ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
คณะศึกษาศาสตร์ (1)
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ระดับปริญญาโท
1
M1501A การศึกษามหาบัณฑิต

สาขาวิชา

สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาโลก (หลักสูตร
นานาชาติ) Teaching
English as a Global
Language

M1501B

2

M1505A การศึกษามหาบัณฑิต

การศึกษาและการพัฒนาสังคม

M1505B

3

M1506A ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

M1506B

4

รูปแบบการเรียน

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
พิจารณาจาก
สอบ
สอบ
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา (บาท) เอกสารการสมัคร สัมภาษณ์ ข้อเขียน

วันและเวลาทีจ่ ัดสอบ

สถานทีจ่ ัดสอบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

วันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 9.00-16.00 น.

266,000
* มีค่าธรรมเนียม
นิสิตต่างชาติ

P

P

P

24 ตุลาคม 2563
9.00-16.00 น.
(หรือที่คณะกาหนด)

ห้อง QS1-503A

1.Applicants must have eligible qualifications as prescribed
by the Regulations Regarding the Graduate Studies of
Burapha University (B.E. 2559).
2.Applicants must hold a Bachelor Degree (or equivalent) in
any field enroll with pass in English classes during the
undergraduate degree (or equivalent) at least 12 credits.
3.Applicants who do not use English as their first language
must have English proficiency examination results. The
minimum level of English proficiency are as follows: BUUGET (60), TOEFL iBT (55), TOEFL pBT (500), or IELTS (5.5).
4.Applicants must have ability to use Word Processing and
basic skills in using information technology such as using
emails, accessing information through the Internet, doing
research by using online resources, or using online i-thesis
program.

เต็มเวลา

15

วันจันทร์-ศุกร์

119,000

P

P

P

24 ตุลาคม 2563

ห้อง QS1-408

แผน ก
แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา

12

วันเสาร์-อาทิตย์

143,000

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายระดับ
ปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง ทั้งนี้ผู้ที่กาลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายระดับ
ปริญญาตรีต้องนาหลักฐานการจบการศึกษามาแสดงต่อคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรก่อนเข้าศึกษา

แผน ก
แบบ ก 2

เต็มเวลา
(รับทั้งนิสิตไทยและ
นิสิตต่างชาติ)

15

วันและเวลาราชการ
นอกวันและเวลาราชการ
(เสาร์ อาทิตย์ และวันปกติ
หลังเวลาราชการ)

119,000

P

P

P

ไม่เต็มเวลา

แผน ข

ไม่เต็มเวลา

แผน ก
แบบ ก 2

แผน ข
แผน ก
แบบ ก 2

M1506D

แผน ข
เทคโนโลยีการศึกษา

วันและเวลาทีเ่ รียน

8

แผน ก
แบบ ก 2

M1506C

M1507 การศึกษามหาบัณฑิต

จานวนที่
ประเภทนิสิต/
คณะเปิดรับ (คน)
วิธีการจัดการศึกษา

แผน ก
แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา
(รับทั้งนิสิตไทยและ
นิสิตต่างชาติ)

7

วันและเวลาราชการ
นอกวันและเวลาราชการ
(เสาร์ อาทิตย์ และวันปกติ
หลังเวลาราชการ)

143,000

P

P

P

ไม่เต็มเวลา

20

วันเสาร์ -อาทิตย์

143,000

P

P

P

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตร
(เบอร์โทร/Line official/Facebook)

Asst.Prof.Dr. Punwalai Kewara (Program
Chair)
e-mail: punwalai@go.buu.ac.th
Ms. Rattanasiri Khemraj
(Program Coordinator)
Tel: 0 3810 2046 e-mail:
rattanas@go.buu.ac.th

038-102067

แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
24 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 - 16.00 น.

24 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 - 16.00 น.

ห้อง 501A อาคาร 60 พรรษา * ผู้สมัครแผน ก แบบ ก 2 จะต้อง.มีประสบการณ์ทางานอย่างน้อย 1
มหาราชินี 1
ปี หรือ สามารถนาเสนอหัวข้อและเค้าโครงการวิจัยที่น่าสนใจและเป็น
คณะศึกษาศาสตร์
ที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

038-102-004

ผศ.ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา
ประธานหลักสูตร 0909571493
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
โทร.038102056

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
คณะศึกษาศาสตร์ (2)
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ระดับปริญญาโท
5
M1508 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

รูปแบบการเรียน

จานวนที่
ประเภทนิสิต/
คณะเปิดรับ (คน)
วิธีการจัดการศึกษา

วันและเวลาทีเ่ รียน

สมอง จิตใจและการเรียนรู้

แผน ก
แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา

5

วันเสาร์-อาทิตย์
09.00-16.00 น.

เวลา

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
พิจารณาจาก
สอบ
สอบ
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา (บาท) เอกสารการสมัคร สัมภาษณ์ ข้อเขียน

143,000

P

P

143,000
โดยแบ่งจ่าย
เป็น 4 งวด

P

P
(แบบ
ออนไลน์)

P

วันและเวลาทีจ่ ัดสอบ

สถานทีจ่ ัดสอบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

24 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 - 16.00 น.

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

1.เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2.มีผลสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

24 ตุลาคม 2563

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

จบระดับปริญญาตรีทุกสาขา

1.เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2.มีผลสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

6

M1510B การศึกษามหาบัณฑิต

หลักสูตรและการสอน

แผน ก
แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา

12

นอกวัน-เวลาราชการ (เสาร์อาทิตย์)

7

M1511B วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา

แผน ก
แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา

6

วันเสาร์-อาทิตย์ (เวลา
09.00-16.00 น.)

143,000

P

P

P

24 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 - 16.00 น.

