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วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล : ทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ : การ
วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันกรณีศึกษาของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอใน
ประเทศไทยโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ มและสิ่ งทอในประเทศ
เกาหลี (THE FUTURE DIRECTION OF APPAREL AND TEXTILE INDUSTRY : A
COMPETITIVENESS
ANALYSIS OF THAILAND’S APPAREL AND TEXTILE
INDUSTRY USING KOREAN’S APPAREL AND TEXTILE INDUSTRY AS
BENCHMARK) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: รศ. ดร. พุทธกาล รัชธร, 72 หน้า.
{

3583281285

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอของประเทศไทยถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อ
เศรษฐกิจไทย ทว่าในปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอกําลังเผชิญกับปัญหาปัจจัยด้าน
อัตราค่าแรงที่สู งขึ้น จนส่ งผลให้ ความสามารถในแข่งขันลดลง เพื่อหาแนวทางในการคงไว้ซึ่ ง
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก การศึกษานี้จึงได้พยายามที่จะหาความสามารถในการแข่งขัน
(Competitiveness)
ของไทยในหลายๆมุ ม มองผ่ า นโมเดลเจเนเรลไลซ์ ดั บ เบิ้ ล
ได
ม่อนด์ (Generalized Double Diamond Model) โดยใช้ข้อมูลของประเทศเกาหลีเป็นเกณฑ์
มาตรฐาน ทั้งนี้เนื่องจากทั้สองประเทศมีหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมที่นํามาจากประเทศญี่ปุ่น
เหมือนกัน ข้อมูลทุติยภูมิกับ การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นกระบวนการศึกษาของวิทยานิพนธ์นี้ ผลที่ได้นั้น
ประเทศไทยนั้นมีจุดแข็งในเรื่องของปัจจัยผู้บริโภคและโครงสร้างการแข่งขันในตลาดภายในประเทศ
แต่อุตสาหรรมนี้ยั งขาดการลงทุนในการวิจัยอีกทั้งยี่ห้ อของไทยยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากใน
ตลาดโลกมากนัก จุดที่น่าสนใจคือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่อาจเป็นตัวแปรสําคัญในการ
ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรม
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Apparel and textile industry of Thailand is one of industries in which
contributing economic growth towards Thai economy over decades; however, this
industry tends to loss its competitiveness in global stage due to a relatively high
labor cost. In order to find the remedy, this paper is trying to find competitiveness of
Thai apparel and textile industry though various dimensions. South Korea is chosen
to be benchmark as these two countries have been sharing same development
model following by Japan. This study adopts generalized double diamond model in
order to find competitive advantages of the industry domestically and
internationally. Secondary data is gathered and analyzed via generalized double
diamond model. In-depth interviews are also held to find an insight data. The
outcome turns out that Thai apparel industry has strength in its domestic conditions
and domestic competitive structure. However, R&D expenditure is still relatively low
which leads to a lag of new products that can be a competitive advantage of the
nation. Nonetheless, internationalization is also a big problem in which Thai private
apparel brands are not that well recognized in the global stage. Although FDI flows
can be a good factor to make the whole industry becomes better.
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ดุ ง กว็ อ ก เล : คุ ณ ลั ก ษณะของเพื่ อ นที่ ค นเกาหลี ต้ อ งการ. (FRIEND’S QUALITY
PREFERENCE OF KOREAN PEOPLE) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : อ. ดร.ปัทพร สุ
คนธมาน, 113 หน้า.
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของเพื่อนที่คนเกาหลี
ต้องการ โดยเปรียบเทียบกับแนวโน้มของคุณลักษณะของเพื่อนที่คนจีนและคนญี่ปุ่นต้องการ การ
เลือกคบเพื่อนของคนเรามักจะเกี่ยวข้องกับหลากหลายปัจจัย ดังนั้นปัจจัยทางจิตวิทยา ชีววิทยา
และ สังคมวิทยาจะนามาวิเคราะห์ศึกษาในการศึกษานี้ รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยทางชีววิทยาต่าง
ๆ เช่น เพศ อายุ และปัจจัยทางสังคมวิทยา เช่น การศึกษา สถานะของงานที่ทา และศาสนา ว่ามี
ผลกระทบต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของเพื่ อ นที่ ค นเกาหลี ต้ อ งการ การศึ ก ษานี้ ตั้ ง สมมุ ติ ฐ านไว้ ว่ า มี
คุณลักษณะของเพื่อนบางประการที่คนเกาหลีพึงพอใจ เช่น ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ จิตใจดี
141357318

