
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศฯ 
คณะนิติศาสตร์ 

 

หลักสูตร 
สาขาวิชา 

(หมายเลขทีร่ะบุในใบสมัคร) 
แขนงวิชา/วิชาเอก 

(หมายเลขทีร่ะบุในใบสมัคร) 
ภาค/วัน/เวลาเรียน 

(ตามตารางเรียนที่ก าหนด) 
จ านวน 
ที่รับ 

 

วิธีการคัดเลือก 
 

ข้อก าหนดเฉพาะสาขาวิชา 

นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

- 1. กฎหมายภาษีอากร (01) 
2. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศ (02)  
3. กฎหมายธรุกิจ (05)  
4. กฎหมายมหาชน (06) 
5. กฎหมายระหว่างประเทศ (07) 
6. บริหารงานยตุิธรรม (09) 
7. กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (03) 

ภาคพิเศษ 
เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ 

เวลา 17.30 น. – 20.30 น. 
และ/หรือ 

เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์  
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

(มีบรรยาย วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 
ตามกลุม่วิชาที่ก าหนดในตาราง

บรรยาย) 
 

200 คน 1. วันท่ี 23 เม.ย. 2565 
- ภาคเช้า ทดสอบ

ศักยภาพ (ข้อเขียน)  
- ภาคบ่าย ทดสอบ  

Ru-Test  
2. วันท่ี 25 หรือวันท่ี 26 

พ.ค. 2565 (ตามวัน 
เวลาและสถานท่ี ที ่  
แต่ละสาขาวิชาก าหนด) 
- สอบสัมภาษณ ์

1. ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรี
สาขาวิชานิติศาสตร์  
 

 
คณะบริหารธรุกจิ 

 

หลักสูตร 
 

สาขาวิชา 
 

แขนงวิชา/วิชาเอก 
ภาค/วัน/เวลาเรียน 

(ตามตารางเรียนที่ก าหนด) 
จ านวน 
ที่รับ 

 

วิธีการคัดเลือก 
 

ข้อก าหนดเฉพาะสาขาวิชา 

บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต 

- 1. การจัดการ (10) ภาคพิเศษ 
เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ 

เวลา 18.00 น. – 21.00 น. 

50 คน 1. วันท่ี 23 เม.ย. 2565 
- ภาคบ่าย ทดสอบ  

Ru-Test  
(ไม่สอบคาบเช้า) 

2. วันท่ี 25 หรือวันท่ี 26 
พ.ค. 2565 (ตามวัน 
เวลาและสถานท่ี ท่ี    
แต่ละสาขาวิชาก าหนด) 
- สอบสัมภาษณ ์

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

คณะรัฐศาสตร ์
 

หลักสูตร 
สาขาวิชา 

(หมายเลขทีร่ะบุในใบสมัคร) 
แขนงวิชา/วิชาเอก 

(หมายเลขทีร่ะบุในใบสมัคร) 
ภาค/วัน/เวลาเรียน 

(ตามตารางเรียนที่ก าหนด) 
จ านวน 
ที่รับ 

 

วิธีการคัดเลือก 
 

ข้อก าหนดเฉพาะสาขาวิชา 

รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต 

รัฐศาสตร ์
(80) 

- 
 

ภาคพิเศษ 
เรียนวันจันทร์ – วันพฤหัสบด ี
เวลา 18.00 น. – 21.00 น. 

 

50 คน 1. วันท่ี 23 เม.ย. 2565 
- ภาคเช้า ทดสอบ

ศักยภาพ (ข้อเขียน)  
- ภาคบ่าย ทดสอบ  

Ru-Test  
2. วันท่ี 25 หรือวันท่ี 26 

พ.ค. 2565 (ตามวัน 
เวลาและสถานท่ี ท่ี    
แต่ละสาขาวิชาก าหนด) 
- สอบสัมภาษณ ์

 

 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 

หลักสูตร 
สาขาวิชา 

(หมายเลขทีร่ะบุในใบสมัคร) 
แขนงวิชา/วิชาเอก 

(หมายเลขทีร่ะบุในใบสมัคร) 
ภาค/วัน/เวลาเรียน 

(ตามตารางเรียนที่ก าหนด) 
จ านวน 
ที่รับ 

 

วิธีการคัดเลือก 
 

ข้อก าหนดเฉพาะสาขาวิชา 

ศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต 

การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์

(48) 

- 
 

ภาคพิเศษ 
เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ 

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

45 คน 1. วันท่ี 23 เม.ย. 2565 
- ภาคเช้า ทดสอบ

ศักยภาพ (ข้อเขียน)  
- ภาคบ่าย ทดสอบ  

Ru-Test  
2. วันท่ี 25 หรือวันท่ี 26 

พ.ค. 2565 (ตามวัน 
เวลาและสถานท่ี ท่ี    
แต่ละสาขาวิชาก าหนด) 
- สอบสัมภาษณ ์

 

  
 
 
 
 



 
 

คณะเศรษฐศาสตร ์
 

หลักสูตร 
สาขาวิชา 

(หมายเลขทีร่ะบุในใบสมัคร) 
แขนงวิชา/วิชาเอก 

(หมายเลขทีร่ะบุในใบสมัคร) 
ภาค/วัน/เวลาเรียน 

(ตามตารางเรียนที่ก าหนด) 
จ านวน 
ที่รับ 

 

วิธีการคัดเลือก 
 

ข้อก าหนดเฉพาะสาขาวิชา 

เศรษฐศาสตร 
มหาบัณฑิต 

เศรษฐศาสตร ์
 (90) 

- 
 

ภาคพิเศษ 
เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ 

เวลา 17.30 น. – 20.30 น. 
และ/หรือ 

เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์  
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

 

10 คน 1. วันท่ี 23 เม.ย. 2565 
- ภาคเช้า ทดสอบ

ศักยภาพ (ข้อเขียน)  
- ภาคบ่าย ทดสอบ  

Ru-Test  
2. วันท่ี 25 หรือวันท่ี 26 

พ.ค. 2565 (ตามวัน 
เวลาและสถานท่ี ท่ี    
แต่ละสาขาวิชาก าหนด) 
- สอบสัมภาษณ ์

 

 
คณะศึกษาศาสตร ์

 

หลักสูตร 
สาขาวิชา 

(หมายเลขทีร่ะบุในใบสมัคร) 
แขนงวิชา/วิชาเอก 

(หมายเลขทีร่ะบุในใบสมัคร) 
ภาค/วัน/เวลาเรียน 

(ตามตารางเรียนที่ก าหนด) 
จ านวน 
ที่รับ 

 

วิธีการคัดเลือก 
 

ข้อก าหนดเฉพาะสาขาวิชา 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยีดิจิทลัและ 
นวัตกรรมการเรียนรู ้

(37) 

- 
 

ภาคพิเศษ 
เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์  

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

30 คน 1. วันท่ี 23 เม.ย. 2565 
- ภาคเช้า ทดสอบ

ศักยภาพ (ข้อเขียน)  
- ภาคบ่าย ทดสอบ  

Ru-Test  
2. วันท่ี 25 หรือวันท่ี 26 

พ.ค. 2565 (ตามวัน 
เวลาและสถานท่ี ท่ี   
แต่ละสาขาวิชาก าหนด) 
- สอบสัมภาษณ ์

 

 

 

 

 



 
 

คณะศึกษาศาสตร ์
 

หลักสูตร 
สาขาวิชา 

(หมายเลขทีร่ะบุในใบสมัคร) 
แขนงวิชา/วิชาเอก 

(หมายเลขทีร่ะบุในใบสมัคร) 
ภาค/วัน/เวลาเรียน 

(ตามตารางเรียนที่ก าหนด) 
จ านวน 
ที่รับ 

 

วิธีการคัดเลือก 
 

ข้อก าหนดเฉพาะสาขาวิชา 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การบริหารการศึกษา 
(47) 

- 
 

ภาคพิเศษ 
เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

30 คน 1. วันท่ี 23 เม.ย. 2565 
- ภาคเช้า ทดสอบ

ศักยภาพ (ข้อเขียน)  
- ภาคบ่าย ทดสอบ  

Ru-Test  
2. วันท่ี 25 หรือวันท่ี 26 

พ.ค. 2565 (ตามวัน 
เวลาและสถานท่ี ท่ี    
แต่ละสาขาวิชาก าหนด) 
- สอบสัมภาษณ ์

มีประสบการณ์ในการท างาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  

ไม่น้อยกว่า 3 ป ี

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

นวัตกรรมหลักสูตรและ 
การจัดการเรยีนรู ้

(44) 

