
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

วัน-เวลา สอบ วัน-เวลา สอบ วันที่สอบ เวลา วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ

ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท

สาขาวิชาโบราณคดี

ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาภาษาสนัสกฤต (ภาคปกติ)

 -ภาษาองักฤษเฉพาะ

สาขา

30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

4 มิ.ย.63 09.00-12.00 น. 1. ขอให้ผู้สมคัรสมคัรเข้าใช้งานแอพพลเิคชัน่ 

Zoom พร้อมเตรียมอปุกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อม

ไมค์ ล าโพง หรือ สมาร์ตโฟน พร้อมสญัญาณ

อินเตอร์เน็ต

 -ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั

ภาษาสนัสกฤต

30 พ.ค.63 

13.00-16.00 น.

2. วนัที่ 27 พฤษภาคม 2563 ขอให้ผู้สมคัร

ด าเนินการแจ้งอีเมล เบอร์โทรศพัท์มือถือ และ 

ID LINE ทางอีเมล wanvisa_cha@yahoo.com

 หากเจ้าหน้าที่คณะฯ ได้รับอีเมลแล้วจะตอบ

กลบัและแจ้งกระบวนการสอบสมัภาษณ์ผา่น

ระบบออนไลน์ตอ่ไป

 -สอบสมัภาษณ์

เฉพาะผู้ผา่นข้อเขียน

12 มิ.ย.63 

09.00-12.00 น.

3.คณะฯ ขอให้ผู้สมคัรร่วมด าเนินการทดสอบ

แอพพลเิคชัน่ Zoom กบัเจ้าหน้าที่คณะฯ ใน

วนัที่ 2 มิถนุายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

4.ก าหนดวนัสอบสมัภาษณ์ วนัที่ 4 มิถนุายน 

2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ขอให้ผู้สมคัร

เตรียมพร้อมเข้ารับการสมัภาษณ์ผา่นระบบ

ออนไลน์ ด้วยแอพพลเิคชัน่ Zoom

ยกเลกิการรับสมคัร 

ตารางการเปล่ียนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

 คณะโบราณคดี

ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Home จัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอ่ืน ๆ เปล่ียนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว/เปล่ียนวิธีการสอบสัมภาษณ์



สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

วัน-เวลา สอบ วัน-เวลา สอบ วันที่สอบ เวลา วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ

ตารางการเปล่ียนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

 คณะโบราณคดี

ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Home จัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอ่ืน ๆ เปล่ียนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว/เปล่ียนวิธีการสอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาเอก (ต่อ)

สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ (ภาคปกติ)

 -ประวตัิศาสตร์ศิลปะ 30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

4 มิ.ย.63 09.00-12.00 น. 1. ขอให้ผู้สมคัรติดตัง้โปรแกรม Microsoft 

Teams พร้อมท าการตัง้คา่ล าโพง ไมโครโฟน 

หรือกล้อง เพ่ือพร้อมใช้งานเม่ืออยู่ในการ

ประชมุหรือการโทร

 - สอบสมัภาษณ์ทกุคน 4 มิ.ย.63 

13.00-16.00 น.

2. วนัที่ 27 พฤษภาคม 2563 ขอให้ผู้สมคัร

ด าเนินการแจ้งอีเมล เบอร์โทรศพัท์มือถือ และ 

ID LINE ทางอีเมล wanvisa_cha@yahoo.com

 หากเจ้าหน้าที่คณะฯ ได้รับอีเมลแล้วจะตอบ

กลบัและแจ้งกระบวนการสอบสมัภาษณ์ผา่น

ระบบออนไลน์ตอ่ไป

3. คณะฯ ขอให้ผู้สมคัรร่วมด าเนินการทดสอบ

โปรแกรม Microsoft Teams กบัเจ้าหน้าที่

คณะฯ ในวนัที่ 2 มิถนุายน 2563 เวลา 09.00–

12.00 น.4. ก าหนดวนัสอบสมัภาษณ์ วนัที่ 4 มิถนุายน 

2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ขอให้ผู้สมคัร

เตรียมพร้อมเข้ารับการสมัภาษณ์ผา่นระบบ

ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams

หมายเหต ุหากในชว่งเดือนมิถนุายน 

สถานการณ์เข้าสูส่ภาวะปกติ และสามารถใช้

พืน้ที่ในสถานที่ของคณะโบราณคดีได้ 

สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะอาจจะพิจารณา

จดัสอบที่คณะฯ โดยจะแจ้งผู้สมคัรภายในวนัที่ 

1 มิถนุายน 2563



สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

วัน-เวลา สอบ วัน-เวลา สอบ วันที่สอบ เวลา วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ

ตารางการเปล่ียนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

 คณะโบราณคดี

ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Home จัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอ่ืน ๆ เปล่ียนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว/เปล่ียนวิธีการสอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาภาษาสนัสกฤต (ภาคปกติ)

 -ภาษาองักฤษเฉพาะ

สาขา

30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

4 มิ.ย.63 09.00-12.00 น. 1. ขอให้ผู้สมคัรสมคัรเข้าใช้งานแอพพลเิคชัน่ 

Zoom พร้อมเตรียมอปุกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อม

ไมค์ ล าโพง หรือ สมาร์ตโฟน พร้อมสญัญาณ

อินเตอร์เน็ต

 -ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั

ภาษาสนัสกฤต

30 พ.ค.63 

13.00-16.00 น.

2. วนัที่ 27 พฤษภาคม 2563 ขอให้ผู้สมคัร

ด าเนินการแจ้งอีเมล เบอร์โทรศพัท์มือถือ และ 

ID LINE ทางอีเมล wanvisa_cha@yahoo.com

 หากเจ้าหน้าที่คณะฯ ได้รับอีเมลแล้วจะตอบ

กลบัและแจ้งกระบวนการสอบสมัภาษณ์ผา่น

ระบบออนไลน์ตอ่ไป

 - สอบสมัภาษณ์ทกุคน 31 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

3.คณะฯ ขอให้ผู้สมคัรร่วมด าเนินการทดสอบ

แอพพลเิคชัน่ Zoom กบัเจ้าหน้าที่คณะฯ ใน

วนัที่ 2 มิถนุายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

4.ก าหนดวนัสอบสมัภาษณ์ วนัที่ 4 มิถนุายน 

2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ขอให้ผู้สมคัร

เตรียมพร้อมเข้ารับการสมัภาษณ์ผา่นระบบ

ออนไลน์ ด้วยแอพพลเิคชัน่ Zoom



สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

วัน-เวลา สอบ วัน-เวลา สอบ วันที่สอบ เวลา วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ

ตารางการเปล่ียนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

 คณะโบราณคดี

ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Home จัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอ่ืน ๆ เปล่ียนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว/เปล่ียนวิธีการสอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาโท (ต่อ)

สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวนัออก (ภาคปกติ)

 -ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั

ภาษาไทย

30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

4 มิ.ย.63 09.00-12.00 น. 1. ขอให้ผู้สมคัรสมคัรเข้าใช้งานแอพพลเิคชัน่ 

Zoom พร้อมเตรียมอปุกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อม

ไมค์ ล าโพง หรือ สมาร์ตโฟน พร้อมสญัญาณ

อินเตอร์เน็ต

 -ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั

ภาษาศาสตร์

30 พ.ค.63 

13.00-16.00 น.

2. วนัที่ 27 พฤษภาคม 2563 ขอให้ผู้สมคัร

ด าเนินการแจ้งอีเมล เบอร์โทรศพัท์มือถือ และ 

ID LINE ทางอีเมล wanvisa_cha@yahoo.com

 หากเจ้าหน้าที่คณะฯ ได้รับอีเมลแล้วจะตอบ

กลบัและแจ้งกระบวนการสอบสมัภาษณ์ผา่น

ระบบออนไลน์ตอ่ไป

 -ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั

จารึก

31 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.
3.คณะฯ ขอให้ผู้สมคัรร่วมด าเนินการทดสอบ

แอพพลเิคชัน่ Zoom กบัเจ้าหน้าที่คณะฯ ใน

วนัที่ 2 มิถนุายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน      31 พ.ค.63     

 13.00 น. เป็น

ต้นไป

4.ก าหนดวนัสอบสมัภาษณ์ วนัที่ 4 มิถนุายน 

2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ขอให้ผู้สมคัร

เตรียมพร้อมเข้ารับการสมัภาษณ์ผา่นระบบ

ออนไลน์ ด้วยแอพพลเิคชัน่ Zoom



สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

วัน-เวลา สอบ วัน-เวลา สอบ วันที่สอบ เวลา วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ

ตารางการเปล่ียนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

 คณะโบราณคดี

ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Home จัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอ่ืน ๆ เปล่ียนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว/เปล่ียนวิธีการสอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาโท (ต่อ)

สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ (ภาคปกติ)

 -ประวตัิศาสตร์ศิลปะ 30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

4 มิ.ย.63 09.00-12.00 น. 1. ขอให้ผู้สมคัรสมคัรเข้าใช้งานแอพพลเิคชัน่ 

Zoom พร้อมเตรียมอปุกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อม

ไมค์ ล าโพง หรือ สมาร์ตโฟน พร้อมสญัญาณ

อินเตอร์เน็ต

 - สอบสมัภาษณ์ทกุคน 4 มิ.ย.63 

09.00-12.00 น.

