
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

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

ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคปกติ)

 -วิชาเฉพาะ 30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

30 พ.ค.63 09.00-16.00 น.

 -สอบสัมภาษณ์เฉพาะ

ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

5 มิ.ย.63 14.00 น. กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ สอบสัมภาษณ์

ทุกคน ณ ห้อง ศษ.1306 อาคารศึกษา 1 คณะ

ศึกษาศาสตร์ (รายงานตัวเวลา 13.30 น.)

กลุ่มวิชาการประถมศึกษา สอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้

ผ่านการสอบข้อเขียน ณ ห้อง ประชุมบัณฑิต

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน ชั้น 2 อาคารศึกษา 

1 คณะศึกษาศาสตร์ (รายงานตัวเวลา 13.30 น.)

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (โครงการพิเศษ)

 -วิชาเฉพาะ 30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

30 พ.ค.63 09.00-16.00 น.

 -สอบสัมภาษณ์เฉพาะ

ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

5 มิ.ย.63 14.00 น. กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ สอบสัมภาษณ์

ทุกคน ณ ห้อง ศษ.1306 อาคารศึกษา 1 คณะ

ศึกษาศาสตร์ (รายงานตัวเวลา 13.30 น.)

กลุ่มวิชาการประถมศึกษา สอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้

ผ่านการสอบข้อเขียน ณ ห้อง ประชุมบัณฑิต

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน ชั้น 2 อาคารศึกษา 

1 คณะศึกษาศาสตร์ (รายงานตัวเวลา 13.30 น.)

ตารางการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563

คณะศึกษาศาสตร์

ระดับการศึกษา 

สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Home จัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอื่น ๆ (หลักสูตรเป็นผู้ดําเนินการ) เปลี่ยนวธิีการสอบสัมภาษณ์/เปลี่ยนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว



สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

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

ตารางการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563

คณะศึกษาศาสตร์

ระดับการศึกษา 

สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Home จัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอื่น ๆ (หลักสูตรเป็นผู้ดําเนินการ) เปลี่ยนวิธีการสอบสัมภาษณ์/เปลี่ยนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

ระดับปริญญาเอก (ต่อ)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (ภาคปกติ)

 -เทคโนโลยีการศึกษา 30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

1. ขอรายละเอียดผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร 

Line ID

2. จัดสอบสัมภาษณ์ทาง Zoom หรือ Microsoft

 Teams หรือ Line โดยคณาจารย์จะนัดวันสอบ

สัมภาษณ์

3. ขอให้ผู้สมัครส่งและนําเสนอโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ที่สนใจ จํานวนอย่างน้อย 10 

หน้ากระดาษเอ 4 และนําเสนอในวันสัมภาษณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)

 -เทคโนโลยีการศึกษา 30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

1. ขอรายละเอียดผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร 

Line ID

2. จัดสอบสัมภาษณ์ทาง Zoom หรือ Microsoft

 Teams หรือ Line โดยคณาจารย์จะนัดวันสอบ

สัมภาษณ์

3. ขอให้ผู้สมัครส่งและนําเสนอโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ที่สนใจ จํานวนอย่างน้อย 10 

หน้ากระดาษเอ 4 และนําเสนอในวันสัมภาษณ์

สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (ภาคปกติ)

 -ความรู้เฉพาะสาขา 30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

13 มิ.ย.63 09.00 น. สอบสัมภาษณ์โดยผู้สมัครเตรียมโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ที่ตนเองสนใจนํามาเสนอ

 -สอบสัมภาษณ์ทุกคน      13 มิ.ย.63  

   09.00 น. 

เป็นต้นไป

(วิธีการสอบจะแจ้งภายหลัง)

คณาจารย์จะนัดวันสอบ

สัมภาษณ์เองภายหลัง

คณาจารย์จะนัดวันสอบ

สัมภาษณ์เองภายหลัง



สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

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

ตารางการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563

คณะศึกษาศาสตร์

ระดับการศึกษา 

สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Home จัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอื่น ๆ (หลักสูตรเป็นผู้ดําเนินการ) เปลี่ยนวิธีการสอบสัมภาษณ์/เปลี่ยนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

ระดับปริญญาเอก (ต่อ)

สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (โครงการพิเศษ)

 -ความรู้เฉพาะสาขา 30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

13 มิ.ย.63 09.00 น. สอบสัมภาษณ์โดยผู้สมัครเตรียมโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ที่ตนเองสนใจนํามาเสนอ

 -สอบสัมภาษณ์ทุกคน      13 มิ.ย.63  

   09.00 น. 

เป็นต้นไป

(วิธีการสอบจะแจ้งภายหลัง)

สาขาวิชาพัฒนศึกษา (โครงการพิเศษ)

 -ความรู้เฉพาะ

สาขาวิชาพัฒนศึกษา

30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

13 มิ.ย.63 09.00 น. สอบสัมภาษณ์ที่ภาควิชาฯ คณะศึกษาศาสตร์

 -สอบสัมภาษณ์ทุกคน      13 มิ.ย.63  

   09.00 น. 

