
พิจารณาจาก
เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

M1501A 4104176 แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา

M1501B 4104175 แผน ข ไม่เต็มเวลา

2 M1504 4104183 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา

15

เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ 
เวลา 08.00 – 17.00 น.

เหมาจ่ายตลอด
หลักสูตร  143,000 

บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 
4 งวด

P P P  9 มกราคม 2564  20 มีนาคม 2564  12 มิถุนายน 2564 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 1.เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือก ำลังศึกษำในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยระดับปริญญำตรีสำขำวิชำกำรศึกษำ
ปฐมวัย จำกสถำบันอุดมศึกษำท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับรอง ท้ังน้ีผู้ท่ีก ำลังศึกษำใน
ภำคกำรศึกษำสุดท้ำยระดับ                                
2.เป็นผู้ปฏิบัติงำนเก่ียวข้องกับด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย หรือข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมกำร
ประจ ำหลักสูตรปริญญำตรีต้องน ำหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำมำแสดงต่อคณะกรรมกำรประจ ำ
หลักสูตรก่อนเข้ำศึกษำ

sukanlayasucher@gmail.com

M1505A ยังไม่ระบุ แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา วันจันทร์-ศุกร์ 119,000

M1505B 4104181 แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา  วันเสาร์-อาทิตย์ 143,000

M1506A ยังไม่ระบุ     เต็มเวลา 119,000

M1506B 4104177  ไม่เต็มเวลา 143,000

M1506C ยังไม่ระบุ     เต็มเวลา 119,000

M1506D 4104178  ไม่เต็มเวลา 143,000

5 M1508 4104182 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สมอง จิตใจและการเรียนรู้ แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา 11 วันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 09.00-16.00 น.

143,000 P P P  9 มกราคม 2564  20 มีนาคม 2564  12 มิถุนายน 2564 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 1) เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ทุกสำขำวิชำ 2) มีผลสอบภำษำอังกฤษเป็นไปตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยบูรพำ

นางสาวพรรณิภา  เจริญย่ิง
โทร. 0-3810-2076                             
E-mail : phanniphac@go.buu.ac.th

M1509A 4004056 แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา 7 วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 09.00 -16.00 น.

119,000

M1509B 4104167 แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา 6  วันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 09.00-16.00 น.

143,000

7 M1511B 4104168 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา 10   วันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 09.00-16.00 น.

143,000 P P P  9 มกราคม 2564  20 มีนาคม 2564  12 มิถุนายน 2564 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 1) เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ทุกสำขำวิชำ 2) มีผลสอบภำษำอังกฤษเป็นไปตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

จ านวนท่ีคณะ
เปิดรับ (คน)
(รอบท่ี 2) 

12

15

15

60

 9 มกราคม 2564  20 มีนาคม 2564  12 มิถุนายน 2564

 12 มิถุนายน 2564 20 มีนาคม 2564 9 มกราคม 2564

 9 มกราคม 2564

P P P

P P P

 20 มีนาคม 2564  12 มิถุนายน 2564P P P

3 การศึกษามหาบัณฑิต การศึกษาและการพัฒนาสังคม

Qs1-408

เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือก ำลังศึกษำในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยระดับปริญญำตรีจำกสถำบันอุดมศึกษำ
ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับรอง ท้ังน้ีผู้ท่ีก ำลังศึกษำในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยระดับ
ปริญญำตรีต้องน ำหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำมำแสดงต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำหลักสูตรก่อนเข้ำศึกษำ

038-102067

QS1-503

1. General Eligibility 
- Level of English Proficiency: Applicants who do not use English as their first language 
must have an English proficiency examination result. The minimum level of English 
proficiency are as follows: BUU-GET (60), TOEFL iBT (55), TOEFL pBT (500), or IELTS (5.5).
- Academic Requirement: Applicants must hold a Bachelor Degree in any field and 
enroll with pass in English classes during the undergraduate degree (or equivalent) at 
least 12 credits.
- Information Technology and Communication Skills: 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.
2. Eligibility for Plan A (Type A 2) (Coursework and thesis)/ Plan B
- Applicants must have eligible qualifications as prescribed by the Regulations 
Regarding the Graduate Studies of Burapha University (B.E. 2559).
- 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. 
- Applicants must have an English proficiency test result. The minimum level of English 
proficiency are as follows: BUU-GET (60), TOEFL iBT (55), TOEFL pBT (500), or IELTS 
(5.5). Native speakers of English are exempted from this requirement.   