มีความจงรักภักดี มีวัฒ นธรรม ฉลาด รวมถึงองค์ประกอบทางกายภาพ เช่น ความร่ารวย และ
อานาจ ซึ่งอาจจะมีน้าหนักน้อยกว่าปัจจัยแรก ๆ ที่ได้กล่าวถึงในตอนแรก ซึ่งจะตรงกันข้ามกับ
คุณลักษณะของเพื่อนที่คนจีน และคนญี่ ปุ่นพึงพอใจ นอกจากนั้นปัจจัยทางชีววิทยาและสังคม
วิทยาก็ส่งผลต่อการพึงพอใจคุณลักษณะของเพื่อนเช่นกัน จากชุดข้อมูลของ East Asian Social
Survey (EASS) ปี 2008 การศึกษานี้ได้วิเคราะห์และได้ผลการศึกษาซึ่งยืนยันถึงคุณลักษณะของ
เพื่อนที่คนเกาหลีพึงพอใจ พบว่า คนเกาหลีให้ความสาคัญกับคุณลักษณะทางจิตใจมากกว่าทาง
กายภาพ นอกจากนั้นปัจจัยทางชีววิทยา และสังคมวิทยาก็เป็นองค์ประกอบสาคัญอีกประการหนึ่ง
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DUNG QUOC LE: FRIEND’S QUALITY PREFERENCE OF KOREAN PEOPLE
ADVISOR: PATAPORN SUKONTAMARN, Ph.D., 113 pp.
This paper examines friend’s quality preference of Korean people, in
comparison with that of Chinese and Japanese to shed light on their friend
selection tendencies. Given the fact that reasons why people choose someone as
friends but not others depends on many objective and subjective factors, the
psychological, biological, and sociological approaches are applied for the study in
an effort to understand how some biological factors such as sex and age and
141357318

sociological factors such as education, current working status, and religion impact
on the preference of Koreans. This research project hypothesizes that there are
some quality that Korean people prefer in friends, including spiritual ones such as
being honest, responsible, warm- hearted, loyal, cultured, and intelligent and
material ones such as being wealthy and powerful, in which the former outweighs
the latter for Korean preference. The opposite is true for Chinese and Japanese.
The biological and sociological factors have strong effects on their liking to
friend’s quality. Using the dataset of East Asian Social Survey (EASS) in 2008, this
study examines the extent to which Koreans prefer specific qualities of friends.
The results confirm that Korean people value spiritual qualities more than
material qualities. In addition, the variations of friend’s quality preference of
Korean people by the biological factors and sociological factors are significant.
Field of Study: Korean Studies
Academic Year: 2013
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ศวิตา กฤตลักษณ์กุล : พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไทยต่อการศัลยกรรมเสริ มจมูกสไตล์เกาหลีใน
สถานบริ ก ารความงามในประเทศไทย. (THE BEHAVIOR OF THAI
CONSUMERS ON KOREAN-STYLED RHINOPLASTY SURGERY IN
THAI AESTHETIC CLINICS) อ.ที+ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก : อ.ดร.ปิ ติ ศรี แสงนาม,

