
พิจารณาจาก
เอกสารการ

สมัคร

สอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน

1 M3412 4103024 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา
(หลักสูตร 4 ปี)

10 วันจันทร์ - ศุกร์
(ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม)

เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 
140,000 บาท

P P P  วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2564    
 สอบข้อเขียน 

เวลา 9.00-11.00 น.  
สอบสัมภาษณ์ 

เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

ห้อง MA 103
คณะวิทยาศาสตร์

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต หรือหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
 หรือ 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกาประกาศนียบัตรบัณฑิตด้าน
การศึกษาและมีวุฒิปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ หรือ 3.เป็นผู้มีประสบการณ์
สอนคณิตศาสตร์ในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ปีการศึกษา

038-103078

M3413A 4103022 แผน ก แบบ ก 2

M3413B 4103023 แผน ข

3 M3414 4103026 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ไม่เต็มเวลา
(หลักสูตร 4 ปี)

10 วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 
(เฉพาะปี 2564 

เรียนช่วงเดือนเมษายน - 
พฤษภาคม เน่ืองจากผลกระทบ

จากโควิด-19) 
[โดยปกติเรียนวันจันทร์ - ศุกร์ 
ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม]

เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 
140,000 บาท

P P วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา 10.00-12.00 น.

ห้อง 'BS-3104
คณะวิทยาศาสตร์

1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
3.   มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังน้ี
      3.1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หรือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 ในสาขาชีววิทยา หรือ
      3.2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
ด้านการศึกษา และมีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา หรือ
      3.3. เป็นผู้มีประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์
สาขาชีววิทยา ในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 
ปีการศึกษา

ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ 
phakpoompp@yahoo.com 

โทร 038-103127

M3415A 4103027 แผน ก แบบ ก 2

M3415B 4103028 แผน ข

tanattha@go.buu.ac.thห้อง PY-202 
ตึกฟิสิกส์

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์ศึกษา ไม่เต็มเวลา
(หลักสูตร 4 ปี)

10 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต หรือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชา
ฟิสิกส์ หรือ เทียบเท่า,
 2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตด้าน
การศึกษา และมีวุฒิปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือ เทียบเท่า 
3. เป็นผู้มีประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์
 หรือวิทยาศาสตร์ ในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า
 1 ปีการศึกษา
(ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยข้อใดข้อหน่ึงในสามข้อ)

ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีเปิดรับสมัครภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาศึกษาและสาขาวิชาเคมีศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ 

รหัสหลักสูตรล าดับท่ี ช่ือหลักสูตรรหัสสมัคร สาขาวิชา รูปแบบการเรียน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีศึกษา ไม่เต็มเวลา
(หลักสูตร 4 ปี)

4

วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2564  
เวลา 13.00-15.00 น

วันจันทร์ - ศุกร์
(ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม)

เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 
140,000 บาท

P P

P P   'วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2564   
สอบข้อเขียนวิชาเคมีพ้ืนฐาน

เวลา 9.00-10.00 น.
สอบสัมภาษณ์

เวลา 10.00-12.00 น.

ระดับปริญญาโท

วิธีการพิจารณาคัดเลือกประเภทนิสิต/
วิธีการจัดการ

ศึกษา

  จ านวนท่ีคณะ    
เปิดรับ (คน) ค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท)วันและเวลาท่ีเรียน วันและเวลาท่ีจัดสอบ สถานท่ีจัดสอบ

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล
หลักสูตร

(เบอร์โทร/Line 
official/Facebook)

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

ห้อง C-110 
ภาควิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต หรือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา
เคมี หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านการศึกษา และมี
วุฒิปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี 
หรือ เป็นผู้มีประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์สาขาเคมี
 ในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ตาม
ดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

akapong@buu.ac.th10 วันจันทร์-วันอาทิตย์ 
เวลา 8.00-16.00 น. 

เรียนเฉพาะเดือนมีนาคมถึง
พฤษภาคม 

จ านวน 4 ปีการศึกษา

เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 
140,000 บาท

เอกสารแนบหมายเลข 2
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