Dr. Punwalai Kewara (Program Chair) 
Tel: 0 3810 2112 (ext. 12) e-mail: 
punwalai@go.buu.ac.th
Ms. Rattanasiri Khemraj (Program 
Coordinator)  
Tel: 0 3810 2046 e-mail: 
rattanas@go.buu.ac.th

1 การศึกษามหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก 
(หลักสูตรนานาชาติ) Teaching 
English as a Global Language

วันเสาร์-อาทิตย์ 
เวลา 9.00-16.00 น.

 266,000
 * มีค่าธรรมเนียม

นิสิตต่างชาติ
P P P  9 มกราคม 2564  20 มีนาคม 2564  12 มิถุนายน 2564

รหัสสมัครล าดับท่ี
ประเภทนิสิต/

วิธีการจัดการศึกษา
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา (บาท)
วันและเวลาท่ีเรียนช่ือหลักสูตร สาขาวิชา/กลุ่มวิชา

อาคารคณะศึกษาศาสตร์

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตร
(เบอร์โทร/Line official/Facebook)

รหัสหลักสูตร รูปแบบการเรียน

วิธีการพิจารณาคัดเลือก

6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการปรึกษา

แผน ข

วันและเวลาราชการ 
นอกวันและเวลาราชการ

(เสาร์ อาทิตย์ และวันปกติ
หลังเวลาราชการ)

ระดับปริญญาโท

สถานท่ีจัดสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร

วันและเวลาท่ีจัดสอบ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผน ก แบบ ก 2

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2564
คณะศึกษาศาสตร์ (1)

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

1) เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ทุกสำขำวิชำ 2) มีผลสอบภำษำอังกฤษเป็นไปตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยบูรพำ

4

อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 
ห้อง 501D

แผน ก แบบ ก 2
 -เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
 -มีประสบกำรณ์ท ำงำนอย่ำงน้อย 1 ปี หรือ สำมำรถน ำเสนอหัวข้อและเค้ำโครงกำรวิจัยท่ีน่ำสนใจและ
เป็นท่ีประจักษ์ในด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
-มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษำ ท่ีเรียนในสำขำท่ีเก่ียวข้อง สำมำรถเทียบโอน
ในหลักสูตรน้ี)
-เกณฑ์กำรรับเข้ำศึกษำ ผู้เข้ำศึกษำต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ โดยให้เป็นไปตำมประกำศผล
กำรทดสอบภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
- BUU-GET 50, IELTS 4.5, CU-TEP 45, TOEFL iBT 42
แผน ข 
 -เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
-มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษำ ท่ีเรียนในสำขำท่ีเก่ียวข้อง สำมำรถเทียบโอน
ในหลักสูตรน้ี)
-เกณฑ์กำรรับเข้ำศึกษำ ผู้เข้ำศึกษำต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ โดยให้เป็นไปตำมประกำศผล
กำรทดสอบภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยบูรพำ
BUU-GET 50, IELTS 4.5, CU-TEP 45, TOEFL iBT 42

เบอร์โทร 038-102-004/ 
Facebook: WE IGHRD

mailto:sukanlayasucher@gmail.com


พิจารณาจาก
เอกสารการสมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

D1501A 5004041 แบบ 1.1

D1501B 5004042 แบบ 2.1

D1503A ยังไม่ระบุ แบบ 1.1

D1503B 5004043 แบบ 2.1

D1505A ยังไม่ระบุ แบบ 2.1 เต็มเวลา 2 วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 09.00 -16.00 น.

D1505B ยังไม่ระบุ แบบ 2.1 เต็มเวลา 3 วันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 09.00-16.00 น.

D1507A ยังไม่ระบุ แบบ 2.1 เต็มเวลา 3 วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 09.00 -16.00 น.

D1507B ยังไม่ระบุ แบบ 2.1 เต็มเวลา 6 วันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 09.00-16.00 น.

D1508A ยังไม่ระบุ แบบ 2.1 เต็มเวลา วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 09.00 -16.00 น.

D1508B ยังไม่ระบุ แบบ 2.1 เต็มเวลา วันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 09.00-16.00 น.

