
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ 
      หลกัสูตรมุ่งผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทางภาษาศาสตร์ภาษาไทย วรรณคดีไทย และคติชนวิทยา  
ทั้งในแง่รากฐานและวิชาการประยุกต์อนัเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน เพื่อพฒันาตนเองให้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงทาง
วฒันธรรมท่ามกลางพลวตัและความเป็นพหุลกัษณ์ของสังคมไทยและสังคมโลก  
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  จ านวน 27 คน 
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ แผน ก1 (2 คน) แผน ก2 (10 คน) และ แผน ข (15 คน) 
3.การจดัการเรียนการสอน จนัทร์ - ศุกร์  
4.รูปแบบการเรียน onsite และ online 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา - 27,000 บาทต่อภาคการศึกษา (ส าหรับนกัศึกษาไทย) 

- 54,000 บาทต่อภาคการศึกษา (ส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ) 
6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวิชา แผนการศึกษา 

แผน ก1 แผน ก2 แผน ข 
หมวดวิชาบงัคบั - 9 12 
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า - 9 18 
วิทยานิพนธ์ 36 18 - 
สารนิพนธ์ - - 6 

รวม 36 36 36  
7.คุณสมบติัของผูส้มคัร แผน ก1 

1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50 
และ 

2. ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal) ท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชา และ 
3. เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้งไม่น้อยกวา่ 2 ปี หรือ 
4. มีผลงานวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีไดรั้บการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ หรือวารสาร 

ท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล Scopus/ISI/TCI หรือผา่นการน าเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการ หรือมี
ประสบการณ์ในการท าวิจยัมาแลว้ ไม่น้อยกวา่ 1 ปี  

5. คุณสมบติัอ่ืนให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
แผน ก2 และ แผน ข 
1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคการศึกษา

สุดทา้ยของขั้นปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.50  หรือเป็นผูท่ี้มี
ประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

2. คุณสมบติัอ่ืนใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
8.หลกัฐานประกอบการสมคัร
เฉพาะสาขาวิชา 

- โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal) ส าหรับผูส้มคัร แผน ก1 



9. ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จอมขวญั สุทธินนท ์ (ประธานหลกัสูตร) 
  e-mail: jomkwan.sud@psu.ac.th 
- รองศาสตราจารย ์ดร.ณฐ องัศวุิริยะ  
  e-mail: natha.s@psu.ac.th 
- นายกิตติปัทม ์แสงงาม งานบณัฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
  e-mail: kittipat.sa@psu.ac.th โทร. 074-286721 
Link เข้าสู่เว็บไซต์คณะ/สาขาวิชา/ข้อมูลหลักสูตรเพิม่เติม/facebook 
- เวบ็ไซตค์ณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
  www.libarts.psu.ac.th 
- เวบ็ไซตง์านบณัฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
  https://sites.google.com/view/fla-gs/ 
- Facebook หลกัสูตร ศศ.ม. ภาษาไทยและภาษาไทยประยกุต ์คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ ่
  https://www.facebook.com/groups/2501885649927786 

ข้อมูลหลักสูตรเพิม่เติม องค์ความรู้ที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบ 
- หนงัสือท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัวรรณคดีไทย วรรณคดีวิจารณ์ วรรณกรรมร่วมสมยั  
  ภาษาศาสตร์พื้นฐาน ภาษาศาสตร์สังคม และคติชนวิทยา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลังจากส าเร็จการศึกษา 
PLO1 นกัศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการ ไม่คดัลอกผลงานผูอ่ื้น ปฏิบติัตาม

จรรยาบรรณทางวิชาการไดเ้ป็นอยา่งดี 
PLO2 นกัศึกษามีความรู้และเขา้ใจทั้งภาษาไทยยคุเก่ารวมถึงภาษาไทยร่วมสมยั จนสามารถ

เช่ือมโยงองคค์วามรู้ในดา้นภาษาศาสตร์ภาษาไทย วรรณคดีไทย และคติชนวิทยา  
ไปศึกษาวิจยัได ้เพื่อให้ทนัโลกและรักษาเอกลกัษณ์ของตนในบริบทพหุลกัษณ์ของ
ภาคใต ้

PLO3 นกัศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษว์ิจารณ์ความรู้ในศาสตร์ภาษาไทย
ท่ีสอดคลอ้งกบัการด ารงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงส าหรับการวิจยัและพฒันา 

PLO4 นกัศึกษารู้หลกัทฤษฎีทั้งสามศาสตร์อยา่งสัมพนัธ์กนั รู้จกัคิดอยา่งลุ่มลึกและกวา้งขวาง 
ต่อยอดความรู้ท่ีตนเองไดศึ้กษา 

PLO5 นกัศึกษามีความมุ่งมัน่ คิดอยา่งสมเหตุสมผล มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีทั้งกบัเพื่อนร่วมชั้น 
และผูส้อน รวมทั้งทกัษะทางสังคม 

PLO6 นกัศึกษาสามารถน าความรู้ทางภาษาไทย โดยเฉพาะการส่ือสารดว้ยภาษาท่ีเหมาะสม
กบับริบทและกาลเทศะผา่นผลงานทางวิชาการโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อ
น าเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อนัเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ 



ก าหนดการสอบ   
  รอบเพิม่เติม 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 

แผน ก1   
1. สอบสัมภาษณ์  (40 คะแนน) 
2. น าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (60 คะแนน) 

25 พฤษภาคม 2566 
13.00-16.00 น. 

ผา่นระบบ Zoom 

แผน ก2 และ แผน ข   
1. สอบขอ้เขียน 
   - วิชาความรู้เก่ียวกบัวรรณคดีไทย (20 คะแนน)    
   - วิชาความรู้เก่ียวกบัภาษาศาสตร์ภาษาไทย (20 คะแนน) 
   - วิชาความรู้เก่ียวกบัคติชนวิทยา (20 คะแนน)      

 
25 พฤษภาคม 2566 
09.00-12.00 น. 

 
ผา่นระบบ Zoom 

2. สอบสัมภาษณ์  (40 คะแนน) 25 พฤษภาคม 2566 
13.00-16.00 น. 

ผา่นระบบ Zoom 

หมายเหต ุ 1. เปิดรับสมคัร ตั้งแต่บดัน้ี – 19 พฤษภาคม 2566 
              2. ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบ ภายใน 22 พฤษภาคม 2566 
              3. ประกาศผลการสอบคดัเลือกและผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา ภายใน 30 พฤษภาคม 2566 
 