- 
 

ภาคพิเศษ 
เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

30 คน 1. วันท่ี 23 เม.ย. 2565 
- ภาคเช้า ทดสอบ

ศักยภาพ (ข้อเขียน)  
- ภาคบ่าย ทดสอบ  

Ru-Test  
2. วันท่ี 25 หรือวันท่ี 26 

พ.ค. 2565 (ตามวัน 
เวลาและสถานท่ี ท่ี     
แต่ละสาขาวิชาก าหนด) 
- สอบสัมภาษณ์ 

 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การสอนภาษาไทย 
(61) 

- 
 

ภาคพิเศษ 
เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 

เวลา 08.00 น. – 17.00 น. 

65 คน 1. วันท่ี 23 เม.ย. 2565 
- ภาคเช้า ทดสอบ

ศักยภาพ (ข้อเขียน)  
- ภาคบ่าย ทดสอบ  

Ru-Test  
2. วันท่ี 25 หรือวันท่ี 26 

พ.ค. 2565 (ตามวัน 
เวลาและสถานท่ี ท่ี    
แต่ละสาขาวิชาก าหนด) 
- สอบสัมภาษณ ์

ส าเรจ็การศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิชาการสอนภาษาไทยหรือ
ภาษาไทยหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

 



 
 

คณะศึกษาศาสตร ์
 

หลักสูตร 
สาขาวิชา 

(หมายเลขทีร่ะบุในใบสมัคร) 
แขนงวิชา/วิชาเอก 

(หมายเลขทีร่ะบุในใบสมัคร) 
ภาค/วัน/เวลาเรียน 

(ตามตารางเรียนที่ก าหนด) 
จ านวน 
ที่รับ 

 

วิธีการคัดเลือก 
 

ข้อก าหนดเฉพาะสาขาวิชา 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การสอนภาษาอังกฤษ 
(59) 

- ภาคพิเศษ 
เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

15 คน 1. วันท่ี 23 เม.ย. 2565 
- ภาคบ่าย ทดสอบ  

Ru-Test  
(ไม่สอบคาบเช้า) 

2. วันท่ี 25 หรือวันท่ี 26 
พ.ค. 2565 (ตามวัน 
เวลาและสถานท่ี ท่ี   
แต่ละสาขาวิชาก าหนด) 
- สอบสัมภาษณ ์

สามารถสื่อสารเป็น 
ภาษาอังกฤษได้ จับใจความส าคญั

จากการอ่านและการฟังได ้
 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

คณิตศาสตรศึกษา 
(62) 

- 
 

ภาคพิเศษ 
เรียนวันศุกร์  

เวลา 18.00 น. – 21.00 น. 
และ/หรือ 

เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 
เวลา 08.30 น. – 19.00 น. 

 

40 คน 1. วันท่ี 23 เม.ย. 2565 
- ภาคเช้า ทดสอบ

ศักยภาพ (ข้อเขียน)  
- ภาคบ่าย ทดสอบ  

Ru-Test  
2. วันท่ี 25 หรือวันท่ี 26 

พ.ค. 2565 (ตามวัน 
เวลาและสถานท่ี ท่ี   
แต่ละสาขาวิชาก าหนด) 
- สอบสัมภาษณ ์

 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การประเมินและ 
การวิจัยการศึกษา 

1. การวัดและประเมินผลการศึกษา 
(41) 

2. การวิจัยการศึกษา (54) 

ภาคพิเศษ 
เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

แขนงวิชา/
วิชาเอกละ  

17 คน 

1. วันท่ี 23 เม.ย. 2565 
- ภาคบ่าย ทดสอบ  

Ru-Test  
(ไม่สอบคาบเช้า) 

2. วันท่ี 25 หรือวันท่ี 26 
พ.ค. 2564 (ตามวัน 
เวลาและสถานท่ี ท่ี    
แต่ละสาขาวิชาก าหนด) 
- สอบสัมภาษณ ์

 

 



 
 

คณะศึกษาศาสตร ์
 

หลักสูตร 
สาขาวิชา 

(หมายเลขทีร่ะบุในใบสมัคร) 
แขนงวิชา/วิชาเอก 

(หมายเลขทีร่ะบุในใบสมัคร) 
ภาค/วัน/เวลาเรียน 

(ตามตารางเรียนที่ก าหนด) 
จ านวน 
ที่รับ 

 

วิธีการคัดเลือก 
 

ข้อก าหนดเฉพาะสาขาวิชา 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิทยาการจัดการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(39) 

- 
 

ภาคพิเศษ 
เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์  

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 
 

30 คน 1. วันท่ี 23 เม.ย. 2565 
- ภาคเช้า ทดสอบ

ศักยภาพ (ข้อเขียน)  
- ภาคบ่าย ทดสอบ  

Ru-Test  
2. วันท่ี 25 หรือวันท่ี 26 

พ.ค. 2565 (ตามวัน 
เวลาและสถานท่ี ท่ี    
แต่ละสาขาวิชาก าหนด) 
- สอบสัมภาษณ ์

 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

จิตวิทยา 
 

1. จิตวิทยาการปรึกษา (43) 
2. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  

(52) 

ภาคพิเศษ 
เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์  

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

60 คน 1. วันท่ี 23 เม.ย. 2565 
- ภาคเช้า ทดสอบ

ศักยภาพ (ข้อเขียน)  
- ภาคบ่าย ทดสอบ  

Ru-Test  
2. วันท่ี 25 หรือวันท่ี 26 

พ.ค. 2565 (ตามวัน 
เวลาและสถานท่ี ท่ี    
แต่ละสาขาวิชาก าหนด) 
- สอบสัมภาษณ ์

 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

พลศึกษาและกีฬา 
(38) 

- 
 

ภาคพิเศษ 
เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 
 

55 คน 1. วันท่ี 23 เม.ย. 2565 
- ภาคเช้า ทดสอบ

ศักยภาพ (ข้อเขียน)  
- ภาคบ่าย ทดสอบ  

Ru-Test  
2. วันท่ี 25 หรือวันท่ี 26 

พ.ค. 2565 (ตามวัน  
เวลาและสถานท่ี ท่ี      
แต่ละสาขาวิชาก าหนด) 
- สอบสัมภาษณ์ 

กรณีนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชาอื่น จะต้องลงทะเบียน               
ในหมวดวิชาปรับพื้นฐานความรู้              

1-3 กระบวนวิชาในรายวิชา ท้ังน้ี         
ในกรณีท่ีนักศึกษามีความสามารถทาง
ทักษะกีฬาขั้นสูง จะได้รับการพิจารณา
ยกเว้น โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาพลศึกษาและกีฬา 



 
 

คณะมนุษยศาสตร ์
 

หลักสูตร 
สาขาวิชา 

(หมายเลขทีร่ะบุในใบสมัคร) 
แขนงวิชา/วิชาเอก 

(หมายเลขทีร่ะบุในใบสมัคร) 
ภาค/วัน/เวลาเรียน 

(ตามตารางเรียนที่ก าหนด) 
จ านวน 
ที่รับ 

 

วิธีการคัดเลือก 
 

ข้อก าหนดเฉพาะสาขาวิชา 

ศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต 
(หลักสูตร
นานาชาติ) 

ภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

(25) 

- 
 

 
 

ภาคพิเศษ 
เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

20 คน 1. วันท่ี 23 เม.ย. 2565 
- ภาคเช้า ทดสอบ

ศักยภาพ (ข้อเขียน)  
- ภาคบ่าย ทดสอบ  

Ru-Test  
2. วันท่ี 25 หรือวันท่ี 26 

พ.ค. 2565 (ตามวัน 
เวลาและสถานท่ี ท่ี   
แต่ละสาขาวิชาก าหนด) 
- สอบสัมภาษณ ์

 

 
คณะสื่อสารมวลชน 

 

หลักสูตร 
สาขาวิชา 

(หมายเลขทีร่ะบุในใบสมัคร) 
แขนงวิชา/วิชาเอก 

(หมายเลขทีร่ะบุในใบสมัคร) 
ภาค/วัน/เวลาเรียน 

(ตามตารางเรียนที่ก าหนด) 
จ านวน 
ที่รับ 

 

วิธีการคัดเลือก 
 

ข้อก าหนดเฉพาะสาขาวิชา 

ศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต 

 

นิเทศศาสตร ์
(34) 

- 
 

 
 

ภาคพิเศษ 
เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ 

เวลา 17.00 น. – 20.00 น. 

