.ac.th/edu/index.php

แผน ก แบบ ก2

แบบไม่เต็มเวลา

10

2

M1509B

วันเสาร์-อาทิตย์
(09.00-16.00 น.)

143,000

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ชื่อย่อปริญญา
(ภาษาอังกฤษ)

จานวนที่
ระยะเวลา
วันและเวลาที่ เรียน
เปิดรับ (คน) การศึกษา (ปี)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก

สาขาวิชา

รูปแบบการเรียน

ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการศึกษา

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
โลก (หลักสูตรนานาชาติ)
Teaching English as a
Global Language

แบบ 1.1

แบบเต็มเวลา

3

3

จันทร์-อาทิตย์
(เวลา 9.00-16.00 น.)

755,000
* มีค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ

การศึกษาและการพัฒนาสังคม

แบบ 2.1

แบบเต็มเวลา

10

3

วันเสาร์-อาทิตย์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แบบ 1.1

แบบเต็มเวลา
(รับทั้งนิสิตไทยและ
นิสิตต่างชาติ)

3

3

4

3

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ถ้ามี)

วันและเวลาที่ จัดสอบ
สถานที่ จัดสอบ

ลิงค์รายละเอียดหลักสูตร

ห้อง QS1-503A

http://www.edu.buu.ac.th/web
new/doctor.php

อาคาร QS1
ห้อง 404

www.edu.buu.ac.th/vesd

พิจารณาจาก
เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์

สอบข้อเขียน

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

ไม่ระบุ

P

P

P

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

574,000

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา

P

P

P

11-17 มี.ค. 62

วันและเวลาราชการ
นอกวันและเวลา
ราชการ (เสาร์ อาทิตย์
และวันปกติหลังเวลา
ราชการ)

579,000

* อยู่ท้ายตาราง

P

P

P

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

ชั้น 5 ห้อง 501D
อาคาร 60 พรรษา
มหาราชินี 1

http://www.edu.buu.ac.th/web
new/doctor.php

วันจันทร์-อาทิตย์

574,000

จบปริญญาโททุกสาขา

P

P

P

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

คณะศึกษาศาสตร์

http://iet.buu.ac.th/newweb/cu
rriculum/doctoral_degree.html

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีผล
สอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

P

P

P

16-มี.ค.-62

27-เม.ย.-62

22-มิ.ย.-62

ตึก QS1

ระดับปริญญาเอก
1

D1501A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Ph.D.

D1501B

2

D1502

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

3

D1503A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Ph.D.
Ph.D. (Human
Resource
Development)

D1503B

แบบ 2.1

แบบ 2.1

4

D1504

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Ph.D.

เทคโนโลยีการศึกษา

แบบ 2.1

แบบเต็มเวลา

5

3

5

D1505A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Ph.D.

จิตวิทยาการปรึกษา

แบบ 2.1

แบบเต็มเวลา

2

3

วันจันทร์-ศุกร์
(09.00 -16.00 น.)

574,000

แบบ 2.1

แบบไม่เต็มเวลา

3

3

วันเสาร์-อาทิตย์
(09.00-16.00 น.)

579,000

D1505B

* คุณสมบัติของผู้สมัคร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัย
1.เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำหรือกำลังศึกษำในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยระดับปริญญำตรีสำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย จำกสถำบันอุดมศึกษำที่สำนักงำนคณะก รรมกำรกำรอุดมศึกษำรับรอง ทั้งนี้ผู้ที่กำลังศึกษำในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยระดับ
2.เป็นผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมกำรประจำหลักสูตรปริญญำตรีต้องนำหลักฐำนกำรจ บกำรศึกษำมำแสดงต่อคณะกรรมกำรประจำหลักสูตรก่อนเข้ำศึกษำ
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผน ก แบบ ก 2
1.เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
2.มีประสบกำรณ์ทำงำนอย่ำงน้อย 1 ปี หรือ สำมำรถนำเสนอหัวข้อและเค้ำโครงกำรวิจัยที่น่ำสนใจและเป็นที่ประจักษ์ในด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
3.มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษำ ที่เรียนในสำขำที่เกี่ยวข้อง สำมำรถเทียบโอนในหลักสูตรนี้
4.มีเกณฑ์กำรรับเข้ำศึกษำ ผู้เข้ำศึกษำต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ โดยให้เป็นไปตำมประกำศผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยบูรพำ
แผน ข
1.เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
2.มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษำ ที่เรียนในสำขำที่เกี่ยวข้อง สำมำรถเทียบโอนในหลักสูตรนี)้
3.เกณฑ์กำรรับเข้ำศึกษำ ผู้เข้ำศึกษำต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ โดยให้เป็นไปตำมประกำศผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยบูรพำ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะกรรมกำรประจำหลักสูตร (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ได้กำหนดเกณฑ์ในกำรคัดเลือกผู้สมัครซึ่งต้องผ่ำนกำรพิจำรณำใบสมัคร กำรทดสอบข้อเขียน กำรสัมภำษณ์และผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษตำม ระเบียบของคณะศึกษำศำสตร์หรือระเบียบของมหำวิทยำลัยบูรพำ โดยเกณฑ์กำรพิจำรณำรับเข้ำศึกษำต่อมีดังนี้
4.1 การพิจารณาใบสมัครเรียน
4.1.1 ผู้สมัครเรียนไม่จำเป็นต้องสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือปริญญำโทในสำขำกพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แต่ต้องระบุถึงเหตุผลและประโยชน์ข องกำรสมัครเรียนในสำขำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่ชัดเจน
4.1.2 ผู้สมัครต้องสำมำรถแสดงหลักฐำนกำรสำเร็จกำรศึกษำทั้งระดับปริญญำตรี และปริญญำโทหรือเขียนใบคำร้องผ่อนผันหลักฐำนในวันยืนใบสมัคร แต่ ต้องยื่นเอกสำรทั้งหมดก่อนวันรำยงำนตัวเป็นนิสิตระดับปริญญำเอก
4.1.3 เฉพำะผู้สมัครเรียน แผน 1.1 ต้องส่งเค้ำโครงงำนวิจัยที่ประสงค์จะทำดุษฎีนิพนธ์แนบมำพร้อมใบสมัครด้วย
4.1.4 เฉพำะผู้สมัครเรียนแผน 1.1 ต้องแนบประวัติแสดงประสบกำรณ์ในกำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกำรงำนด้ำนกำรศึกษำ หรือ งำนด้ำนกำรพัฒนำ/กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ หรืองำนด้ำนกำรพัฒนำองค์กำรธุรกิจหรือองค์กำรทำงกำรศึกษำที่เคยทำในอดีตอย่ำงน้อย 2 ปี
4.2 สอบข้อเขียน
4.2.1 ผู้สมัครทั้ง 2 แผนกำรเรียนต้องสำมำรถนำเสนอโดยกำรเขียนสรุปควำมคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับหัวข้องำนดุษฎีนิพนธ์ กำรออกแบบกำรศึกษำ ประเด็นหัวข้อวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งคำดว่ำจะต้องศึกษำ แผนกำรศึกษำและประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ รวมอย่ำงน้อย 2 หน้ำ
4.3 การสอบสัมภาษณ์
4.3.1 ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึงควำมพร้อมและควำมมุ่งมั่น ระเบียบวินัยในตนเองที่จำเป็นต่อกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกให้ประสบควำมสำเร็จ
4.3.2 ผู้สมัครต้องสำมำรถสื่อสำรควำมคิด ทัศนคติเกี่ยวกับเหตุผลของกำรสมัครเรียนเป็นภำษำอังกฤษได้
4.4 เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ
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