108 หน้า.
งานวิจยั นี4 จดั ทําขึ4นโดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื+อศึกษา (1) ความเกี+ ยวโยงสัมพันธ์ของกระแส
เกาหลีและความนิยมของผูบ้ ริ โภคไทยในการศัลยกรรมจมูกสไตล์เกาหลี (2) ปั จจัยที+มีอิทธิ พลต่อ
การกําเนิดสถานบริ การความงามสไตล์เกาหลีในประเทศไทย (3) พฤติกรรมผูโ้ ภคไทยในการเข้ารับ
บริ การศัลยกรรมจมูกสไตล์เกาหลี และผลกระทบที+เกิดขึ4น โดยในส่ วนของการวิจยั เชิงคุณภาพ การ
วิเคราะห์ผลดําเนินการโดยการรวบรวมข้อมูลสังเคราะห์สื+อที+ปรากฎในช่วงระยะเวลาที+เกิดกระแส
เกาหลีในสังคมไทยที+มีผลต่อความนิยมของผูบ้ ริ โภคในการศัลยกรรมจมูกสไตล์เกาหลี รวมถึงการ
สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กับ ผูบ้ ริ โ ภคไทยซึ+ งมี ท ัศ นคติ ที+ ห ลากหลาย และการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณโดยใช้
แบบสอบถาม 130 ชุด ซึ+ งปั จจัยที+มีอิทธิ พลเป็ นตัวผลักดันให้เกิ ดกระแสนี4 คือ การใช้สื+อต่างๆที+
เกี+ ยวข้องกับกระแสเกาหลี ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของธุ รกิ จศัลยกรรม
ไทย ทั4ง สองสิ+ ง นี4 เป็ นทั4ง ตัว กํา หนดกระแสและบ่ ง ชี4 พ ฤติ ก รรมรวมถึ ง ทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โภคให้
เป็ นไปตามทิศทางโดยธรรมชาติและโดยผลประโยชน์ทางธุ รกิจศัลยกรรม ผลที+ได้รับคือ ผูบ้ ริ โภค
ไทยที+มีความต้องการศัลยกรรมจมูกส่ วนใหญ่จะตัดสิ นใจเข้ารับการศัลยกรรมจมูกกับสถานบริ การ
ความงามในประเทศไทย แทนในประเทศเกาหลี จึ ง เป็ นสาเหตุ ทาํ ให้ธุรกิ จศัล ยกรรมของไทย
ขยายตัว อย่างไรก็ตามสําหรับประเทศไทย แม้วา่ สังคมไทยจะเปิ ดกว้างกับการศัลยกรรมมากขึ4น ผล
ที+ได้จากกระแสนี4 ยงั ไม่ถือว่าประสบความสําเร็ จเท่าที+ควร เนื+ องจากทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ยงั ไม่ยอมรับการศัลยกรรม และรัฐบาลไทยไม่มีการเข้ามาสนับสนุนธุ รกิจเชิงนี4
อย่างเต็มตัว เฉกเช่นในรัฐบาลของเกาหลี
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KOREAN-STYLED RHINOPLASTY SURGERY IN THAI AESTHETIC
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This research aims to study (1) the relationship between Korean wave and
Korean-styled rhinoplasty trend in Thailand (2) the factors that influence the booming
of Korean-styled aesthetic clinics in Thailand (3) the consumer’s behaviors on
consuming these kinds of service and the possible effect. For the part of the
qualitative data, the analysis was processed from the history data of this trend and
from the in-depth interviews of Thai consumers with various attitudes towards
rhinoplasty. Additionally, the quantitative data was achieved from the 130 sets of
questionnaires. The result shows the most influential factors which are the indicators
of behavior and attitude of Thai consumers in both natural and business purposes, are
the usage of media and the marketing strategy concerning Korean wave. However, for
Thailand, the outcome from this trend is still unsuccessful because of the fact that
most Thai consumers have the anti or negative attitude about cosmetic surgery, and
also we are still lack of support from Thai government to promote this private
business as Korean government.
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นิทรรศการในเกาหลีใต: บทเรียนสําหรับประเทศไทย
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ทิน มาร โซ : การวิเคราะหเปรียบเทียบกลยุทธการพัฒนาชุมชนในชนบทของ
สาธารณรัฐเกาหลีและสหภาพพมาตั้งแตป ค.ศ. 1970-2010
(THE RURAL
COMMUNITY DEVELOPMENT STRATEGIES OF SOUTH KOREA AND
MYANMAR (1970-2010) : A COMPARATIVE ANALYSIS) อ. ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ : ศ.ดร.ไชยวัฒน ค้ําชู, 12 9 หนา
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพในการพัฒนาชุมชนชนบท
ของสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐแหงสหภาพพมาระหวางชวงป คศ. 1960 ถึง 2010 โดย
ใชวิธีการศึกษาเชิงพรรณา ตามขอมูลทางประวัติศาสตร และเหตุการณปจจุบัน ขอมูลปฐมภู
มิไดจากการจัดเก็บแบบสํารวจใน 20 หมูบานในพมา เพื่อวัดระดับการพัฒนาชุมชนในชนบท
ซึ่งหมูบานที่ไดรับการสํารวจมาจากทั้ง 4 ภูมิภาค โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงายสาธารณรัฐ
เกาหลีและสาธารณรัฐแหงสหภาพพมามีลักษณะคลายคลึงกันหลายประการ กลาวคือ ตั้งอยูใน
ภูมิภาคเอเชีย มีจุดกําเนิดจากประเทศที่ยากจน เคยตกอยูภายใตการปกครองโดยรัฐบาลทหาร
เปนเวลานาน และชุมชนในชนบทมีความเสมอภาคกัน อยางไรก็ตามในปจจุบันสาธารณรัฐ
เกาหลีกลายเปนประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ แตสาธารณรัฐแหงสหภาพพมากลับเปน
ประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่ง ตัวแปรที่สําคัญอยางหนึ่งที่พัฒนาชุมชนในชนบทของ
เกาหลี คือ ขบวนการพัฒนาที่เรียกวา แซมาอึลดง ซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นสาธารณรัฐแหง
สหภาพพมายังไมมีการพัฒนาชุมชนในชนบทที่เห็นไดชัดแตอยางใด ผลการคนควาขอมูลของ
สาธารณรัฐเกาหลี แสดงถึง การพัฒนาชนบทอยางไดผลที่ยังคงมีอยู รูปแบบการตลาดภาค
เกษตร แผนการกระตุนการพัฒนา ความรับผิดชอบของผูนําประเทศ ความเปนผูนําของชุมชน
การเชื่อมโยงกันของสถาบันตางๆ การพัฒนาทางดานจิตใจ และรูปแบบการพัฒนาทีละขั้นโดย
หวังผลระยะยาว จากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการพัฒนาชนบทพบวา สาธารณรัฐเกาหลี
ใชนโยบายเชิงรุก ที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาชนบทเปนอันดับแรก ในขณะที่สาธารณรัฐ
แหงสหภาพพมาใชนโยบายเชิงรับ ที่การพัฒนาอยูภายใตความมั่นคงทางการเมือง สุดทาย
ความรับผิดชอบและวิสัยทัศนของผูนําประเทศถือเปนสวนสําคัญในการชี้ชะตาความกาวหนา
ของประเทศทั้งสองนี้ ในสวนของขอมูลเชิงประจักษที่ไดจากแบบสํารวจหมูบานทั้ง 20
สาขาวิชา
เกาหลีศึกษา
ปการศึกษา 2554
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This study compares rural community development efforts of Republic of Korea and
Myanmar during 1960s to 2010. The research method is mainly descriptive based on historical and
current situations. Primary data are collected in Myanmar to highlight the current level of rural
community development through a survey on twenty villages. Villages were chosen from four
geographically divided regions with sample random sampling basis. Republic of Korea and
Myanmar share common characteristics. Both are located in Asia, started as poor countries, had
been staying under military dictatorship for a number of years and egalitarian nature of people in
rural areas Nowadays, Korea is one of the economically strong countries while Myanmar is one of
the poorest countries in the world. The rural community development movement called Saemaul
Undong has significantly changed rural scenes of Korea. During the same period there were no
integrated effort towards rural development and many attempts to boost rural life of people were
ended up at the cosmetic level in Myanmar.
The findings from the experiences of South Korea show successful rural development remain on,
agricultural marketing system, presence of incentive scheme for the development, the commitment
of national leaders, community leaderships, cross institutional involvement, spiritual reform and
finally stage by stage development with long-term orientation. The lessons from the study of rural
development model of these two countries reveal that Korea model can be illustrated as proactive
strategy and Myanmar’s is reactive strategy. The first model place rural sector development as the
country’s priority while it was subordinate to the political stability of urban area in the second.
Finally, the vision and real commitment of national leaders to develop their own country make a
real difference in the fortunes of these countries.
The empirical data from twenty villages under survey in Myanmar reveals two things. Firstly, there
is negatively correlated between number of farmland in the village and economic wellbeing of the
village. This information highlights interventions should be taken to remedy the economic situation
of farm households. Secondly, there is positively correlated between the level of rural development
as measured by four aspects (infrastructure, economic, social and environmental) and the level of
integration among institutions that active in those areas. Myanmar can adopt the rural community
development model of South Korea, at least certain extent, since the two countries experienced
similar political structure and socio-economic situations in the past. Based on Korea’s experience, a
model for rural community development of Myanmar has been suggested in the last part of the
study.
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สรัญญา จรัสพินิจ : ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวเกาหลีในประเทศ
ไทย : กรณีศึกษาชาวเกาหลีในกรุงเทพมหานคร. (FACTORS AFFECTING CROSSCULTURAL ADAPTATION OF KOREANS IN THAILAND : A CASE STUDY OF
KOREANS RESIDING IN BANGKOK) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: อ. ดร.ปัทพร สุ
คนธมาน, 120 หน้า.
งานวิจัยครังนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาระดับการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชาวเกาหลีใต้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวทางสั งคมและ
วัฒนธรรมของชาวเกาหลีใต้ในกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บแบบสอบถามตาม
ชุมชนเกาหลีต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างชาวเกาหลี จานวน 380 คน ที่มีอายุ 18
ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครมาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป ในช่วงระหว่าง
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิง
อนุมาน
4190673155

