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สาขาวิชา
โครงการ
คณะ
ชื่อปริญญา
จำนวนที่จะรับ
แบบ/แผน

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ)
รหัสสาขาวิชา X L 6 3
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาคพิเศษ
มนุษยศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
15
15
ภาคต้น
คน
ภาคปลาย
คน
- แผน ก 2
- แผน ข

10
5

คน
คน

- แผน ก 2
- แผน ข

10
5

คน
คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร
ขั้นตอน
1. จำหน่ายใบสมัคร
2. รับสมัคร
3. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์
สอบคัดเลือก
4. สอบข้อเขียน
5. สอบสัมภาษณ์
6. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์
เข้าศึกษา
7. รายงานตัวพร้อมชำระ
เงินค่าลงทะเบียนเรียน
8. เปิดเรียน

ภาคต้น 2564

ภาคปลาย 2564

รอบที่ 1

รอบที่ 2

2 พฤศจิกายน 2563 –
18 ธันวาคม 2563
2 พฤศจิกายน 2563 –
18 ธันวาคม 2563

19 ธันวาคม 2563 –
19 มีนาคม 2564
19 ธันวาคม 2563 19 มีนาคม 2564

20 มีนาคม 2564 –
10 กันยายน 2564
20 มีนาคม 2564 –
10 กันยายน 2564

29 ธันวาคม 2563

31 มีนาคม 2564

21 กันยายน 2564

16 มกราคม 2564
17 มกราคม 2564
9 กุมภาพันธ์ 2564

24 เมษายน 2564
25 เมษายน 2564
7 พฤษภาคม 2564

2 ตุลาคม 2564
3 ตุลาคม 2564
19 ตุลาคม 2564

9 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 7 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน
2564
2564
มิถุนายน 2564

19 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน
2564
พฤศจิกายน 2564

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครของโครงการฯ / สาขาวิชา / จำนวน 1 ชุด
2. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป ติดมุมขวาด้านบนใบสมัคร
3. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript ) ฉบับที่ระบุชื่อปริญญาและวัน เดือน ปีที่จบการศึกษา
จำนวน 1 ฉบับ หรือสำหรับนิสติ ที่สำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ให้ใช้สำเนาใบคะแนน (Transcript ) ฉบับที่มีรายวิชาครบ
หลักสูตรแล้ว พร้อมแนบหนังสือรับรองว่ารอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาทะเบียนสมรส / ใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
8. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดการสอบ
วัน เวลา สถานที่สอบ
ภาคต้น

วิชาที่สอบ
1. ข้อเขียน
1) การอ่านจับใจความ
ภาษาอังกฤษ
2) การแปลอังกฤษเป็นไทย
3) ความรู้พื้นฐานทาง
ภาษาศาสตร์
4) เรียงความภาษาไทย
2. สัมภาษณ์

ภาคปลาย

16 มกราคม 2564
09.00 – 16.00 น.
ห้อง 103 ชั้น 1
อาคารมนุษยศาสตร์ 1

24 เมษายน 2564
09.00 – 16.00 น.
ห้อง 103 ชั้น 1
อาคารมนุษยศาสตร์ 1

2 ตุลาคม 2564
09.00 – 16.00 น.
ห้อง 103 ชั้น 1
อาคารมนุษยศาสตร์ 1

17 มกราคม 2564
09.00 – 12.00 น.
ห้อง 505 ชั้น 5
อาคารมนุษยศาสตร์ 1

25 เมษายน 2564
09.00 – 12.00 น.
ห้อง 505 ชั้น 5
อาคารมนุษยศาสตร์ 1

3 ตุลาคม 2564
09.00 – 12.00 น.
ห้อง 505 ชั้น 5
อาคารมนุษยศาสตร์ 1

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม
เปิดภาคเรียน:
ระยะเวลาการศึกษา:
วัน – เวลาเรียน:
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:

-

ภาคต้น มิถุนายน 2564 ภาคปลาย พฤศจิกายน 2564
ภาคต้น สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย มกราคม – พฤษภาคม
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
56,000 บาท/ภาคการศึกษา

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ศึกษาวิชาภาษาศาสตร์ แขนงต่าง ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เพื่อการประยุกต์ใช้ เช่น วิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของเสียง (Phonetics, Phonology) คำ (Morphology) ประโยค (Syntax) ความหมาย
(Semantics) สัมพันธสาร (Discourse) การรับภาษา (Language Acquisition) ฯลฯ
ผู้สำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ภาษา เช่น การสอนภาษาไทย และ/หรือภาษาต่างประเทศ
การ
เขียน การแปล การประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยีสารสนเทศ การแก้ไขและการบำบัดข้อบกพร่องในการใช้ภาษา การศึกษา
ภาษาถิ่น ภาษาย่อยและภาษาชนหมู่น้อย การทำพจนานุกรม เป็นต้น
แผนการเรียนที่ระบุในการสมัครเป็นเพียงความจำนงเบื้อ งต้นเท่านั้น ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาจะได้รับการจัด
แผนการเรียนอีกครั้งตามความเหมาะสมหลังจากเข้าศึกษาแล้วโดยพิจารณาจากผลการเรียน
หมายเหตุ อนุญาตให้ผู้สมัครสอบนำ พจนานุกรมที่เป็นเล่มหนังสือ มาใช้ในห้องสอบได้ สำหรับวิชาความรู้พื้นฐานทาง
ภาษาศาสตร์ให้ผู้สมัครเตรียมตัวด้วยการอ่านหนังสือ 2 เล่ม ต่อไปนี้
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น โดย คณาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสียงและระบบเสียง โดย รศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาล (จัดจำหน่ายที่ภาควิชาภาษาศาสตร์ ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 1)

สมัครด้วยตนเอง ณ ภาควิชาภาษาศาสตร์ ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครวันจันทร์ – วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สมัครวันอาทิตย์ กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า
ติดต่อสอบถามโทร. 02-5795566 ต่อ 1517 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

