
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

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

ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาคณิตศาสตร์-หลกัสตูรนานาชาติ (ภาคปกติ)

 -คณิตศาสตร์ ฉบบัที่ 1

30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

31 พ.ค. 63  -สอบสมัภาษณ์ทางวิชาการออนไลน์คนละ 

30 นาที เนือ้หาครอบคลมุรายวิชาแคลคลูสั

 สมการเชิงอนพุนัธ์ หลกัคณิตศาสตร์ 

พีชคณิตเชิงเส้น และคณิตวิเคราะห์

 -คณิตศาสตร์ ฉบบัที่ 2

30 พ.ค.63 

13.00-16.00 น.

 -ให้ผู้สมคัรติดตอ่ ผศ.ดร.สมพงค์ จิตต์มัน่ 

ทาง e-mail: sjitman@gmail.com ภายใน

วนัศกุร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เพ่ือระบเุวลา

และโปรแกรมที่จะใช้ในการสอบสมัภาษณ์

ออนไลน์

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน 31 พ.ค.63 

11.00-13.00 น.

ตารางการเปล่ียนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์

ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Home จัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอ่ืน ๆ (หลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ) เปล่ียนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว/เปล่ียนวิธีการสอบสัมภาษณ์



สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

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

ตารางการเปล่ียนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์

ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Home จัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอ่ืน ๆ (หลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ) เปล่ียนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว/เปล่ียนวิธีการสอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาเคมี (ภาคปกติ)

 -ภาษาองักฤษเฉพาะ

สาขา

30 พ.ค.63 

09.00-10.00 น.

สอบสมัภาษณ์ Online ผ่าน Microsoft 

Teams

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน 31 พ.ค.63 

10.30-12.30 น.
ระดับปริญญาเอก (ต่อ)

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยตุิธรรม (โครงการพิเศษ)
 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน 30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

ให้ผู้สมคัร add line (ID: khomkhom1) เพ่ือ

ด าเนินการนดัวนัสอบและสอบถามเบอร์

โทรศพัท์, email เพ่ือนดัวนัเวลาสมัภาษณ์ 

โดยท าการสมัภาษณ์ผ่านระบบ Microsoft 

Teams

แจ้งวนั-เวลาสอบภายหลงั

นดัวนั-เวลาสอบสมัภาษณ์



สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

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

ตารางการเปล่ียนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์

ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Home จัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอ่ืน ๆ (หลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ) เปล่ียนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว/เปล่ียนวิธีการสอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาชีววิทยา (ภาคปกติ)

 -สอบสมัภาษณ์และ

น าเสนอผลงานวจิยัทีผู่้

เข้าสอบคดัเลือกมี

ประสบการณ์ 

(สมัภาษณ์ทกุคน)

12 มิ.ย.63 

09.00-12.00 น.

สมัภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google 

hangout meet โดยหลกัสตูรจะ

ประสานงานนดัวนั-เวลา การสมัภาษณ์กบั

ผู้สมคัรทางอีเมลที่ผู้สมคัรให้ไว้ โดยให้

ผู้สมคัรน าเสนอผลงานวิจยัที่ท าในระดบั

ปริญญาตรี หรือปริญญาโท (ระดบั

การศกึษาสงูสดุขณะสมคัร) ด้วยโปรแกรม 

power point ส าหรับเวลาประมาณ 10 นาที

 และงานวิจยัที่มีความสนใจคาดวา่จะท าตอ่

ในการเรียนระดบัปริญญาเอกมาน าเสนอ 

(3-5 สไลด์) ตอ่หน้าคณะกรรมการในวนัและ

เวลาที่หลกัสตูรก าหนด จากนัน้

คณะกรรมการจะสมัภาษณ์ตอ่ประมาณ 

หลกัสตูรจะนดัวนัสอบ

สมัภาษณ์เองภายหลงั



สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

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

ตารางการเปล่ียนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์

ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Home จัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอ่ืน ๆ (หลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ) เปล่ียนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว/เปล่ียนวิธีการสอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ภาคปกติ)

 -คณิตศาสตร์ ฉบบัที่ 1 30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

30 พ.ค. 63  -สอบสมัภาษณ์ทางวิชาการออนไลน์คนละ 

30 นาที เนือ้หาครอบคลมุรายวิชาแคลคลูสั

 สมการเชิงอนพุนัธ์ หลกัคณิตศาสตร์ 

พีชคณิตเชิงเส้น และคณิตวิเคราะห์

 -คณิตศาสตร์ ฉบบัที่ 2 30 พ.ค.63 

13.00-16.00 น.

 -ให้ผู้สมคัรติดตอ่ ผศ.ดร.สมพงค์ จิตต์มัน่ 

ทาง e-mail: sjitman@gmail.com ภายใน

วนัศกุร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เพ่ือระบเุวลา

และโปรแกรมที่จะใช้ในการสอบสมัภาษณ์

ออนไลน์ -สอบสมัภาษณ์ทกุคน 31 พ.ค.63 

09.00-11.00 น.