ผลการศึกษาการปรับตัวของชาวเกาหลีใต้ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ชาวเกาหลี
ใต้สามารถปรับตัวต่อสังคมและวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครได้ในระดับปานกลาง และจากผล
การหาตั ว แปรอิ ส ระที่ มี ผ ลต่ อ การปรั บ ตั ว พบว่ า ปั จ จั ย ทางด้ า นประชากร ได้ แ ก่ เพศ อายุ
สถานะภาพสมรส และอาชีพนั้น มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับการปรับตัวของชาว
เกาหลี ใต้ใ นกรุ ง เทพมหานคร แต่ในด้านระดับการศึก ษาและศาสนาไม่มีค วามสั มพันธ์ ที่เป็ น
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ส าหรั บ ปั จ จั ย สนั บสนุ น ได้ แก่ ระยะเวลาที่ อาศั ย อยู่ ในกรุ ง เทพมหานคร
ความสามารถในการใช้ภ าษาไทย การได้รับความสนับสนุนทางสั งคมจากคนไทย และการมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนไทย พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับการปรับตัวของ
ชาวเกาหลีใต้ แต่อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เกาหลีไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ
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The purposes of this study are 1) to explore and understand the cross
cultural adaptation level of Korean residents in Bangkok, Thailand. 2) to examine
the factors affecting Korean residents’ cross cultural adaptation in Bangkok,
Thailand. The data was collected by the questionnaires in various Korean
communities around Bangkok. 380 Koreans, aged 18 and over who are currently
living in Bangkok, Thailand, and have been living in Bangkok continuously for at
least 3 months were collected during January-February 2014. This data was then
analyzed in descriptive statistic and inferential statistic.
The results found that Korean residents can adapt themselves to
Thai culture and society in moderate level. The findings of factors affecting the
adaptation show that, demographic factors, gender, age, marital status and
occupation have a significant effect on cross cultural adaptation level of Korean
residents in Bangkok, whereas education level and religion have not affected. For
supporting factors, the finding reveals that length of stay in Bangkok, Thai
language proficiency, perception of social support from Thai people and
interaction with Thai people have significant relationships in positive trend with
cross cultural adaptation level of Koreans in Bangkok, while Korean ethic identity
does not have any significant relationship with cross cultural adaptation level.
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อนุสรา สุขบาเพิง : กลวิธีการเรียนรู้และแรงจูงใจในการเรียนภาษาเกาหลีของนักเรียน
มัธยมในจังหวัดนครศรีธ รรมราช (KOREAN LANGUAGE STRATEGIES AND
MOTIVATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN NAKHON SI
THAMMARAT) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผศ. ดร. เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ , 145
หน้า.
{

งานวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการเรียนรู้กลวิธีการเรียนรู้และแรงจูงใจใน
การเรียนภาษาเกาหลีของนักเรียนมัธยมในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทาการเปรียบเทียบระหว่าง
แรงจูงใจในการเรียนภาษาเกาหลีของนักเรียนมัธยม โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนมัธยมที่เรียนภาษา
เกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศในโรงเรียน การศึกษานี้นาวิธีเชิงปริมาณมาใช้ โดยการแจกแบบสอบถาม
เพื่อการสารวจข้อมูลจาก นักเรียนมัธยม 199 คน จาก 4 โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีการ
สอนภาษาเกาหลี
1930328975

ผลจากการการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนมัธยมใช้กลวิธีในการเรียนภาษาเกาหลี
แบบอภิปริชานและกลวิธีทางอารมณ์เพื่อใช้ในการเรียนภาษาเกาหลี ; 2) นักเรียนมัธยมมีแรงจูงใจเชิง
บูรณาการมากกว่าแรงจูงใจเชิงเครื่องมือ ; 3) ความสัมพันธ์ของกลวิธีในการเรียนภาษาเกาหลีและ
แรงจูงใจในการเรียนภาษาเกาหลีของนักเรียนมัธยมในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกกัน ซึ่งถ้านักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาเกาหลีที่สูงก็จะมีการใช้กลวิธีในการเรียนภาษา
เกาหลีที่สูงเช่นกัน
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{