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาโลก (หลักสูตร
นานาชาติ) Teaching
English as a Global
Language

แบบ 1.1

เต็มเวลา

จันทร์-อาทิตย์ (เวลา
9.00-16.00 น.)

เต็มเวลา 755,000

P

P

P

24 ตุลาคม 2563
9.00-16.00 น.
(หรือที่คณะกาหนด)

ห้อง QS1-503A

แบบ 2.1

รับทั้งเต็มเวลา/ ไม่
เต็มเวลา

ไม่เต็มเวลา
763,000
*มีค่าธรรมเนียม
นิสิตต่างชาติ

P

P

P

1.Have a Master’s Degree in any field.
2.Applicants who do not use English as their first language
must have English proficiency examination results. The
minimum level of English proficiency are as follows: BUUGET (65), TOEFL iBT (60), TOEFL pBT (550), or IELTS (6.0).
3.Have English communicative competence assessed by
means of an in-depth interview process by the selection
committee.
4.Applicants must have ability to use Word Processing and
basic skills in using information technology such as using
emails, accessing information through the Internet, doing
research by using online resources, or using online i-thesis
program.
Plan 1.1: Dissertation only, the applicants must have more
qualification as below;
1.Have at least 3 years working experiences.
2.Have published research in a refereed journal or have
written a textbook, on Teaching English as a Global
Language, which are not part of the Master’s Degree
research/study. The program committee holds the right to
review, evaluate, include, and exclude the published
research/ textbook from the application process.

แบบ 2.1

เต็มเวลา

574,000

P

P

P

24 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 - 16.00 น.

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เป็นผู้สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายระดับ
ปริญญาโททุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ทั้งนี้ผู้ที่กาลังศึกษาในภาค
การศึกษาสุดท้ายระดับปริญญาโทต้องนาหลักฐานการจบการศึกษามา
แสดงต่อคณะกรรมการประจาหลักสูตรก่อนเข้าศึกษา

ระดับปริญญาเอก
1
D1501A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

D1501B

2

D1502 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การศึกษาและการพัฒนาสังคม

2

3

วันเสาร์-อาทิตย์

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตร
(เบอร์โทร/Line official/Facebook)

โทร. 0-3810-2076
E-mail : jeerakul@hotmail.com
081-9794651 ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์
sirawan@buu.ac.thcom

โทร. 0-3810-2076
E-mail : jeerakul@hotmail.com

Dr. Denchai Prabjandee
(Program Chair)
e-mail: denchai@go.buu.ac.th
Ms. Rattanasiri Khemraj
(Program Coordinator)
Tel: 0 3810 2046 e-mail:
rattanas@go.buu.ac.th

038-102067

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
คณะศึกษาศาสตร์ (3)
ลาดับที่

รหัส

ชื่อหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก
3
D1503A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

D1503B

รูปแบบการเรียน

แบบ 1.1

จานวนที่
ประเภทนิสิต/
คณะเปิดรับ (คน)
วิธีการจัดการศึกษา

เต็มเวลา

1

แบบ 2.1

4

D1504 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา

แบบ 2.1

เต็มเวลา

7

5

D1505A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

จิตวิทยาการปรึกษา

แบบ 2.1

เต็มเวลา

1

D1505B
6

D1507A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา

D1507B

7

D1508A ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
D1508B

สมอง จิตใจและการเรียนรู้

วันและเวลาทีเ่ รียน

วิธีการพิจารณาคัดเลือก
พิจารณาจาก
สอบ
สอบ
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา (บาท) เอกสารการสมัคร สัมภาษณ์ ข้อเขียน

P

P

P

P

P

P

574,000

P

P

P

วันจันทร์-ศุกร์ (เวลา
09.00 -16.00 น.)

574,000

P

P

P

วันและเวลาราชการ
นอกวันและเวลาราชการ
(เสาร์ อาทิตย์ และวันปกติ
หลังเวลาราชการ)

579,000

วันจันทร์-อาทิตย์

แบบ 2.1

ไม่เต็มเวลา

1

วันเสาร์-อาทิตย์ (เวลา
09.00-16.00 น.)

579,000

P

P

P

แบบ 2.1

เต็มเวลา

3

วันจันทร์-ศุกร์ (เวลา
09.00 -16.00 น.)

574,000

P

P

P

แบบ 2.1

ไม่เต็มเวลา

1

วันเสาร์-อาทิตย์ (เวลา
09.00-16.00 น.)

579,000

P

P

P

แบบ 2.1

เต็มเวลา

4

วันจันทร์-ศุกร์ (เวลา
09.00 -16.00 น.)

574,000

P

P

P

วันเสาร์-อาทิตย์ (เวลา
09.00-16.00 น.)

579,000

แบบ 2.1

ไม่เต็มเวลา

5

P

P

P

วันและเวลาทีจ่ ัดสอบ

24 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานทีจ่ ัดสอบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ห้อง 501D อาคาร 60 พรรษา 1.เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า
มหาราชินี 1
2.ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สอบผ่านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยบูรพา
บูรพา

24 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 - 16.00 น.

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

24 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 - 16.00 น.

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

24 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 - 16.00 น.

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

24 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 - 16.00 น.

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตร
(เบอร์โทร/Line official/Facebook)

038-102-004

ผศ.ดร.นคร ละลอกน้า
ประธานหลักสูตร ภาควิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา โทร.038102056

1.เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา
2.มีผลสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

โทร. 0-3810-2076
E-mail : jeerakul@hotmail.com

1.เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา
2.มีผลสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

โทร. 0-3810-2076
E-mail : jeerakul@hotmail.com

1.เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา
2.มีผลสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

โทร. 0-3810-2076
E-mail : jeerakul@hotmail.com

