(สําเนา)

ประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 152/ ๒๕๕9
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข*าเป+นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
ภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา ป1การศึกษา ๒๕๕9 ครั้งที่ 2
---------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสนอง
ความตองการของชุมชนและสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ใหมีโอกาสเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อใหการรับสมัครคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป1นไปดวยความเรียบรอยและ
มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในขอ 3(11) ของคําสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 1070/ ๒๕๕7
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕7 เรื่อง การมอบอํานาจหัวหนาหน<วยงานปฏิบัติการแทน ประกอบกับคําสั่ง
คณะศึกษาศาสตร> มหาวิทยาลัยบูรพาที่ 373/ 2557 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เรื่องการมอบอํานาจช<วง
ของคณบดีคณะศึกษาศาสตร>ใหรองคณบดีปฏิบัติการแทน จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาเป1นนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ประจําปAการศึกษา ๒๕๕9 ตามรายละเอียดดังนี้
๑. ปฏิทินการสอบคัดเลือก ป1การศึกษา ๒๕๕9
สมัครดวยตนเอง/ทางไปรษณีย>
ตามช<วงระยะเวลาที่กําหนดให
สถานที่สมัคร
เวลา 09.00 น. – 16.30 น.หอง ๕๐๐
อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑
โทรศัพท>
โทรศัพท> 0-3810-2046
โทรสาร
โทรสาร ๐-๓๘39-3498
สถานที่สอบคัดเลือก
หอง ๕๐๐ ชั้น ๕ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑
เพื่อเข*าศึกษาในภาคเรียนที่ 2/๒๕๕9 ปฏิทินสากล
ช<วงเวลารับสมัคร
วันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สอบคัดเลือก
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ประกาศผล
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รายงานตัว (ออนไลน>)
วันที่ 17-19 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เพื่อเข*าศึกษาในภาคเรียนฤดูร*อน ๒๕๕9 (พ.ค.-ก.ค. 2560)
ช<วงเวลารับสมัคร
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560
สอบคัดเลือก
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560
ประกาศผล
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560
รายงานตัว (ออนไลน>)
วันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
//ผูผ<านการคัดเลือก...
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ผูผ<านการคัดเลือกตามเกณฑ>ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือก กําหนดจะประกาศรายชื่อเป1น
ผูมีสิทธิ์รอการลงทะเบียนเรียนตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยอนุญาตใหรับเขาเรียนในแต<ละปA
การศึกษา โดยสํานักงานศูนย>บัณฑิตศึกษานานาชาติฯ จะแจงใหผูผ<านการคัดเลือกทราบเป1นรายบุคคล และ
ติดประกาศไวที่สํานักงานศูนย>บัณฑิตศึกษานานาชาติ ฯ หอง ๕๐๐ ชั้น ๕ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ และ
ดูรายละเอียดตามเว็ปไซด> http://ighrd.buu.ac.th
๒. สาขาวิชาและจํานวนที่รับเข*าเรียน ป1การศึกษา ๒๕๕9
คณะ/หลักสูตรและสาขาวิชา
รหัสสาขา
จํานวนรับ
ภาคปกติ ภาค ภาคปกติ ภาค
พิเศษ
พิเศษ
ศูนยบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาโลก
20
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย>
20
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาโลก
5
10
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย>
5
1
รวม