2. วนัที่ 27 พฤษภาคม 2563 ขอให้ผู้สมคัร

ด าเนินการแจ้งอีเมล เบอร์โทรศพัท์มือถือ และ 

ID LINE ทางอีเมล wanvisa_cha@yahoo.com

 หากเจ้าหน้าที่คณะฯ ได้รับอีเมลแล้วจะตอบ

กลบัและแจ้งกระบวนการสอบสมัภาษณ์ผา่น

ระบบออนไลน์ตอ่ไป

3.คณะฯ ขอให้ผู้สมคัรร่วมด าเนินการทดสอบ

แอพพลเิคชัน่ Zoom กบัเจ้าหน้าที่คณะฯ ใน

วนัที่ 2 มิถนุายน 2563 เวลา 09.00– 12.00 น.

4.ก าหนดวนัสอบสมัภาษณ์ วนัที่ 4 มิถนุายน 

2563 เวลา 09.00–12.00 น. ขอให้ผู้สมคัร

เตรียมพร้อมเข้ารับการสมัภาษณ์ผา่นระบบ

ออนไลน์ ด้วยแอพพลเิคชัน่ Zoom

หมายเหต ุหากในชว่งเดือนมิถนุายน 

สถานการณ์เข้าสูส่ภาวะปกติ และสามารถใช้

พืน้ที่ในสถานที่ของคณะโบราณคดีได้ 

สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะอาจจะพิจารณา

จดัสอบที่คณะฯ โดยจะแจ้งผู้สมคัรภายในวนัที่ 

1 มิถนุายน 2563



สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

วัน-เวลา สอบ วัน-เวลา สอบ วันที่สอบ เวลา วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ

ตารางการเปล่ียนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

 คณะโบราณคดี

ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Home จัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอ่ืน ๆ เปล่ียนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว/เปล่ียนวิธีการสอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาโท (ต่อ)

สาขาวิชามานษุยวิทยา (ภาคปกติ)

 -การอา่น

ภาษาองักฤษทาง

มานษุยวิทยา

30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

30 พ.ค.63 09.00-12.00 น.

 -วิเคราะห์

ปรากฏการณ์ทาง

สงัคม โดยอาศยั

หลกัการทาง

มานษุยวิทยา

30 พ.ค.63 

13.00-16.00 น.
30 พ.ค.63 13.00-16.00 น.

 -สอบสมัภาษณ์

เฉพาะผู้สอบผา่น

ข้อเขียน

13 มิ.ย.63 

09.00-12.00 น.

4 มิ.ย.63 09.00-12.00 น. 1. (สมัภาษณ์เฉพาะผู้สอบข้อเขียนผา่น) ขอให้

ผู้สมคัรติดตัง้โปรแกรม Microsoft Teams 

พร้อมท าการตัง้คา่ล าโพง ไมโครโฟน หรือกล้อง 

เพ่ือพร้อมใช้งานเม่ืออยู่ในการประชมุหรือการ

โทร2. วนัที่ 27 พฤษภาคม 2563 ขอให้ผู้สมคัร

ด าเนินการแจ้งอีเมล เบอร์โทรศพัท์มือถือ และ 

ID LINE ทางอีเมล wanvisa_cha@yahoo.com

 หากเจ้าหน้าที่คณะฯ ได้รับอีเมลแล้วจะตอบ

กลบัและแจ้งกระบวนการสอบสมัภาษณ์ผา่น

ระบบออนไลน์ตอ่ไป

3. คณะฯ ขอให้ผู้สมคัรร่วมด าเนินการทดสอบ

โปรแกรม Microsoft Teams กบัเจ้าหน้าที่

คณะฯ ในวนัที่ 2 มิถนุายน 2563 เวลา 09.00–

12.00 น.4.ก าหนดวนัสอบสมัภาษณ์ วนัที่ 4 มิถนุายน 

2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ขอให้ผู้สมคัร

เตรียมพร้อมเข้ารับการสมัภาษณ์ผา่นระบบ

ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams

สอบถามรายละเอียดของการสอบแบบ Take Home ได้ที่ บณัฑิตวิทยาลยั ทัง้ 2 วิทยาเขต ส าหรับการสอบสมัภาษณ์สอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาที่เปิดรับสมคัร


