
พิจารณา
จาก

เอกสาร
การสมัคร

สอบ
สัมภาษณ์

สอบ
ข้อเขียน

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

M1501A แผน ก 
แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา

ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ

3 M1503B การศึกษา
มหาบัณฑิต

การสอน
วิทยาศาสตร์

แผน ก 
แบบ ก 2

   ไม่เต็มเวลา
(ไม่รับ

ใบอนุญาต
ประกอบ

วิชาชีพครู)

10 วันเสาร์-อาทิตย์    143,000
 โดยแบ่งจ่าย

เป็น
 4 งวด

P P Online ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ 4 มิถุนายน 2565 ทางคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายระดับปริญญาตรี
ทางการสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา และสาขาท่ีเก่ียวข้อง จาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดดมศึกษารับรอง
2. เป็นผู้ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับด้านการสอนวิทยาศาสตร์หรือข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร
3. มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ถ้ามี)

ผศ.ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสด์ิ
โทร: 038-102006

นอกวัน-เวลา
ราชการ (เสาร์-

อาทิตย์)

  143,000
 โดยแบ่งจ่าย
เป็น 4 งวด

P P

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2565
คณะศึกษาศาสตร์ (1)

ระดับปริญญาโท

สถานท่ีจัดสอบ คุณสมบัติของผู้สมัครวันและเวลาท่ีจัดสอบรหัส
(ส าหรับ

การสมัคร)

ล าดับ
ท่ี

ประเภท
นิสิต/วิธีการ
จัดการศึกษา

จ านวนท่ี
คณะ

เปิดรับ 
(คน)

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

(บาท)

วันและเวลา
ท่ีเรียน

ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา ช่องทางการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลหลักสูตร

(เบอร์โทร/Line 
official/Facebook)

รูปแบบ
การเรียน

วิธีการพิจารณาคัดเลือก วิธีการสอบ

2 M1502C

1 การศึกษา
มหาบัณฑิต

การสอน
ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาโลก
(หลักสูตร
นานาชาติ)

15 วันเสาร์-อาทิตย์ 
เวลา 9.00-16.00

 น.

 266,000
*มีค่าธรรมเนียม

นิสิตต่างชาติ

P

การศึกษา
มหาบัณฑิต

การสอน
คณิตศาสตร์

แผน ก 
แบบ ก 2

   ไม่เต็มเวลา
(ไม่รับ

ใบอนุญาต
ประกอบ

วิชาชีพครู)

10

M1501B แผน ข ไม่เต็มเวลา

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

ไม่ระบุ ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

ทางคณะฯจะแจ้ง
ลิงค์และวิธีการสอบ
ทางอีเมลของผู้สมัคร

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.    

P P

P 4 มิถุนายน 2565 ทางคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

Online 
หากสถานการณ์
ดีข้ึน เปล่ียนเป็น

 Onsite

Online 29 มกราคม 2565 30 เมษายน 2565 4 มิถุนายน 2565



พิจารณา
จาก

เอกสาร
การสมัคร

สอบ
สัมภาษณ์

สอบ
ข้อเขียน

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

4 M1504 หลักสูตร
การศึกษา
มหาบัณฑิต  
สาขาวิชา
การศึกษา
ปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย แผน ก 
แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา 15 เรียนวันเสาร์และ
อาทิตย์ เวลา 

08.00 – 17.00 น.

เหมาจ่าย
ตลอดหลักสูตร 
 143,000 บาท
 โดยแบ่งจ่าย
เป็น 4 งวด

P P P Online ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ 4 มิถุนายน 2565 ทางคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

1.เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง ท้ังน้ีผู้ท่ีก าลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายระดับ
2.เป็นผู้ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับด้านการศึกษาปฐมวัย หรือข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรปริญญาตรีต้องน าหลักฐานการจบการศึกษามาแสดง
ต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตรก่อนเข้าศึกษา

chawengsak@go.buu.ac.th

M1505A แผน ก 
แบบ ก 2

เต็มเวลา วันจันทร์-ศุกร์ 119,000 Online

M1505B แผน ก 
แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา  วันเสาร์-อาทิตย์ 143,000

M1506A     เต็มเวลา 119,000

M1506B  ไม่เต็มเวลา 143,000

M1506C     เต็มเวลา 119,000

M1506D  ไม่เต็มเวลา 143,000

P

P P

1.เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2.มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม(คุณสมบัติส าหรับแผนการรับนิสิตท่ีไม่ต้องการใบ
ประกอบวิชาชีพครู 
หมายเหตุ
1. กรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
และสามารถใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้เป็นอย่างดี
2. เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องตามความเห็นของท่ีประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตร
3. นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาสาขา โดยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
4. คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2562  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม)

ทางคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

P

แผน ข

15

60

วันและเวลา
ราชการ 

นอกวันและเวลา
ราชการ

(เสาร์ อาทิตย์ 
และวันปกติหลัง
เวลาราชการ)

30 เมษายน 2565 4 มิถุนายน 2565 แผน ก แบบ ก 2
 -เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
 -มีประสบกำรณ์ท ำงำนอย่ำงน้อย 1 ปี หรือ สำมำรถน ำเสนอหัวข้อและเค้ำ
โครงกำรวิจัยท่ีน่ำสนใจและเป็นท่ีประจักษ์ในด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
-มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษำ ท่ีเรียนในสำขำท่ีเก่ียวข้อง 
สำมำรถเทียบโอนในหลักสูตรน้ี)
-เกณฑ์กำรรับเข้ำศึกษำ ผู้เข้ำศึกษำต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ โดยให้เป็นไป
ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ท่ี 0702/2564 เร่ือง มำตรฐำนผลกำรทดสอบ
ภำษำอังกฤษ ส ำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 30 กรกฎำคม พ.ศ.
25
แผน ข 
 -เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
-มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษำ ท่ีเรียนในสำขำท่ีเก่ียวข้อง 
สำมำรถเทียบโอนในหลักสูตรน้ี)
-เกณฑ์กำรรับเข้ำศึกษำ ผู้เข้ำศึกษำต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ โดยให้เป็นไป
ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ ท่ี 0702/2564 เร่ือง มำตรฐำนผลกำรทดสอบ
ภำษำอังกฤษ ส ำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 30 กรกฎำคม พ.ศ.
2564

เบอร์โทร 038-102-004/ 
Facebook: WE IGHRD

ศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

แผน ก 
แบบ ก 2

การศึกษาและ
การพัฒนาสังคม

15 ทางคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือก ำลังศึกษำในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยระดับปริญญำตรีจำก
สถำบันอุดมศึกษำท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับรอง ท้ังน้ีผู้ท่ีก ำลังศึกษำ
ในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยระดับปริญญำตรีต้องน ำหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำมำแสดง
ต่อคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรก่อนเข้ำศึกษำ

038-1020675 4 มิถุนายน 256530 เมษายน 256529 มกราคม 2565P P

คณะศึกษาศาสตร์ (2)
จ านวนท่ี

คณะ
เปิดรับ 
(คน)

วันและเวลา
ท่ีเรียน

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

(บาท)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก วันและเวลาท่ีจัดสอบ

6

การศึกษา
มหาบัณฑิต

29 มกราคม 2565

ล าดับ
ท่ี

รหัส
(ส าหรับ

การสมัคร)

ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบ
การเรียน

ประเภท
นิสิต/วิธีการ
จัดการศึกษา

Online

สถานท่ีจัดสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร ช่องทางการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลหลักสูตร

(เบอร์โทร/Line 
official/Facebook)

ระดับปริญญาโท

วิธีการสอบ

7 M1507 การศึกษา
มหาบัณฑิต

เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา
และคอมพิวเตอร์
ศึกษา

แผน ก 
แบบ ก 2

   ไม่เต็มเวลา
(ไม่รับ

ใบอนุญาต
ประกอบ

วิชาชีพครู)

15 วันเสาร์ -อาทิตย์    143,000
 โดยแบ่งจ่าย

เป็น
 4 งวด

โทร.038 102056   
https://www.facebook.com/iet

burapha

P P P Online 29 มกราคม 2565 30 เมษายน 2565 4 มิถุนายน 2565 ทางคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

mailto:chawengsak@go.buu.ac.th


พิจารณา
จาก

เอกสาร
การสมัคร

สอบ
สัมภาษณ์

สอบ
ข้อเขียน

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

8 M1508 วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

สมอง จิตใจและ
การเรียนรู้

แผน ก 
แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา 15 วันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 

09.00-16.00 น.

143,000 P P ไม่มีสอบ Online 29 มกราคม 2565 30 เมษายน 2565 4 มิถุนายน 2565 ทางคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

1) เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ทุกสำขำวิชำ 2) มีผลสอบภำษำอังกฤษ
เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ

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

M1509A แผน ก 
แบบ ก 2

เต็มเวลา 10 วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 

09.00 -16.00 น.

119,000

M1509B แผน ก 
แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา 15  วันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 

09.00-16.00 น.

143,000

M1510A แผน ก แบบ ก 2 เต็มเวลา
(มีเรียนฤดู

ร้อนและไม่รับ
ใบอนุญาต
ประกอบ

วิชาชีพครู)

10 เสาร์ และอาทิตย์
 และ/หรือ จันทร์

        126000
           โดย

แบ่งจ่าย    เป็น
 6 งวด

P P P

M1510B แผน ข    ไม่เต็มเวลา 
   

20 นอกวัน-เวลา
ราชการ 

(เสาร์-อาทิตย์)

   143,000
 โดยแบ่งจ่าย

เป็น
 4 งวด

P P P

M1511A เต็มเวลา 5 วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 09.00 -

16.00 น.