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึษา (โครงการพิเศษ)

 -คณิตศาสตร์ 30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น. 30 พค.63 09.00-12.00 น.

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน 30 พ.ค.63 

13.00-16.00 น.
หลกัสตูรจะแจ้งให้ทราบภายหลงั



สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

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

ตารางการเปล่ียนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์

ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Home จัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอ่ืน ๆ (หลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ) เปล่ียนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว/เปล่ียนวิธีการสอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาชีววิทยา (ภาคปกติ)

 -ชีววิทยาทัว่ไป 30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

 -สอบสมัภาษณ์

เฉพาะผู้ที่สอบ

12 มิ.ย.63 

10.00-12.00 น.
ระดับปริญญาโท (ต่อ)

สาขาวิชาเคมีศกึษา (ภาคปกติ)

 -ภาษาองักฤษเฉพาะ

สาขา

30 พ.ค.63 

09.00-10.00 น.
 -เคมี 1 30 พ.ค.63 

13.00-15.00 น.
 -เคมี 2 31 พ.ค.63 

09.00-11.00 น.
 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน 31 พ.ค.63 

13.00-16.00 น.
สาขาวิชาเคมี (ภาคปกติ)

 -ภาษาองักฤษเฉพาะ

สาขา

30 พ.ค.63 

09.00-10.00 น.

สอบสมัภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน 30 พ.ค.63 

10.30-12.30 น.

ให้ผู้สมคัรเตรียม power point งานวิจยัที่

เคยท าตอนศกึษาในระดบัปริญญาตรี และ

งานวิจยัที่คาดวา่จะท าตอ่ในการเรียนระดบั

ปริญญาโทมาน าเสนอตอ่หน้า

คณะกรรมการในวนัและเวลาที่หลกัสตูร

ก าหนด

วนัและเวลาสอบจะแจ้งให้

ทราบภายหลงั

สอบสมัภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

วนัและเวลาสอบจะแจ้งให้

ทราบภายหลงั

หลกัสตูรก าหนดภายหลงั



สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

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

ตารางการเปล่ียนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์

ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Home จัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอ่ืน ๆ (หลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ) เปล่ียนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว/เปล่ียนวิธีการสอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาฟิสิกส์ (ภาคปกติ)

 -ฟิสิกส์ 30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

6 มิ.ย. 63 09.00-12.00 น.

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน 30 พ.ค.63 

13.00-16.00 น.

13.30-16.30 น.

ระดับปริญญาโท (ต่อ)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)

 -วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม

30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

30 พ.ค. 63 13.00-16.00 น.

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน 30 พ.ค.63 

13.00-16.00 น.

สอบสมัภาษณ์แบบออนไลน์ โดยหลกัสตูร

จะสง่ link ไปยงัอีเมล์ของผู้สมคัร

สอบสมัภาษณ์ ณ ห้องประชมุภาควิชาพิสิกส์ ว.3 จดัสอบโดย

ภาควิชา

สอบข้อเขียน ณ ห้อง 4111 ห้องปฏิบตัิการฟิสิกส์ทัว่ไป ว.4 จดั

สอบโดยภาควิชาด าเนินการและเว้นตามมาตรการเว้น

ระยะหา่งทางสงัคม



สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

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

ตารางการเปล่ียนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์

ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Home จัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอ่ืน ๆ (หลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ) เปล่ียนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว/เปล่ียนวิธีการสอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ)

 -วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม

30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

30 พ.ค. 63 13.00-16.00 น.

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน 30 พ.ค.63 

13.00-16.00 น.
ระดับปริญญาโท (ต่อ)

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

 -พืน้ฐานทางนิติ

วิทยาศาสตร์

30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน 30 พ.ค.63 

13.00-16.00 น.

สอบถามรายละเอียดของการสอบแบบ Take Home ได้ที่ บณัฑิตวิทยาลยั ทัง้ 2 วิทยาเขต ส าหรับการจดัสอบด้วยวิธีการสอบอ่ืนและการสอบสมัภาษณ์ สอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาที่เปิดรับสมคัร

สอบสมัภาษณ์แบบออนไลน์ โดยหลกัสตูร

จะสง่ link ไปยงัอีเมล์ของผู้สมคัร

ให้ผู้สมคัร add line (ID: khomkhom1) เพ่ือ

ด าเนินการนดัวนัสอบและสอบถามเบอร์

โทรศพัท์, email เพ่ือนดัวนัเวลาสมัภาษณ์ 

โดยท าการสมัภาษณ์ผ่านระบบ Microsoft 

Teams

นดัวนั-เวลาสอบสมัภาษณ์











สอบสมัภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams






