
 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 
สาขาวิชา รูปแบบการสอบ 

ระดับปริญญาโท  

สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา  
แบบ 2 ภาคปกติ  

 
สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 มกราคม 2564                   
เวลา 09.00-12.00 น. 
ผ่านโปรแกรม ZOOM  ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบจะได้
ประสานงานแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบ
และช่องทางจัดสอบที่ผู้สมัครอีกครั้ง ระหว่างวันที่            
7-8 มกราคม 2564 

แบบ 2 ภาคพิเศษ สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 มกราคม 2564  
เวลา 09.00-12.00 น. 
ผ่านโปรแกรม ZOOM  ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบจะได้
ประสานงานแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบ
และช่องทางจัดสอบที่ผู้สมัครอีกครั้ง ระหว่างวันที่  
7-8 มกราคม 2564   

สาขาวิชาการศึกษา 
วิชาเอกภาษาศึกษา (วิชาชีพ) 
แบบ 2 ภาคปกติ 
 

 
 
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 มกราคม  2564           
เวลา 13.00-15.00 น.  
ณ ห้อง ZOOM 904-652-3577 

แบบ 2 ภาคพิเศษ 
 

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 มกราคม  2564           
เวลา 13.00-15.00 น.  
ณ ห้อง ZOOM 904-652-3577 

วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษา 
แบบ 2 ภาคพิเศษ 
 

สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 มกราคม 2564             
เวลา 09.00-12.00  น.  
ณ  ผ่านโปรแกรม ZOOM ID: 5820564696  
password 12345 
 
 
 



-2- 
 

สาขาวิชา รูปแบบการสอบ 
วิชาเอกสังคมศึกษา (วิชาการ) 
แบบ 2 ภาคปกติ 
 

สอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 6 มกราคม 2564   
เวลา 09.00-10.30 น. โดยใช้ออนไลน์ผ่านโปรแกรม  
zoom  รหัส  472 914 4488 และ password 
11111111   

แบบ 2 ภาคพิเศษ 
 

สอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 6 มกราคม 2564           
เวลา 09.00-10.30 น. โดยใช้ออนไลน์ผ่านโปรแกรม  
zoom  รหัส  472 914 4488 และ password 
11111111   

สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน   
แบบ 2  ภาคพิเศษ 
 

 
สอบข้อเขียน ในวันที่ 9  มกราคม  2564   
เวลา  09.00-12.00  น.  
และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 มกราคม 
2564  เวลา  09.00-12.00  น.   
ณ  ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยคณะกรรมการ         
จะดำเนินการส่งรหัส ID ZOOM  ให้ทางเมล์ผู้สมัคร
โดยตรง 

แบบ 3  ภาคพิเศษ 
 

สอบข้อเขียน  ในวันที่  9 มกราคม  2564   
เวลา  09.00-12.00  น.  
และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  10  มกราคม 
2564  เวลา  09.00-12.00  น.  ณ  ผ่านโปรแกรม 
ZOOM โดยคณะกรรมการจะดำเนินการส่งรหัส          
ID ZOOM  ให้ทางเมล์ผู้สมัครโดยตรง 
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สาขาวิชา รูปแบบการสอบ 

ระดับปริญญาเอก  

สาขาวิชาการศึกษา   
วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษา 
แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท ภาคปกติ 
 

 
สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 7  มกราคม 2564  เวลา  
09.00-12.00  น. ผ่านโปรแกรม ZOOM  ทั้งนี้
ประธานฯ จะประสานงานแจ้งเลข ID ให้ทราบ
ทางอีเมล์อีกครัง้ 

วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษา 
แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท ภาคปกติ 
 

สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 มกราคม 2564         
เวลา 13.00-16.00 น. ณ  ผ่านโปรแกรม 
ZOOM ID: 5820564696  password 12345 

วิชาเอกสังคมศึกษา 
แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท ภาคปกติ 
 

 
สอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 6 มกราคม 2564   
เวลา 10.30-12.00  น. โดยใช้ออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม  zoom  รหัส  472 914 4488 และ 
password 11111111   

แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท ภาคปกติ 
 

สอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 6 มกราคม 2564         
เวลา 10.30-12.00  น. โดยใช้ออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม  zoom  รหัส  472 914 4488 และ 
password 11111111   

สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน   
แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท ภาคพิเศษ 
 

 
สอบข้อเขียน ในวันที่ 8  มกราคม  2564   
เวลา  09.00-12.00  น.  
และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00-
16.00  น.  ณ  ผ่านโปรแกรม ZOOM          
โดยคณะกรรมการจะดำเนินการส่งรหัส                 
ID ZOOM  ให้ทางเมล์ผู้สมัครโดยตรง 
 