-

-

10

6๐

๓. คุณสมบัติของผู*สมัคร
ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต<อไปนี้
๓.๑ มีความประพฤติดี
๓.๒ ไม<เป1นโรคติดต<อรายแรง ซึ่งเป1นโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือ โรคที่เป1นอุปสรรค
ต<อการศึกษา โดยมีใบรับรองแพทย>มาแสดงในวันรับสมัคร
๔. รายละเอียดการรับสมัครเข*าศึกษา ศูนยบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ
๔.๑ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา Teaching English as a Global
Language
๔.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะ
๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท<าจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
๒) มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
๓) ปฏิบัติงานดานการสอนภาษาอังกฤษหรืองานวิชาการและงานอาชีพที่เกี่ยวกับการใช
ภาษาอังกฤษ
//4.1.2 วิชาที่สอบ...
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๔.๑.๒ วิชาที่สอบเพื่อการคัดเลือก
๑) พิจารณาคุณสมบัติ
๒) สัมภาษณ> เกี่ยวกับความรูทั่วไปทางการศึกษา บุคลิกภาพ และทักษะการใชภาษาอังกฤษ
๔.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๔.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะ
๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท<าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่
ก.พ. รับรอง
๒) มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
๓) ปฏิบัติงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย> หรืองานวิชาการและงานอาชีพที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย>
๔.๒.๒ วิชาที่สอบเพื่อการคัดเลือก
๑) พิจารณาคุณสมบัติ
๒) สัมภาษณ> เกี่ยวกับความรูทั่วไปทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย> บุคลิกภาพ และทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ
๔.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๔.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะ
๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท<าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.
รับรอง
๒) มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
๓) ปฏิบัติงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย> หรืองานวิชาการและงานอาชีพที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย>
๔.๓.๒ วิชาที่สอบเพื่อการคัดเลือก
๑) พิจารณาคุณสมบัติ
๒) สอบขอเขียนความรูทั่วไปทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย>
๓) สัมภาษณ> เกี่ยวกับความรูทั่วไปทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย> บุคลิกภาพ และทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ
๔.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา Teaching English as a Global
Language
๔.4.๑ คุณสมบัติเฉพาะ
๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท<าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.
รับรอง
๒) มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
๓) ปฏิบัติงานดานการสอนภาษาอังกฤษหรืองานวิชาการและงานอาชีพที่เกี่ยวกับการใช
ภาษาอังกฤษ
//4.4.2 วิชาที่สอบ...
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๔.4.๒ วิชาที่สอบเพื่อการคัดเลือก
๑) พิจารณาคุณสมบัติ
๒) สัมภาษณ> เกี่ยวกับความรูทั่วไปทางการศึกษา บุคลิกภาพ และทักษะการใชภาษาอังกฤษ
3) นําเสนอเคาโครงงานวิจัย
๕. การรับใบสมัคร และการสมัครสอบ
๕.๑ ผูประสงค>จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถรับใบสมัคร (แบบฟอร>ม ขอ ๖.๑ และ ๖.๕)
ไดตลอดปAการศึกษาจากสํานักงานภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติ ฯ หรือจากเวบไชต> http://ighrd.buu.ac.th
๕.๒ ผูสมัครที่มีผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือมีผลการทดสอบ ทางดานภาษาชนิด
อื่น เช<น TOEFL หรือ IELTS ฯลฯ ใหแนบสําเนาคะแนนเพื่อแสดงพรอมกับใบสมัครดวย
๕.๓ ผูสมัครตองเขียน ชื่อ ที่อยู< รหัสไปรษณีย> และรหัสสาขาในใบสมัครใหชัดเจน ค<าสมัคร และ
หลักฐานต<าง ๆ มหาวิทยาลัยจะไม<คืนใหไม<ว<ากรณีใด ๆ
๕.๔ ผูสมัครสามารถขอทราบขอมูลเบื้องตนในการสมัครเรียน และการศึกษาไดที่สํานักงาน
ภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติ ฯ หอง ๕๐๐ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ หรือ โทร ๐-๓๘๑๐-๒๐๔๖ หรือ
