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วันที ่24 เมษำยน  2563 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบคดัเลือก

วันที ่8 พฤษภำคม 2563 ประกาศผลสอบ (ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศกึษา) 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาภาษาไทยและภาษาไทยประยกุต์



 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์  
ภาควิชาสารัตถศึกษา                         คณะศิลปศาสตร์ 
หลกัสูตรภาคปกติ               เปิดสอนท่ีวิทยาหาดใหญ่ 
1. จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ                               12  คน 
     1.1 แผน ก แบบ ก1  จ ำนวนรับ 2 คน 
     1.2 แผน ก แบบ ก2  จ ำนวนรับ 10 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (รับเฉพาะแผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2) 
       2.1 แผน ก แบบ ก1 

2.1.1 เป็นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ำ
กวำ่ 2.50 และ 

2.1.2 ส่งโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ (Research Proposal) ท่ีสอดคลอ้งกบัสำขำวิชำ และ 
2.1.3 เป็นผูท่ี้มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี หรือ 
2.1.4 มีผลงำนวิจยัตีพิมพใ์นวำรสำรวิชำกำรท่ีไดรั้บกำรยอมรับในวงวิชำกำรนั้นๆ หรือ

วำรสำรท่ีปรำกฏในฐำนขอ้มูล Scopus/ISI/TCI หรือผำ่นกำรน ำเสนอในท่ีประชุมทำง
วิชำกำร หรือมีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจยัมำแลว้ ไม่นอ้ยกวำ่ 1 ปี  

2.1.5 คุณสมบติัอ่ืนให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรฯ 
       2.2 แผน ก แบบ ก2 

2.2.1 เป็นผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ หรือก ำลงัศึกษำอยูใ่นภำค
กำรศึกษำสุดทำ้ยของขั้นปริญญำตรี โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ำกวำ่ 2.50  หรือ
เป็นผูท่ี้มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่นอ้ยกวำ่ 1 ปี 

2.2.2 คุณสมบติัอ่ืนให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรฯ 
3.  หลกัฐานประกอบการรับสมัคร 
     3.1 แผน ก แบบ ก1 

3.1.1 ส ำเนำใบปริญญำบตัร   1 ชุด 
3.1.2 ส ำเนำใบประมวลผลกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี (Transcript) 1 ชุด 
3.1.3 โครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ (Research Proposal)  5 ชุด 
3.1.4 ส ำเนำผลงำนวิจยัตีพิมพ ์หรือบทควำมเอกสำรกำรน ำเสนอในท่ีประชุมทำง

วิชำกำร 
5 ชุด 

     3.2 แผน ก แบบ ก2 
3.2.1 ส ำเนำใบปริญญำบตัร   1 ชุด 
3.2.2 ส ำเนำใบประมวลผลกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี (Transcript) 1 ชุด 

 
 



 

4.  ก าหนดการสอบ 
     4.1 แผน ก แบบ ก1 

วิชาที่สอบ วันและเวลา สถานท่ีสอบ 

1. สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) 
     - น ำเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ 

1 พฤษภำคม 2563 
เวลำ 09.00-12.00 น. 

หอ้งประชุมพุทธชำด  
คณะศิลปศำสตร์ 

 
     4.2 แผน ก แบบ ก2 

วิชาที่สอบ วันและเวลา สถานท่ีสอบ 

1. สอบข้อเขียน (60 คะแนน) 
     - วิชำควำมรู้เก่ียวกบัวรรณคดีไทย      
     - วิชำควำมรู้เก่ียวกบัภำษำศำสตร์ 
     - วิชำควำมรู้เก่ียวกบัคติชนวิทยำ      

1 พฤษภำคม 2563 
เวลำ 09.00-12.00 น. 

หอ้ง LA302  
คณะศิลปศำสตร์ 

2. สอบสัมภาษณ์ (40 คะแนน) 1 พฤษภำคม 2563 
เวลำ 13.00-16.00 น. 

หอ้งประชุมพุทธชำด  
คณะศิลปศำสตร์ 

5. ค าแนะน าหลกัสูตร 
5.1 ผูส้มคัรแผน ก แบบ ก1 ให้เตรียมส่ือ PowerPoint เพื่อน ำเสนอ ใชเ้วลำน ำเสนอประมำณ 10-15 

นำที 
5.2 หนงัสือท่ีมีเน้ือหำเก่ียวกบัวรรณคดีไทย วรรณคดีวิจำรณ์ วรรณกรรมร่วมสมยั ภำษำศำสตร์

พื้นฐำน ภำษำศำสตร์สังคม และคติชนวิทยำ 
6.  ติดต่อผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

6.1 ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.ณฐ องัศุวิริยะ e-mail: natha.s@psu.ac.th 
6.2 รองศำสตรำจำรย ์ดร.วรรณนะ หนูหม่ืน e-mail: wannanumun@gmail.com 
6.3 นำยกิตติปัทม ์แสงงำม ส ำนกังำนบณัฑิตศึกษำ คณะศิลปศำสตร์  

E-mail: kittipat.sa@psu.ac.th    โทร. 074-286721 
  

       
 