1930328975

The purpose of this study aims to investigate the Korean language learning
strategies and motivation of secondary school students in Nakhon Si Thammarat. To
make a comparison between learning strategies in Korean language. The population
of this research is secondary students who study Korean language as foreign language
at school. Quantitative method was used to collect and analyze the data. This study
uses a questionnaire to survey; 199 Thai students. Populations are from four schools
that taught Korean language in Nakhon Si Thammarat.
The results of the study were as follow: 1) Thai secondary students use
meta-cognitive strategies and social strategies to study Korean language; 2) Thai
secondary students have integrative motivation toward Korean language learning
more than instrumental motivation; 3) The relationship between learning strategies
and motivation of secondary students to study Korean language in Nakhon Si
Thammarat is significantly relevant. The students who have high motivation will
clearly have high learning strategies.
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มณิพร ซามาตย์ : แนวทางการพัฒนาความเป็นนานาชาติของการศึกษาขั้นสูงในประเทศ
เกาหลี: กรณีศึกษา SKY (มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล, มหาวิทยาลัยเกาหลี และ
มหาวิทยาลัยยอนเซ) (INTERNATIONALIZATION STRATEGY OF KOREAN HIGHER
EDUCATION:A CASE STUDY OF SKY (SEOUL NATIONAL UNIVERSITY, KOREA
UNIVERSITY AND YONSEI UNIVERSITY)) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: รศ. ดร. เดือน
เต็ม กฤษดาธานนท์, 137 หน้า.
{

1447039207

โลกในศตวรรษที่ 21 คือโลกยุคโลกาภิวัตน์และโลกาภิวัตน์ทาให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆให้
ความสนใจกับการพัฒนาความเป็นนานาชาติ (Internationalization)เป็นอย่างมาก ประเทศเกาหลี
ใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาความเป็นนานาชาติของการศึกษามาอย่างยาวนานและปัจจุบัน
รัฐบาลเกาหลีใต้ได้มุ่งเน้นพัฒนาโดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับโลก
(World-class Education Hub) รัฐบาลและมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศได้ออกกลยุทธ์ที่มี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติได้จริงเพื่อนาความสาเร็จไปสู่จุดมุ่งหมายนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลั ก
เพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาความเป็นนานาชาติในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ โดยเป็นการ
วิจัยขั้นทุติยภูมิจากหลักฐานเชิงประจักษ์ผ่านกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการเลือก กลุ่มตัวอย่างนี้คัดเลือกมา
จากกิตติศัพท์ของมหาวิทยาลัย เช่น ประสิทธิภาพการดาเนินงาน ประวัติ และอันดับโลกขององค์กร
เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จของนโยบายมหาวิทยาลัย จากการศึกษา
พบว่าแนวทางการพัฒนาความเป็นนานาชาติในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้คือการเน้นการ
ดึงดูดนักเรียนต่างชาติมาศึกษาในประเทศ การเสริมสร้างทักษะด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม
(Multicultural skill)เพื่อการทางานในอนาคต และการพัฒ นาโดยมุ่งเน้นสู่ การเป็นศูนย์กลาง
การศึกษา (Education hub) โดยใช้วิธีการขยายพันธมิตรต่างชาติและเครือข่าย การเพิ่มจานวนของ
หลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน การเพิ่มจานวนนักเรียนต่างชาติ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความเป็นนานาชาติของสถาบัน เป็นต้น
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The world in 21st century is a world of globalization and many higher
education institutions have been heavily influenced by the trend. South Korea is also
one of the countries which have been experienced with the internationalization of
education for a long period of time. Currently, the government is pursuing an
ultimate goal of becoming a world-class education hub. The Korean government and
domestic universities have designed effective and practicable strategies to reach a
goal. The purpose of this research is to find current internationalization strategies
used by the universities in Korea. This research is a study from the secondary
resource through the empirical evidence of the samples. These samples are chosen
base on university’s reputations such as its performance, historical background, and
world ranking because these are factors represented the success of institution’s
policies. The results indicated that the current trends of internationalization among
Korean universities are 1) the attracting on the new shifting trend of international
student mobility, 2) the increasing value of multicultural skills as a working skill and
3) the reinforcing positive brand image for the sake of becoming a world-class
education hub. The internationalization strategies which have been used are such as
the expansion of overseas partnerships and networks, the increasing of English-taught
course, the increasing volume of international student and IT assisting to
internationalize institutions.
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THAI ABSTRAC

ปิยะนุช บัวทอง : อนาคตของการดูแลผู้สูงอายุในประเทศเกาหลีใต้ภายใต้บริบทสังคมสูงวัย
(THE FUTURE OF ELDERLY CARE IN SOUTH KOREA IN THE CONTEXT OF AGEING
SOCIETY) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ศ. ดร. วรเวศม์ สุวรรณระดา, 88 หน้า.
{

