
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

วัน-เวลา สอบ วัน-เวลา สอบ วันที่สอบ เวลา วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ

ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคปกติ)

 -ภาษาองักฤษเฉพาะ

สาขา

30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

30 พ.ค.63 09.00-12.00 น.

 -วรรณคดีไทยและ

วรรณคดีวิจารณ์
30 พ.ค.63 

13.00-16.00 น.

30 พ.ค.63 13.00-16.00 น.

 -สมัภาษณ์เฉพาะ

ผู้สอบข้อเขียนผ่าน

ตารางการเปล่ียนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

คณะอักษรศาสตร์

ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Homeจัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอ่ืน ๆ (หลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ)เปล่ียนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว/เปล่ียนวิธีการสอบสัมภาษณ์

หลงัจากพิจารณาข้อเขียนแล้ว หลกัสตูรจะแจ้งผลการสอบ

คดัเลือกข้อเขียน แล้วจะนดัวนัเวลาผู้สอบผ่านข้อเขียนเพ่ือ

สมัภาษณ์ออนไลน์อีกครัง้ โดยการสมัภาษณ์จะใช้ระบบ

วิดีโอออนไลน์

หลกัสตูรจะด าเนินการ

จดัสอบด้วยการสง่

ข้อสอบให้ผู้สมคัรสอบ

ผ่านสื่อออนไลน์ และ

ก าหนดให้ผู้สมคัรสอบ

สง่ข้อสอบกลบัมา

ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด



สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

วัน-เวลา สอบ วัน-เวลา สอบ วันที่สอบ เวลา วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ

ตารางการเปล่ียนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

คณะอักษรศาสตร์

ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Homeจัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอ่ืน ๆ (หลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ)เปล่ียนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว/เปล่ียนวิธีการสอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคปกติ)

 -ภาษาองักฤษเฉพาะ

สาขา

30 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.
30 พ.ค.63 09.00-12.00 น.

 -ภาษาไทยและ

ภาษาศาสตร์
30 พ.ค.63 

13.00-16.00 น.

30 พ.ค.63 13.00-16.00 น.

 -วรรณคดีไทยและ

วรรณคดีวิจารณ์ 31 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

31-พ.ค.-63 09.00-12.00 น.

 -สมัภาษณ์เฉพาะ

ผู้สอบข้อเขียนผ่าน

หลงัจากพิจารณาข้อเขียนแล้ว หลกัสตูรจะแจ้งผลการสอบ

คดัเลือกข้อเขียน แล้วจะนดัวนัเวลาผู้สอบผ่านข้อเขียนเพ่ือ

สมัภาษณ์ออนไลน์อีกครัง้ โดยการสมัภาษณ์จะใช้ระบบ

วิดีโอออนไลน์

หลกัสตูรจะด าเนินการ

จดัสอบด้วยการสง่

ข้อสอบให้ผู้สมคัรสอบ

ผ่านสื่อออนไลน์ และ

ก าหนดให้ผู้สมคัรสอบ

สง่ข้อสอบกลบัมา

ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด



สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

วัน-เวลา สอบ วัน-เวลา สอบ วันที่สอบ เวลา วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ

ตารางการเปล่ียนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

คณะอักษรศาสตร์

ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Homeจัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอ่ืน ๆ (หลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ)เปล่ียนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว/เปล่ียนวิธีการสอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาโท (ต่อ)

สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพฒันาอาชีพ (โครงการพิเศษ)

 -ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั

การใช้ภาษาไทย

31 พ.ค.63 

09.00-12.00 น.

30 พ.ค.63 09.00-12.00 น. หลกัสตูรจะด าเนินการ

จดัสอบด้วยการสง่

ข้อสอบให้ผู้สมคัรสอบ

ผ่านสื่อออนไลน์ และ

ก าหนดให้ผู้สมคัรสอบ

สง่ข้อสอบกลบัมา

ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน 31 พ.ค.63 

13.00-16.00 น.

หลงัจากพิจารณาข้อเขียนแล้ว หลกัสตูรจะแจ้งผลการสอบ

คดัเลือกข้อเขียน แล้วจะนดัวนัเวลาผู้สอบผ่านข้อเขียนเพ่ือ

สมัภาษณ์ออนไลน์อีกครัง้ โดยการสมัภาษณ์จะใช้ระบบ

วิดีโอออนไลน์



สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

วัน-เวลา สอบ วัน-เวลา สอบ วันที่สอบ เวลา วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ

ตารางการเปล่ียนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

คณะอักษรศาสตร์

ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Homeจัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอ่ืน ๆ (หลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ)เปล่ียนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว/เปล่ียนวิธีการสอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ (ภาคปกติ)

 -ประวตัิศาสตร์ไทย 30 พ.ค.63 

09.00-11.00 น.
 -ประวตัิศาสตร์เอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้

30 พ.ค.63 

13.00-15.00 น.

 -ภาษาองักฤษเฉพาะ

สาขา

30 พ.ค.63 

15.00-16.00 น.

 -สมัภาษณ์เฉพาะ

ผู้สอบข้อเขียนผ่าน

14 มิ.ย.63 

09.00-12.00 น.

1. ยกเลิกการสอบข้อเขียนในวนัเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563

2. ให้ผู้สมคัรสอบจดัท าโครงร่างวิจยั (concept paper) ของหวัข้อที่สนใจ

จะท างานการค้นคว้าระดบัปริญญาโท ประกอบด้วย ก.ข้อมลูเบือ้งต้น

เก่ียวกบัหวัข้อที่สนใจ ข.ผลงานส าคญัที่เก่ียวข้อง ค.ค าถามวิจยัหรือ

จดุมุง่หมายเบือ้งต้นที่ต้องการจะค้นคว้า มีความยาวประมาณ 5 

หน้ากระดาษ A4 (ระบช่ืุอผู้ เข้าสอบให้ชดัเจน)

3.ให้ผู้สมคัรสง่โครงร่างวิจยัมาที่อีเมล์ chuleeporn.vm@gmail.com 

ภายในวนัที่ 9 มิถนุายน 2563

4.ให้ผู้สมคัรสอบมาสอบสมัภาษณ์และตอบข้อซกัถามเก่ียวกบัเค้าโครง

วิจยัที่น าเสนอ ในวนัองัคารที่ 16 มิถนุายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ

 คณะอกัษรศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม

หากผู้สมคัรมีค าถามใด ๆ กรุณาติดตอ่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลุีพร วิ

รุณหะ โทร. 086-710-9700