119,000

M1511B ไม่เต็มเวลา 15   วันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 

09.00-16.00 น.

143,000

M15012A แผน ก 
แบบ ก 2

ไม่เต็มเวลา 20

M15012B แผน ข ไม่เต็มเวลา 80

30 เมษายน 2565

Online

Online 29 มกราคม 2565 ทางคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

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

9 วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

จิตวิทยาการ
ปรึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ (3)
จ านวนท่ี

คณะ
เปิดรับ 
(คน)

วันและเวลา
ท่ีเรียน

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

(บาท)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก วิธีการสอบ วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร ช่องทางการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลหลักสูตร

(เบอร์โทร/Line 
official/Facebook)

P

10 การศึกษามหาบัณฑิต

ล าดับ
ท่ี

รหัส
(ส าหรับ

การสมัคร)

ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบ
การเรียน

ประเภท
นิสิต/วิธีการ
จัดการศึกษา

29 มกราคม 2565 30 เมษายน 2565 4 มิถุนายน 2565 ทางคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรและการ
สอน

4 มิถุนายน 2565 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษา

ผศ.ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์
081-0012585
Facebook Fanpage:สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน-คณะ
ศึกษาศาสตร์ม.บูรพา

1) เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ทุกสำขำวิชำ 2) มีผลสอบภำษำอังกฤษ
เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ

11 วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

วิจัย  ประเมิน
และสถิติการศึกษา

แผน ก 
แบบ ก 2

P P P On Site
หากสถานการณ์
ไม่ดี เปล่ียนเป็น 

Online

29 มกราคม 2565 30 เมษายน 2565 4 มิถุนายน 2565 คณะศึกษาศาสตร์ 1) เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ทุกสำขำวิชำ 
2) มีผลสอบภำษำอังกฤษเป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ

นางสาวจิรณัฐ พุ่มเหรียญ
โทร. 0-3810-2076

E-mail : jeerakul@hotmail.com

12 การศึกษา
มหาบัณฑิต

การบริหาร
การศึกษา

วันเสาร์-อาทิตย์ 
เวลา 

09.00-16.00 น.

143,000 P P P On Site หรือ
เปล่ียนตาม

สถานการณ์ทาง
สาธารณสุข

ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ 4 มิถุนายน 2565 คณะศึกษาศาสตร์ จบปริญญาตรีทุกสาขา 038-10-2052 และ 03810-2098 
facebook/ภาควิชาการบริหาร

การศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์



พิจารณา
จาก

เอกสาร
การสมัคร

สอบ
สัมภาษณ์

สอบ
ข้อเขียน

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

D1501A แบบ 1.1

2 D1502 ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต

การศึกษาและ
การพัฒนาสังคม

แบบ 2.1 เต็มเวลา 10 วันเสาร์-อาทิตย์ 574,000 P P P online 29 มกราคม 2565 30 เมษายน 2565 4 มิถุนายน 2565 คณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายระดับปริญญาโท
ทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
ท้ังน้ีผู้ท่ีก าลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายระดับปริญญาโทต้องน าหลักฐานการจบ
การศึกษามาแสดงต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตรก่อนเข้าศึกษา

038-102067

D1503A แบบ 1.1 Online

D1503B แบบ 2.1

P3 จันทร์-อาทิตย์ 
เต็มเวลา
เวลา 

09.00-16.00 น.

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.    

3

ทางคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

4 มิถุนายน 256530 เมษายน 2565PP Online

ล าดับ
ท่ี

รหัส
(ส าหรับ

การสมัคร)

ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบ
การเรียน

ประเภท
นิสิต/วิธีการ
จัดการศึกษา

ระดับปริญญาเอก
1 ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต
การสอน
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาโลก 
(หลักสูตร
นานาชาติ) 
Teaching 
English as a 
Global 
Language

เต็มเวลา/ ไม่
เต็มเวลา

 755,000/ 
763,000 

* มี
ค่าธรรมเนียม
นิสิตต่างชาติ

29 มกราคม 2565 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

คณะศึกษาศาสตร์ (4)
วันและเวลา

ท่ีเรียน
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

(บาท)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก วิธีการสอบ วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร ช่องทางการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลหลักสูตร

(เบอร์โทร/Line 
official/Facebook)

D1501B แบบ 2.1

จ านวนท่ี
คณะ

เปิดรับ 
(คน)

29 มกราคม 2565 30 เมษายน 2565 4 มิถุนายน 2565 ทางคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

1.เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ
2.เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรบัณฑิต
3.มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษำ ท่ีเรียนในสำขำท่ีเก่ียวข้อง
 สำมำรถเทียบโอนในหลักสูตรน้ี)
4.เกณฑ์กำรรับเข้ำศึกษำ ผู้เข้ำศึกษำต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษตำมประกำศ
กำรสอบผ่ำนภำษำอังกฤษของมหำวิทยำลัยบูรพำ BUU-GET 50, IELTS 4.5, 
CU-TEP 45, TOEFL iBT 42

เบอร์โทร 038-102-004/ 
Facebook: WE IGHRD

ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

เต็มเวลา 3 วันและเวลา
ราชการ 

นอกวันและเวลา
ราชการ

(เสาร์ อาทิตย์ 
และวันปกติหลัง
เวลาราชการ)

579,000 P P P



พิจารณา
จาก

เอกสาร
การสมัคร

สอบ
สัมภาษณ์

สอบ
ข้อเขียน

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3

4 D1504 ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต

เทคโนโลยีและ
การส่ือสาร
การศึกษา

แบบ 2.1 เต็มเวลา
(ไม่รับ

ใบอนุญาต
ประกอบ

วิชาชีพครู)

15 วันจันทร์-อาทิตย์ 574,000 P P P Online 29 มกราคม 2565 30 เมษายน 2565 4 มิถุนายน 2565 ทางคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตในหลักสูตรท่ีมีการท าวิทยานิพนธ์เป็นส่วน
หน่ึงของการศึกษา และเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา
 และ/หรือ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 3
 ปี

โทร.038 102056   
https://www.facebook.com/iet

burapha

6 D1506A การศึกษาดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรและการ
สอน

แบบ 2.1 เต็มเวลา 
(ไม่รับ

ใบอนุญาต
ประกอบ

วิชาชีพครู)

10 วันเสาร์-อาทิตย์ 574,000 P P P Online 29 มกราคม 2565 30 เมษายน 2565 4 มิถุนายน 2565 ทางคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท  ทุกส่ำขำวิชำ
2.มีผลสอบภำษำอังกฤษเป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัย

ภำควิชำกำรจัดกำรเรียนรู้          
โทร.038-102029,038102069

D1507A แบบ 1.1 เต็มเวลา 2 วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 09.00 -

16.00 น.

D1507B แบบ 2.1 เต็มเวลา 6 วันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 

09.00-16.00 น.

D1508A แบบ 2.1 เต็มเวลา วันจันทร์-ศุกร์
เวลา

09.00 -16.00 น.

D1508B แบบ 2.1 เต็มเวลา วันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 

09.00-16.00 น.

วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 09.00 -

16.00 น.

5เต็มเวลาแบบ 2.1

9

574,000

574,000

574,000

P P

On Site
หากสถานการณ์
ไม่ดี เปล่ียนเป็น 

Online

Online

P

P

P P 29 มกราคม 2565

29 มกราคม 2565P ไม่มีสอบ 1.เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ทุกสำขำวิชำ 
2.มีผลสอบภำษำอังกฤษเป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ

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

ระดับปริญญาเอก

D1505

วิจัย ประเมิน
และสถิติการศึกษา

30 เมษายน 2565 ทางคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

P

Online

สมอง จิตใจและ
การเรียนรู้

จิตวิทยาการ
ปรึกษา

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

4 มิถุนายน 2565 นางสาวจิรณัฐ พุ่มเหรียญ
โทร. 0-3810-2076
E-mail : jeerakul@hotmail.com

1.เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ทุกสำขำวิชำ 
2.มีผลสอบภำษำอังกฤษเป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ

1.เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท ทุกสำขำวิชำ 
2.มีผลสอบภำษำอังกฤษเป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ

30 เมษายน 2565 4 มิถุนายน 2565 คณะศึกษาศาสตร์

5 ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต

7 ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต

29 มกราคม 2565

30 เมษายน 2565 4 มิถุนายน 2565 ทางคณะฯจะแจ้งลิงค์
และวิธีการสอบทาง
อีเมลของผู้สมัคร

8 ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต

คณะศึกษาศาสตร์ (5)
ล าดับ

ท่ี
รหัส

(ส าหรับ
การสมัคร)

ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา รูปแบบ
การเรียน

ประเภท
นิสิต/วิธีการ
จัดการศึกษา

จ านวนท่ี
คณะ

เปิดรับ 
(คน)

วันและเวลา
ท่ีเรียน

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

(บาท)

วิธีการพิจารณาคัดเลือก วิธีการสอบ วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร ช่องทางการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลหลักสูตร

(เบอร์โทร/Line 
official/Facebook)