e-mail ; rattanas@buu.ac.th, atinun@buu.ac.th
๖. เอกสารที่ใช*ในการสมัคร
๖.๑ ใบสมัครของมหาวิทยาลัยบูรพาหรือใบสมัครของศูนย>บัณฑิตศึกษานานาชาติ ฯ
๖.๒ รูปถ<ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน 3 รูป (ไม<ใชรูปสวมชุดครุยสถาบันการศึกษาเดิม)
๖.๓ สําเนา บัตรประจําตัวประชาชน ๑ ฉบับ
๖.๔ สําเนา หลักฐานแสดงผลวุฒิการศึกษาประกอบดวยปริญญาบัตร หรือใบรับรองการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีในกรณีศึกษาต<อปริญญาโท และขั้นปริญญาโท ในกรณีศึกษาต<อปริญญาเอก และใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript) อย<างละ ๑ ฉบับ
๖.๕ ใบรับรองจากหัวหนาหน<วยงานและ/หรืออาจารย>ผูเคยสอน จํานวน ๒ คน ใชแบบฟอร>ม R ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา
๖.๖ สําเนา หลักฐานคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษอายุภายในระยะเวลา ๒ ปA ตั้งแต<วันสอบ จํานวน ๒
ฉบับ (ถามี)
๖.๗ หลักฐานอื่น ๆ ที่เป1นประโยชน>ต<อผูสมัคร เช<น เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน สัมฤทธิบัตรใน
สาขาวิชาที่เคยเขารับการอบรม เป1นตน (โปรดระบุ)
๗. การสZงเอกสารใบสมัคร และการชําระคZาสมัคร
ยื่นใบสมัครด*วยตนเองจะตองส<งใบสมัคร พรอมหลักฐานต<างๆ รวมทั้งเงินค<า
สมัครสอบเฉพาะภาคพิเศษ จํานวนเงิน ๕๐๐ บาท และ สมัครที่หองสํานักงานคณบดี ฝxายการเงิน ชั้น 2 / หรือ
ภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย> ชั้น 5 อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ มหาวิทยาลัย
บูรพา ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี ๒๐๑๓๑
๘. การสอบคัดเลือก
ตามปฏิทินการคัดเลือกในขอ ๑ โดยผูสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
สํานักงานภาควิชา ฯ โทร ๐-๓๘๑๐-๒๐๔๖ e-mail: rattanas@buu.ac.th, ighrd@buu.ac.th
//การพิจารณา...
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การพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครจะเนนการสอบสัมภาษณ> ผูสมัครที่ไม<มีเอกสารแสดงผลการ
ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษตามขอ ๔.๒ ตองผ<านการสอบ หรือเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยบูรพา
๙. การรายงานตัวและคZาธรรมเนียม
๙.๑ ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเป1นนิสิต ซึ่งมีชื่ออยู<ในประกาศ จะตองไปรายงานตัวต<อนาย
ทะเบียน ชําระค<าธรรมเนียมต<าง ๆ และเขาร<วมการปฐมนิเทศ ตามประกาศของภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติ ฯ
ซึ่งจะแจงในวันประกาศผลการคัดเลือกแต<ละครั้ง
๙.๒ ถาผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเป1นนิสิต ไม<ไปรายงานตัวต<อนายทะเบียน และชําระ
ค<าธรรมเนียมต<าง ๆ ภายในวัน และเวลา ที่กําหนด จะถือว<าผูนั้นสละสิทธิ์การเขาเป1นนิสิต
๑๐. หลักฐานที่ต*องนํามายื่นในวันรายงานตัว (รายงานตัวออนไลน)
๑๐.๑ ใบแสดงผลการเรียน และหนังสือรับรองปริญญาหรือปริญญาบัตร (ฉบับจริง) พรอม
สําเนา
๑๐.๒ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ (ฉบับจริง) พรอมสําเนา
๑๐.๓ สําเนาทะเบียนบานที่ถ<ายจากฉบับเจาของบาน
๑๐.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือหลักฐานการสมรส พรอมถ<ายสําเนา (ถามี)
๑๐.๕ ใบรับรองแพทย>
๑๐.๖ รูปถ<ายขนาด ๑ นิ้ว หนาตรง สวมเสื้อเชิ้ตขาว หรือชุดสากลนิยม หรือเครื่องแบบ
ขาราชการ จํานวน ๓ รูป เป1นรูปสี (ไม<ใชรูปสวมชุดครุยสถาบันการศึกษาเดิม)
๑1. วันและเวลาเรียน
วันเสาร>และอาทิตย>ของทุกสัปดาห> ระหว<างเวลา ๐๙.๐๐ – 16.00 น. และวันนัดหมาย
พิเศษตามประกาศของภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติฯ
๑2. กําหนดวันเปbดเรียน
สามารถติดตามไดจากประกาศปฎิทินการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ที่เว็บไซด>ของ
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา http://reg.buu.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ. ศ. ๒๕59
(ลงชื่อ)

เชษฐ> ศิริสวัสดิ์

(ผูช<วยศาสตราจารย> ดร. เชษฐ> ศิริสวัสดิ์)
รองคณบดีฝxายบัณฑิตศึกษา ปฏิบัติการแทน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร> ปฏิบัติการแทน
ผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
สําเนาถูกตอง
(นางสาวอตินันทน> สุขเขียว)
นักวิชาการศึกษา