25 คน 1. วันท่ี 23 เม.ย. 2565 
- ภาคเช้า ทดสอบ

ศักยภาพ (ข้อเขียน)  
- ภาคบ่าย ทดสอบ  

Ru-Test  
2. วันท่ี 25 หรือวันท่ี 26 

พ.ค. 2565 (ตามวัน 
เวลาและสถานท่ี ท่ี    
แต่ละสาขาวิชาก าหนด) 
- สอบสัมภาษณ ์

 

 
 
 
 
 



 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 

หลักสูตร 
สาขาวิชา 

(หมายเลขทีร่ะบุในใบสมัคร) 
แขนงวิชา/วิชาเอก 

(หมายเลขทีร่ะบุในใบสมัคร) 
ภาค/วัน/เวลาเรียน 

(ตามตารางเรียนที่ก าหนด) 
จ านวน 
ที่รับ 

 

วิธีการคัดเลือก 
 

ข้อก าหนดเฉพาะสาขาวิชา 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

เคมีประยุกต ์
(70) 

- 
 

ภาคปกติ 
เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ 

เวลา 08.00 น. – 16.30 น. 

10 คน 1. วันท่ี 23 เม.ย. 2565 
- ภาคบ่าย ทดสอบ  

Ru-Test  
(ไม่สอบคาบเช้า) 

2. วันท่ี 25 หรือวันท่ี 26 
พ.ค. 2565 (ตามวัน 
เวลาและสถานท่ี ท่ี   
แต่ละสาขาวิชาก าหนด) 
- สอบสัมภาษณ ์

1. ส าเรจ็การศึกษาระดบั  
ปริญญาตรสีาขาวิชาเคมีหรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง  

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในช้ัน
ปริญญาตรไีมต่่ ากว่า 2.75 
หรือมีประสบการณ์ในการท า
วิจัยทางเคมีมาก่อน   

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

ชีววิทยา 
(71) 

- 
 

ภาคปกติ 
เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ 

เวลา 09.30 น. – 16.30 น. 

5 คน 1. วันท่ี 23 เม.ย. 2565 
- ภาคเช้า ทดสอบ

ศักยภาพ (ข้อเขียน)  
- ภาคบ่าย ทดสอบ  

Ru-Test  
2. วันท่ี 25 หรือวันท่ี 26 

พ.ค. 2565 (ตามวัน 
เวลาและสถานท่ี ท่ี   
แต่ละสาขาวิชาก าหนด) 
- สอบสัมภาษณ ์

 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

คณิตศาสตร ์
(72) 

- 
 

ภาคพิเศษ 
เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

20 คน 1. วันท่ี 23 เม.ย. 2565 
- ภาคบ่าย ทดสอบ  

Ru-Test  
(ไม่สอบคาบเช้า) 

2. วันท่ี 25 หรือวันท่ี 26 
พ.ค. 2565 (ตามวัน 
เวลาและสถานท่ี ท่ี   
แต่ละสาขาวิชาก าหนด) 
- สอบสัมภาษณ ์

ลักษณะการทดสอบเป็นการสัมภาษณ์
ทางวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. Calculus & Analytic 

Geometry 
2. Fundamental Mathematics 
3. Abstract Algebra and 

Linear Algebra 

 



 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 

หลักสูตร 
สาขาวิชา 

(หมายเลขทีร่ะบุในใบสมัคร) 
แขนงวิชา/วิชาเอก 

(หมายเลขทีร่ะบุในใบสมัคร) 
ภาค/วัน/เวลาเรียน 

(ตามตารางเรียนที่ก าหนด) 
จ านวน 
ที่รับ 

 

วิธีการคัดเลือก 
 

ข้อก าหนดเฉพาะสาขาวิชา 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

ฟิสิกส ์
(73) 

- 
 

ภาคปกติ 
เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ 

เวลา 09.30 น. – 16.30 น. 
 

