
ระดับปริญญาเอก

สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ

1 สาขาวิชาการศึกษา

1.1 วิชาเอกการศึกษาเพ่ือการพัฒนา  - ออนไลน Zoom อ.ดร.พิสิษฏ นาสี  

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เบอรโทรติดตอ: 085-0389662

เวลา 13.00-16.00 น. E-mail: pisith_nasee@hotmail.com

1.2 วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศกึษา  - ออนไลน Zoom อ.ดร.ออมสิน จตุพร  

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เบอรโทรติดตอ: 086-6817496

เวลา 13.00-16.00 น. E-mail: ajarn.hon@gmail.com

1.3 วิชาเอกสังคมศึกษา  - ออนไลน Zoom ผศ.ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล  

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เบอรโทรติดตอ: 089-4904994

เวลา 09.00-12.00 น. E-mail: chetthapoom@gmail.com

1.4 วิชาเอกภาษาศึกษา  - ออนไลน Zoom รศ.ดร.จารุณี ทิพยมณฑล  

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เบอรโทรติดตอ: 095-6752393

เวลา 13.00-16.00 น. E-mail: jarunee.dibyamandala@gmail.com

รศ.ดร.ชรินทร มั่งคั่ง  

เบอรโทรติดตอ: 081-8851700

E-mail: charinm@hotmail.com

รูปแบบการสอบ (เปลี่ยนแปลงเปน)
ลําดับที่ สาขาวิชา ผูรับผิดชอบ

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา  

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศกึษา 2563 (รอบที่ 2)



ระดับปริญญาโท

สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ

1

1.1 วิชาเอกการศึกษาเพ่ือการพัฒนา  - ออนไลน Zoom อ.ดร.พิสิษฏ นาสี  

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เบอรโทรติดตอ: 085-0389662

เวลา 09.00-12.00 น. E-mail: pisith_nasee@hotmail.com

1.2 วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศกึษา  - ออนไลน Zoom อ.ดร.ออมสิน จตุพร  

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เบอรโทรติดตอ: 086-6817496

เวลา 09.00-12.00 น. E-mail: ajarn.hon@gmail.com

1.3 วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษา  - ออนไลน Zoom ผศ.ดร.นงลักษณ เขียนงาม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เบอรโทรติดตอ: 081-6029320

เวลา 09.00-16.00 น. E-mail: lucked4761@gmail.com

1.4 วิชาเอกกสังคมศึกษา

แบบวิชาการ  - ออนไลน Zoom

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563        ผศ.ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล  

เวลา 08.30-10.30 น.        เบอรโทรติดตอ: 089-4904994

แบบวิชาชีพ  - ออนไลน Zoom        E-mail: chetthapoom@gmail.com

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563

เวลา 10.30-12.00 น.

ผูรับผิดชอบ

สาขาวิชาการศึกษา

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา  

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศกึษา 2563 (รอบที่ 2)

ลําดับที่ สาขาวิชา
รูปแบบการสอบ (เปลี่ยนแปลงเปน)



สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ

1.5 วิชาเอกภาษาศึกษา

แบบวิชาการ  - ออนไลน Zoom        รศ.ดร.จารุณี ทิพยมณฑล  

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563        เบอรโทรติดตอ: 095-6752393

เวลา 10.30-12.00 น.  E-mail: jarunee.dibyamandala@gmail.com

แบบวิชาชีพ  - ออนไลน Zoom        รศ.ดร.ชรินทร มั่งคั่ง  

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563        เบอรโทรติดตอ: 081-8851700

เวลา 14.30-16.00 น.        E-mail: charinm@hotmail.com

2 สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา 1. นําผลงานวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยองคกรที่เคยทําสงเปนไฟล ออนไลน Zoom ผศ.ดร.สุนทรพจน ดํารงคพานิช  

กอนวันสอบสัมภาษณ 3 วัน วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 เบอรโทรติดตอ: 089-7807612

2. ตอบแบบสอบถามผาน Google Form กอนวันสอบสัมภาษณ เวลา 09.00-12.00 น. E-mail: dr.aor08@gmail.com

3 วัน หมายเหตุ: ผูสมัครสามารถติดตอผูรับผิดชอบขางตนโดยตรง

เพื่อสอบถามขอมูลและรับสงไฟลเอกสารออนไลน

3 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  - สาขาจะดําเนินการสงขอสอบทาง E-mail ของผูสมัคร ออนไลน Zoom รศ.ดร.รัชนีกร ทองสุขดี  

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. และใหผูสมัครเขียน วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เบอรโทรติดตอ: 084-0422895

คําตอบดวยลายมือและทําการสแกนสงคาํตอบกลับมายัง E-mail เวลา 09.00-12.00 น. E-mail: pia_ratchaneekorn@hotmail.com

ของผูสง กอนเวลา 12.30 น. ของวันท่ี 9 พฤษภาคม 2563

4 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  - ออนไลน Zoom ผศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห  

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เบอรโทรติดตอ: 089-9996541

เวลา 09.00-12.00 น. E-mail: somkiart.int@cmu.ac.th

ผูรับผิดชอบ

2

ลําดับที่ สาขาวิชา
รูปแบบการสอบ (เปลี่ยนแปลงเปน)