9

จ านวนท่ีคณะ
เปิดรับ (คน)
(รอบท่ี 2) 

3

10

3

574,000

574,000

574,000

P P P  9 มกราคม 2564  20 มีนาคม 2564  12 มิถุนายน 2564 อาคารคณะศึกษาศาสตร์

P

P

P P  9 มกราคม 2564  20 มีนาคม 2564  12 มิถุนายน 2564 อาคารคณะศึกษาศาสตร์

 9 มกราคม 2564  20 มีนาคม 2564  12 มิถุนายน 2564 อาคารคณะศึกษาศาสตร์P P

P  9 มกราคม 2564  20 มีนาคม 2564  12 มิถุนายน 2564

 20 มีนาคม 2564  12 มิถุนายน 2564

P P P  9 มกราคม 2564  20 มีนาคม 2564  12 มิถุนายน 2564

Dr. Denchai Prabjandee 
(Program Chair)
Tel: 0 3810 2112 ext.12 e-mail: 
denchai@go.buu.ac.th
Ms. Rattanasiri Khemraj 
(Program Coordinator)  
Tel: 0 3810 2046 e-mail: 
rattanas@go.buu.ac.th

574,000 P P P  9 มกราคม 2564 Qs1-408 เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ หรือก ำลังศึกษำในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยระดับปริญญำโท
ทุกสำขำวิชำจำกสถำบันอุดมศึกษำท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับรอง ท้ังน้ีผู้ท่ีก ำลัง
ศึกษำในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยระดับปริญญำโทต้องน ำหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำมำแสดงต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรก่อนเข้ำศึกษำ

038-102067

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก 
(หลักสูตรนานาชาติ) Teaching 
English as a Global Language

เต็มเวลา จันทร์-อาทิตย์
เวลา 09.00-16.00 น.

 755,000 
* มีค่าธรรมเนียม

นิสิตต่างชาติ

QS1-503

1. General Eligibility 
- Level of English Proficiency: Applicants who do not use English as their first language 
must have an English proficiency examination result. The minimum level of English 
proficiency are as follows: BUU-GET (65), TOEFL iBT (60), TOEFL pBT (550), or IELTS (6.0).
- Information Technology and Communication Skills: Applicants must have ability to 
use Word Processing and basic skills in using information technology such as using 
email, accessing information through the Internet, doing research by using online 
resources, or using online i-thesis program.
Plan 1.1: Dissertation only (48 credits) 
The applicants must;  
1) Have a Master’s Degree with at least 3 years working experiences.  
2) Have English communicative competence assessed by means of an in-depth 
interview process by the selection committee.
3) 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.
4) Have an English proficiency examination result. The minimum level of English 
proficiency are as follows: BUU-GET (65), TOEFL iBT (60), TOEFL pBT (550), or IELTS 
(6.0). Native speakers of English are exempted from this requirement.   
Plan 2.1: (Dissertation 36 credits and coursework at least 12 credits) 
The applicants must; 
1)  Have a Master’s Degree in any field. 
2)  Have English communicative competence assessed by means of an in-depth 
interview process by the selection committee.
3)  Have English proficiency examination results. The minimum level of English 
proficiency are as follows: BUU-GET (65), TOEFL iBT (60), TOEFL pBT (550), or IELTS 
(6.0). Native speakers of English are exempted from this requirement.   

P P

1.เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ทุกสำขำวิชำ 
2.มีผลสอบภำษำอังกฤษเป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ

1.เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ทุกสำขำวิชำ 
2.มีผลสอบภำษำอังกฤษเป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ

6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สมอง จิตใจและการเรียนรู้ 1.เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ทุกสำขำวิชำ 
2.มีผลสอบภำษำอังกฤษเป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ

นางสาวพรรณิภา  เจริญย่ิง                       โทร. 
0-3810-2076                             
E-mail : phanniphac@go.buu.ac.th

4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยาการปรึกษา

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

5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา

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

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เต็มเวลา

ระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 
ห้อง 501D

 1.เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ
2.เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรบัณฑิต
3.มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษำ ท่ีเรียนในสำขำท่ีเก่ียวข้อง สำมำรถเทียบ
โอนในหลักสูตรน้ี)
4.เกณฑ์กำรรับเข้ำศึกษำ ผู้เข้ำศึกษำต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษตำมประกำศกำรสอบผ่ำน
ภำษำอังกฤษของมหำวิทยำลัยบูรพำ BUU-GET 50, IELTS 4.5, CU-TEP 45, TOEFL iBT 42

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2564
คณะศึกษาศาสตร์ (2)

ล าดับท่ี รหัสสมัคร รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รูปแบบการเรียน

เบอร์โทร 038-102-004/ Facebook: WE IGHRD3

2 D1502 5004045 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การศึกษาและการพัฒนาสังคม แบบ 2.1 เต็มเวลา วันเสาร์-อาทิตย์

วันและเวลาราชการ 
นอกวันและเวลาราชการ

(เสาร์ อาทิตย์ และวันปกติ
หลังเวลาราชการ)

579,000

ประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการศึกษา

วันและเวลาท่ีเรียน
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา (บาท)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาท่ีจัดสอบ

สถานท่ีจัดสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร
ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตร

(เบอร์โทร/Line official/Facebook)


