
ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 4)

คณะศึกษาศาสตร์

พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน

M1501A แผน ก แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา

M1501B แผน ข ไม่เต็มเวลา

M1505A แผน ก แบบ ก2 แบบเต็มเวลา วันจันทร์-ศุกร์ 119,000

M1505B แผน ก แบบ ก2 แบบไม่เต็มเวลา  วันเสาร์-อาทิตย์ 143,000

M1506A แผน ก แบบ ก2

M1506B แผน ข

M1506C แผน ก แบบ ก2

M1506D แผน ข

4 M1507 การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก2 แบบไม่เต็มเวลา 15 วันเสาร์ -อาทิตย์ 143,000 จบปริญญาตรีทุกสาขา P P P

5 M1508 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สมอง จิตใจและการเรียนรู้ แผน ก แบบ ก2 แบบไม่เต็มเวลา 15    วันเสาร์-อาทิตย์

   (09.00-16.00 น.)

143,000 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีผล

สอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

P P P

M1509A แผน ก แบบ ก2 แบบเต็มเวลา 5      วันจันทร์-ศุกร์

   (09.00 -16.00 น.)

119,000

M1509B แผน ก แบบ ก2 แบบไม่เต็มเวลา 10     วันเสาร์-อาทิตย์      

  (09.00-16.00 น.)

143,000

M1510A แผน ก แบบ ก2 แบบเต็มเวลา 

(รับใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพครู)

15 วัน-เวลาราชการปกติ

(อาจมีบางรายวิชา เรียน

วันเสาร์-อาทิตย์)

145,000

M1510B แผน ก แบบ ก2 แบบไม่เต็มเวลา

 (ไม่รับใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพครู)

15 นอกวัน-เวลาราชการ 

(เสาร์-อาทิตย์)

143,000

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ถ้ามี)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก

สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา

โลก (หลักสูตรนานาชาติ) Teaching 

English as a Global Language

สาขาวิชา รูปแบบการเรียน
ประเภทนิสิต/วิธีการ

จัดการศึกษา

  จ านวนท่ี    

เปิดรับ (คน)
วันและเวลาท่ีเรียน

    แบบไม่เต็มเวลา    

(รับท้ังนิสิตไทยและ

นิสิตต่างชาติ)

15

2 การศึกษามหาบัณฑิต การศึกษาและการพัฒนาสังคม 10 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา P P

ล าดับท่ี รหัส ช่ือหลักสูตร ค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท)

15 วันเสาร์-อาทิตย์ 

เวลา 9.00-16.00 น.

 266,000

* มีค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ

ไม่ระบุ  

ระดับปริญญาโท

1 การศึกษามหาบัณฑิต

143,000

* อยู่ท้ายตาราง P P P3 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     แบบเต็มเวลา   (รับ

ท้ังนิสิตไทยและนิสิต

ต่างชาติ)

15 119,000วันและเวลาราชการ 

นอกวันและเวลาราชการ

(เสาร์ อาทิตย์ และวัน

ปกติหลังเวลาราชการ)

6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการปรึกษา เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีผล

สอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

P P P

7 การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือก าลังศึกษา

ในภาคการศึกษาสุดท้ายระดับปริญญาตรี

P P P



ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562

คณะศึกษาศาสตร์

พิจารณาจาก

เอกสารการสมัคร
สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน

D1501A แบบ 1.1

D1501B แบบ 2.1

2 D1502 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การศึกษาและการพัฒนาสังคม แบบ 2.1 แบบเต็มเวลา 10 วันเสาร์-อาทิตย์ 574,000 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา P P P

D1503A แบบ 1.1 3

D1503B แบบ 2.1 4

4 D1504 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1 แบบเต็มเวลา 5 วันจันทร์-อาทิตย์ 574,000 จบปริญญาโททุกสาขา P P P

D1505A แบบ 2.1 แบบเต็มเวลา 2     วันจันทร์-ศุกร์         

(09.00 -16.00 น.)

574,000

D1505B แบบ 2.1 แบบไม่เต็มเวลา 3    วันเสาร์-อาทิตย์        

(09.00-16.00 น.)

579,000

D1506A แบบ 2.1 แบบเต็มเวลา วัน-เวลาราชการปกติ

(อาจมีบางรายวิชา เรียน

วันเสาร์-อาทิตย์)

574,000

D1506B แบบ 2.1 แบบไม่เต็มเวลา นอกวัน-เวลาราชการ 

(เสาร์-อาทิตย์)

579,000

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท) คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ถ้ามี)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก

ล าดับท่ี รหัส ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบการเรียน
ประเภทนิสิต/วิธีการ

จัดการศึกษา

  จ านวนท่ี    

เปิดรับ (คน)
วันและเวลาท่ีเรียน

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีผล

สอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

P P

6 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต

P P P

ระดับปริญญาเอก

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก 

(หลักสูตรนานาชาติ) Teaching 

English as a Global Language

แบบเต็มเวลา 3     จันทร์-อาทิตย์      

(เวลา 9.00-16.00 น.)