10 คน 1. วันท่ี 23 เม.ย. 2565 
- ภาคเช้า ทดสอบ

ศักยภาพ (ข้อเขียน)  
- ภาคบ่าย ทดสอบ  

Ru-Test  
2. วันท่ี 25 หรือวันท่ี 26 

พ.ค. 2565 (ตามวัน 
เวลาและสถานท่ี ท่ี   
แต่ละสาขาวิชาก าหนด) 
- สอบสัมภาษณ ์

ส าเรจ็การศึกษาระดบั ปริญญาตรี
สาขาวิชาฟิสิกสห์รือสาขาวิชาอื่นที่

เกี่ยวข้อง 
 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตร์ศึกษา 
(36) 

- 
 

ภาคพิเศษ 
เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 

เวลา 08.00 น. – 17.00 น. 

50 คน 1. วันท่ี 23 เม.ย. 2565 
- ภาคบ่าย ทดสอบ  

Ru-Test  
(ไม่สอบคาบเช้า) 

2. วันท่ี 25 หรือวันท่ี 26 
พ.ค. 2565 (ตามวัน 
เวลาและสถานท่ี ท่ี    
แต่ละสาขาวิชาก าหนด) 
- สอบสัมภาษณ ์

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ 

สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี  
สาขาชีววิทยาหรือสาขาวิชาอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะวิทยาศาสตร์ (ปริญญาเอก) 
 

หลักสูตร 
สาขาวิชา 

(หมายเลขทีร่ะบุในใบสมัคร) 
แขนงวิชา/วิชาเอก 

(หมายเลขทีร่ะบุในใบสมัคร) 
ภาค/วัน/เวลาเรียน 

(ตามตารางเรียนที่ก าหนด) 
จ านวน 
ที่รับ 

 

วิธีการคัดเลือก 
 

ข้อก าหนดเฉพาะสาขาวิชา 

ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 

 

เคมีประยุกต ์
(ปริญญาเอก) 

(91) 

- 
 

ภาคปกติ 
เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ 

เวลา 08.00 น. – 16.00 น. 
 

5 คน สอบสัมภาษณ ์
วันท่ี 25 หรือวันท่ี 26  

พ.ค. 2565 (ตามวัน เวลา
และสถานท่ี ท่ีสาขาวิชา

ก าหนด) 

ตามหมายเหตุท้ายนี ้
(ค่าสมัคร 2,500.-บาท) 

ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 

 

ชีววิทยา 
(ปริญญาเอก) 

(92) 

- ภาคปกติ 
เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ 

เวลา 09.30 น. – 16.30 น. 

5 คน สอบสัมภาษณ ์
วันท่ี 25 หรือวันท่ี 26 

พ.ค. 2565 (ตามวัน เวลา
และสถานท่ี ท่ีสาขาวิชา

ก าหนด) 

(ค่าสมัคร 2,500.-บาท) 

 
หมายเหตุ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หลักสตูรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

1. ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรแบบ 1.1 (วิจัยเพียงอยา่งเดียว) 
เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษา ระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หรือสาขาวิชาเคมีอื่นๆ โดยไดร้ับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ ากว่า 3.50 หรือมีผลงานวิจัยตพีิมพ์ในระดับนานาชาต ิ
หลักสูตรแบบ 2.1 (วิจัยและศึกษารายวิชา) 
เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษา ระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ ากว่า 3.25 หรือมผีลงานวิจัยตีพมิพ์ในระดับนานาชาติ 

2. ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตร ี
หลักสูตรแบบ 1.2 (วิจัยเพียงอยา่งเดียว) 
เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษา ระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาเคมีประยุกต์ โดยไดร้ับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ากวา่ 3.50 และมีประสบการณ์ในงานวิจัยทางเคมี หรือได้
คะแนนเป็น 10% แรกของช้ันในระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเคมีหรือสาขาวิชาเคมีประยุกต์ และมผีลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 
หลักสูตรแบบ 2.2 (วิจัยและศึกษารายวิชา) 
เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษา ระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่เกีย่วข้อง โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ากว่า 3.00 หรือได้คะแนนเป็น 10% แรกของช้ัน หรือมี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาต ิ
 

 
 
 


