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สาขาวิชา
โครงการ
คณะ
จำนวนที่จะรับ
แบบ/แผน

ภาษาไทย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
มนุษยศาสตร์
ภาคต้น
- แบบ 2.1

10
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คน

ภาคปลาย

10 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้สมัครต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
(ดูประกาศ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ที่ http://www.grad.ku.ac.th/download/
app-59-f1-eng/?wpdmdl=13366)
3. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเหตุ : สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ตะวันออก (บาลีสันสกฤต) ภาษาศาสตร์
จารึกภาษาไทย จารึกภาษาตะวันออก การสอนภาษาไทย
: รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศ (ที่จบการศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์
เป็นภาษาไทย)

กำหนดการรับสมัคร
ขั้นตอน
1. จำหน่ายใบสมัคร

2. รับสมัคร
3. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์
สอบคัดเลือก
4. สอบคัดเลือก
(ข้อเขียน–สัมภาษณ์)
5. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์
เข้าศึกษา

วัน เวลา สถานที่
ภาคต้น

ภาคปลาย

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 – วันศุกร์ที่
19 มีนาคม 2564

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม – วันศุกร์ที่
10 กันยายน 2564

รับสมัคร
- ด้วยตนเอง ภาควิชาภาษาไทย ห้อง 504/2
ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์ (อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครและ
เอกสารประกอบการรับสมัครที่
http://www.grad.ku.ac.th
- ค่าสมัครสอบ 1,300 บาท
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 – วันศุกร์ที่
19 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2564

รับสมัคร
- ด้วยตนเอง ภาควิชาภาษาไทย ห้อง 504/2
ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์ (อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครและ
เอกสารประกอบการรับสมัครที่
http://www.grad.ku.ac.th
- ค่าสมัครสอบ 1,300 บาท
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม – วันศุกร์ที่
10 กันยายน 2564
21 กันยายน 2564

25 เมษายน 2564

3 ตุลาคม 2564

7 พฤษภาคม 2564

19 ตุลาคม 2564
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6. รายงานตัวพร้อมชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
7. เปิดภาคการศึกษา

7 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2564

19 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564

มิถุนายน 2564
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

พฤศจิกายน 2564
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครของโครงการฯ/สาขาวิชา จำนวน 1 ชุด
2. รูปถ่าย 1-1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ฉบับที่ระบุชื่อปริญญาและวัน
เดือน ปีที่จบการศึกษาอย่างละ 2 ฉบับ
4. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
8. บทความวิชาการที่ผ่านการเผยแพร่และไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ (จำนวน 1 เรื่อง จำนวน 5 ชุด)
9. โครงร่างวิทยานิพนธ์ (จำนวน 5 ชุด ความยาวไม่เกิน 8 หน้าพิมพ์กระดาษ A4)
10. อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานเฉพาะสาขาที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัคร
หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
รายละเอียดการสอบ
วิชาที่สอบ
1. ข้อเขียน
- ความรู้ทางภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
2. สอบสัมภาษณ์

วัน เวลา สถานที่สอบ
ภาคต้น
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
9.00-11.00 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 3
อาคารมนุษยศาสตร์ 2

ภาคปลาย
วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564
9.00-11.00 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 3
อาคารมนุษยศาสตร์ 2

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
11.00 น. เป็นต้นไป
ห้องประชุม 1 ชั้น 3
อาคารมนุษยศาสตร์ 2

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564
11.00 น. เป็นต้นไป
ห้องประชุม 1 ชั้น 3
อาคารมนุษยศาสตร์ 2

ข้อมูลเพิ่มเติม
วัน – เวลาเรียน:
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.
420,000
บาท

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ
โทร. 02-579-5566-8 ต่อ 2502