            755,000           

* มีค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ

ไม่ระบุ

หลักสูตรและการสอน เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา P P P5

วันและเวลาราชการ 

นอกวันและเวลาราชการ

 (เสาร์ อาทิตย์ และวัน

ปกติหลังเวลาราชการ)

579,000แบบเต็มเวลา     (รับ

ท้ังนิสิตไทยและนิสิต

ต่างชาติ)

P

3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ * อยู่ท้ายตาราง P P P

5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยาการปรึกษา



* คุณสมบัติของผู้สมัคร
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผน ก แบบ ก 2
1.เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
2.มีประสบกำรณ์ท ำงำนอย่ำงน้อย 1 ปี หรือ สำมำรถน ำเสนอหัวข้อและเค้ำโครงกำรวิจัยท่ีน่ำสนใจและเป็นท่ีประจักษ์ในด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  
3.มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษำ ท่ีเรียนในสำขำท่ีเกี่ยวข้อง สำมำรถเทียบโอนในหลักสูตรนี้  
4.มีเกณฑ์กำรรับเข้ำศึกษำ ผู้เข้ำศึกษำต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ โดยให้เป็นไปตำมประกำศผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยบูรพำ
แผน ข  

1.เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
2.มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษำ ท่ีเรียนในสำขำท่ีเกี่ยวข้อง สำมำรถเทียบโอนในหลักสูตรนี้ ) 
3.เกณฑ์กำรรับเข้ำศึกษำ ผู้เข้ำศึกษำต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ โดยให้เป็นไปตำมประกำศผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยบูรพำ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ได้ก ำหนดเกณฑ์ในกำรคัดเลือกผู้สมัครซึ่งต้องผ่ำนกำรพิจำรณำใบสมัคร กำรทดสอบข้อเขียน กำรสัมภำษณ์และผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษตำมระเบียบของคณะศึกษำศำสตร์หรือระเบียบของมหำวิทยำลัย
บูรพำ โดยเกณฑ์กำรพิจำรณำรับเข้ำศึกษำต่อมีดังนี้
4.1 การพิจารณาใบสมัครเรียน
4.1.1 ผู้สมัครเรียนไม่จ ำเป็นต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือปรญิญำโทในสำขำกพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ แต่ต้องระบุถึงเหตุผลและประโยชน์ของกำรสมัครเรียนในสำขำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่ชัดเจน
4.1.2 ผู้สมัครต้องสำมำรถแสดงหลักฐำนกำรส ำเร็จกำรศึกษำท้ังระดบัปริญญำตรี และปริญญำโทหรือเขียนใบค ำร้องผ่อนผันหลักฐำนในวันยืนใบสมัคร แต่ต้องยื่นเอกสำรท้ังหมดก่อนวันรำยงำนตัวเป็นนิสิตระดับปริญญำเอก 
4.1.3 เฉพำะผู้สมัครเรียน แผน 1.1 ต้องส่งเค้ำโครงงำนวิจัยท่ีประสงค์จะท ำดุษฎีนิพนธ์แนบมำพร้อมใบสมัครด้วย
4.1.4 เฉพำะผู้สมัครเรียนแผน 1.1 ต้องแนบประวัติแสดงประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกำรงำนด้ำนกำรศึกษำ หรือ งำนด้ำนกำรพัฒนำ/กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ หรืองำนด้ำนกำรพัฒนำองค์กำรธุรกิจหรือองค์กำรทำงกำรศึกษำท่ีเคยท ำในอดีตอย่ำงน้อย 2 ปี
4.2 สอบข้อเขียน
4.2.1 ผู้สมัครท้ัง 2 แผนกำรเรียนต้องสำมำรถน ำเสนอโดยกำรเขียนสรุปควำมคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับหัวข้องำนดุษฎีนิพนธ์ กำรออกแบบกำรศึกษำ ประเด็นหัวข้อวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องซึ่งคำดว่ำจะต้องศึกษำ แผนกำรศึกษำและประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ รวมอย่ำงน้อย 2
หน้ำ 
4.3 การสอบสัมภาษณ์
4.3.1 ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึงควำมพร้อมและควำมมุ่งมั่น ระเบียบวินัยในตนเองที่จ ำเป็นต่อกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกให้ประสบควำมส ำเร็จ
4.3.2 ผู้สมัครต้องสำมำรถส่ือสำรควำมคิด ทัศนคติเก่ียวกับเหตุผลของกำรสมัครเรียนเป็นภำษำอังกฤษได้
4.4 เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ
4.4.1 ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนกำรทดสอบภำษำอังกฤษตำมประกำศกำรสอบผ่ำนภำษำอังกฤษของมหำวิทยำลัยบูรพำ ท่ี 0051/2560 เรื่องกำรสอบผ่ำนควำมรู้ภำษำอังกฤษ เพื่อเข้ำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2560