2875106359

ประเทศเกาหลี ใต้ถือเป็ นประเทศหนึ่งที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจติดอันดับโลก แต่ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นประเทศที่มีภาวะเจริญพันธุ์ (Fertility) และอัตราการตาย (Mortality) ต่่า ท่าให้
โครงสร้างอายุของประชากรในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ.
2060 ประเทศเกาหลีใต้จะมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุถึงร้อยละ 40.1 ทั้งนี้การดูแลผู้สูงอายุจึงเป็น
ปัญหาและประเด็นที่ท้าทายที่ต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา
แนวโน้มในอนาคตของการดูแลผู้สูงอายุในประเทศเกาหลีใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว โดยใช้ ก ารศึ ก ษาในเชิ ง คุ ณ ภาพในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยเน้ น ไปที่ ก ารศึ ก ษาข้ อ มู ล ผ่ า น
แหล่งข้อมูล ทุติยภูมิ ผลจากการศึกษาพบว่า แม้ว่ารัฐบาลเกาหลี ใต้จะมีการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวที่เน้นการดูแลผู้สูงอายุโดยครอบครัว หากแต่การดูแลระยะยาวโดยสถาบันยังคงมี
ความส่าคัญในฐานะที่พึ่งพิงส่าหรับผู้สูงอายุในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุที่เปราะบาง
(frail) และมีภาวะทุพพลภาพ (disability) อย่างไรก็ตาม ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวควรได้รับ
การพัฒนาในเชิงบูรณาการและต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
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South Korea has been ranked as one of the most prosperous countries in the
world. However, the success still has a downside. Korean society has faced a problem
about a change of population toward ageing society, which has been caused primarily
by a long-term decline in fertility and mortality. Moreover, it is projected that the
proportion of elderly will rise up to 40.1 percent by 2060. Therefore, caring for the
elderly has inevitably become a major challenge in Korean society. This research aims
to study examine the future trend of elderly care in South Korea, in particular
institutional long-term care services. The qualitative approach was used to examine
and analyze data, which focusing on secondary sources. The results of this research
indicated that even though governments have been promoted and supported familybased care, the institutional care continues to play an important role as a shelter for
elderly in the future, in particularly, for frail and disabled elderly. However,
the integration of elderly care and the cooperation between all stakeholders are
needed in the future.
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ของคนไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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ฟาลิดา แฮสบี : ความพึงพอใจในชีวิตสมรสและการบูรณาการทางวัฒนธรรมของคูแตงงานขามวัฒนธรรม:
กรณีศึกษาผูหญิงชาวอินโดนีเซียที่แตงงานกับผูชายชาวเกาหลี.อ.ที่ปรึกษวิทยานิพนธหลัก : รศ.ดร.วิทยา สุจริตธ
นารักษ, 101 pp.
งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางระดับของความพึงพอใจในชีวิตสมรสกับการบูรณาการทาง
วัฒนธรรมของผูหญิงชาวอินโดนีเซียที่แตงงานกับผูชายชาวเกาหลีซึ่งในขณะวิจัยนั้นอาศัยอยูในเกาหลีใต ความพึงพอใจใน
ชีวิตสมรสนั้นวิเคราะหจากชีวิตสมรสของคูแตงงานและหลักเกณฑในการทดสอบการบูรณาการทางวัฒนธรรม 3 ประการ คือ
การใชภาษาเกาหลีไดอยางคลองแคลว การขัดเกลาทางสังคม และการปรับตัว
ผลจากการสํารวจพบวากลุมที่สํารวจมีความหลากหลายในเรื่องถิ่นที่อยูเดิมในประเทศอินโดนีเซีย โดยสวนใหญ
อยูในชวงอายุ 30 ป จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีบุตรที่กําลังศึกษาอยูในระดับประถม สองในสาม
ของกลุมที่สํารวจไมไดเปนแมบานเพียงอยางเดียวและไมไดติดตอสามีชาวเกาหลีผานทางนายหนาหาคูเหมือนกับคูแตงงาน
ตางชาติชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใตอื่นๆ โดยสวนใหญพบกับสามีชาวเกาหลีที่งานพบปะสวนตัว ในประเทศอินโดนีเซีย
ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของกลุมที่สํารวจที่ประเมินจากชีวิตคูสมรสนั้นอยูในระดับที่สูงเชนเดียวกับการเขาไปมีสวนรวมใน
สังคม ที่สังเกตไดจากความสามารถในการสื่อสารภาษาเกาหลี และการขัดเกลาทางสังคม โดยภาพรวมแลวระดับการบูรณา
การทางวัฒนธรรมมีผลสูงขึ้นไปในระดับกลาง
ผลจากการศึกษาในองครวมพบวากลุมที่สํารวจสวนใหญมีความพึงพอใจในชีวิตสมรสและสามารถเขารวมอยูใน
สังคมเกาหลีไดดี อยางไรก็ตามระดับของความพึงพอใจในชีวิตสมรสไมไดเปนปจจัยโดยตรงในการวัดระดับของการบูรณาการ
ปจจัยที่สําคัญที่สุดนั้นมาจากความตองการที่จะเขารวมอยูในสังคมเกาหลีของกลุมคนที่ผูวิจัยสํารวจ ดวยเหตุนี้จึงพบกลุมที่
สํารวจที่มีระดับความพึงพอใจในชีวิตสมรสที่สูงแตไมสามารถสื่อสารภาษาเกาหลีไดดีและมีปฏิสัมพันธกับคนเกาหลีนอย และ
อีกกลุมที่มีระดับความพึงพอใจในชีวิตสมรสต่ําแตสามารถสื่อสารภาษาเกาหลีไดอยางคลองแคลวและมีเพื่อนชาวเกาหลี
หลายคน ความตองการนี้มาจากอิสรภาพของกลุมคนที่ผูวิจัยสํารวจ ซึ่งเปนอิสระในการทําสิ่งอื่นๆนอกเหนือจากงานบาน
และสามารถใชอิสระไดอยางเต็มที่ อิสรภาพนี้ไดมาจากสามีชาวเกาหลีที่ไมจํากัดภรรยาชาวตางชาติจากการเติมเต็มชีวิตของ
ตนเอง
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Fadhila Hasby : Marital Satisfaction and Cultural Integration of Cross-cultural Couples: A
Case Study of Indonesian Women Married to Korean Men. Advisor: Assoc. Prof. Wittaya
Sujaritthanarak, Ph.D, 101 pp.