เป็นต้นไป

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาพัฒนศึกษา (ภาคปกติ)

 -ความรู้เฉพาะ

สาขาวิชาพัฒนศึกษา

30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

13 มิ.ย.63 09.00 น. สอบสัมภาษณ์ที่ภาควิชาฯ คณะศึกษาศาสตร์

 -สอบสัมภาษณ์ทุกคน      13 มิ.ย.63  

   09.00 น. 

เป็นต้นไป



สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

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

ตารางการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563

คณะศึกษาศาสตร์

ระดับการศึกษา 

สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Home จัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอื่น ๆ (หลักสูตรเป็นผู้ดําเนินการ) เปลี่ยนวิธีการสอบสัมภาษณ์/เปลี่ยนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

ระดับปริญญาโท (ต่อ)

สาขาวิชาพัฒนศึกษา (โครงการพิเศษ)

 -ความรู้เฉพาะ

สาขาวิชาพัฒนศึกษา

30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

13 มิ.ย.63 09.00 น. สอบสัมภาษณ์ที่ภาควิชาฯ คณะศึกษาศาสตร์

 -สอบสัมภาษณ์ทุกคน      13 มิ.ย.63  

   09.00 น. 

เป็นต้นไป

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคปกติ)

 -หลักสูตรและการสอน 30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

5 มิ.ย.63 09.00 น. ให้ผู้สมัครมาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง

ประชุมภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน อาคารศึกษา

 1 คณะศึกษาศาสตร์ (รายงานตัวเวลา 08.30 น.)

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (โครงการพิเศษ)

 -หลักสูตรและการสอน 30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

5 มิ.ย.63 09.00 น. ให้ผู้สมัครมาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง

ประชุมภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน อาคารศึกษา

 1 คณะศึกษาศาสตร์ (รายงานตัวเวลา 08.30 น.)

สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ภาคปกติ)

 -การบริหารการศึกษา 30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

30 พ.ค.63 09.00-12.00 น.

สาขาวิชาบริหารการศึกษา (โครงการพิเศษ)

 -การบริหารการศึกษา 30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

30 พ.ค.63 09.00-12.00 น.



สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

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

ตารางการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563

คณะศึกษาศาสตร์

ระดับการศึกษา 

สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Home จัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอื่น ๆ (หลักสูตรเป็นผู้ดําเนินการ) เปลี่ยนวิธีการสอบสัมภาษณ์/เปลี่ยนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

ระดับปริญญาโท (ต่อ)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (ภาคปกติ)

 -เทคโนโลยีการศึกษา 30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

30 พ.ค.63 09.00-12.00 น.

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)

 -เทคโนโลยีการศึกษา 30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

30 พ.ค.63 09.00-12.00 น.

สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา (โครงการพิเศษ)

 -ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับวิธีวิทยาการ

วิจัยทางการศึกษา

30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

30 พ.ค.63 10.00 น. สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Video 

Call โดยใช้ Line Application โดยขอทราบ 

Line ID ผู้สมัครเพิ่มเติม

 -สอบสัมภาษณ์ทุกคน 30 พ.ค.63 

13.00-16.00 น.

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (โครงการพิเศษ)

 -ความรู้ทางการสอน

ภาษาไทย

30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

4 มิ.ย.63 ตั้งแต่ 09.00 น. 

เป็นต้นไป

1. ให้ผู้สมัครส่ง ID Line และแฟ้มสะสมงานด้าน

ภาษาไทยเป็น file pdf. มาที่ 

umpornbuachin@gmail.com ภายในวันที่ 31 

พฤษภาคม 2563 เพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ด้วยวิธี

ออนไลน์

2. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สัมภาษณ์ผู้สมัคร คน

ละ 15 นาที โดยจะแจ้งช่วงเวลาของแต่ละคนตั้งแต่ 

08.30 น.



สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

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

ตารางการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563

คณะศึกษาศาสตร์

ระดับการศึกษา 

สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Home จัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอื่น ๆ (หลักสูตรเป็นผู้ดําเนินการ) เปลี่ยนวิธีการสอบสัมภาษณ์/เปลี่ยนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

ระดับปริญญาโท (ต่อ)

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (โครงการพิเศษ)

 -สังคมศึกษา 30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

30 พ.ค.63 09.00-12.00 น.

 -สอบสัมภาษณ์เฉพาะ

ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

5 มิ.ย. 63 09.00 น.    

เป็นต้นไป

สัมภาษณ์ออนไลน์เฉพาะผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)

 -English language 

profiiency

30 พ.ค.63 

09.00-10.30 น.

30 พ.ค.63 09.00-10.30 น.

 -English language 

teaching 

methodology

30 พ.ค.63 

10.30-12.00 น.

30 พ.ค.63 10.30-12.00 น.

 -สอบสัมภาษณ์เฉพาะ

ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

13 มิ.ย.63 ตั้งแต่ 09.00 น. 

เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดของการสอบแบบ Take Home ได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ทั้ง 2 วิทยาเขต สําหรับการจัดสอบด้วยวิธีการสอบอื่นและการสอบสัมภาษณ์ สอบถามรายละเอียดได้จากสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สัมภาษณ์ผ่านทาง Line video call ขอให้ผู้ผ่านการ

สอบข้อเขียนเข้าสู่ไลน์กลุ่มผ่านทาง 

URL:https://bit.ly/interview13june ภายในวันศุกร์ที่

 12 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น.