This research aimed to study the relationship between level of marital satisfaction and
cultural integration of Indonesian women who married to Korean men, who are at the time of
research living in South Korea. Marital satisfaction is examined based on couples’ conjugal life and
three aspects (Korean language fluency, socialization, and living adjustment) are used to examine
cultural integration.
Result indicated that, demographically, respondents were varied in their province of origin
in Indonesia. Most of them were in their thirties, high school degree holder, and mothers of primary
school aged children. Two third of respondents were not merely housewives, none of them met
their husband through marriage broker like other marriage migrant from Southeast Asia countries.
In fact, most of respondents met their Korean husband in Indonesia through individual meeting.
Marital satisfaction of respondents based on their conjugal life is considered high as well as their
integration into the society in terms of the ability of speaking Korean and socialization. Overall, the
level of integration is up to medium level.
The examination leads to the result that most respondents are satisfied with their marriage
and also well-integrate into Korean society. However, level of satisfaction on marriage life is not a
direct factor to determine the level of integration. The most important factor actually come from
respondents themselves, that is their eager will to integrate into Korean society. This explained why
in the study we found respondents with high level satisfaction on her marriage but could not speak
Korean well, less interact with Korean people and respondents who are very unsatisfied with her
marriage but speak Korean very good, have many Korean friends. The eager will is supported by
respondents’ independence. They have freedom to do many things besides housework and could
utilize that freedom well. This freedom is likely provided by their Korean husbands who do not
restrict their foreign wives from self-actualization.
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โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ ๔
The 4th International Joint Conference on Korean Studies and Thai Studies
“Korean Studies - Thai Studies in ASEAN”
๑) หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีมีความสัมพันธ์กันมาอย่างช้านาน และได้พัฒนาเป็นความสัมพันธ์
ทางการทูตมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕๕ ปี ปัจจุบันนี้มีนักลงทุนจากเกาหลีเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจํานวนไม่
น้อยกว่า ๒๕๐ หน่วยงาน ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจร้านอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น และ
ขณะเดียวกันมีนักลงทุนชาวไทยไปลงทุนในสาธารณรัฐเกาหลี จํานวนไม่น้อยเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการ
ท่องเที่ยว หรือธุรกิจร้านอาหารไทย เป็นต้น อีกทั้งด้วยกระแสเกาหลีเข้ามามีอิทธิพลในเมืองไทยเป็นจํานวนมากยิ่ง
ทําให้คนไทยได้รู้จักและเข้าใจเกาหลีมากยิ่งขึ้น ซี่งทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและความเข้าในอันดีระหว่างสอง
ประเทศมากขึ้น
ทั้งนี้ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะเข้าช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้มั่นคงและเป็นไปอย่างเสมอภาคกันก็คือ
การพัฒนาทรัพยากรให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านภาษา วัฒนธรรมและสังคม และกลไกสําคัญที่จะนําไปสู่การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวได้นั้น คือ การศึกษาภาษาเกาหลีสําหรับชาวไทย และการจัดการศึกษาภาษาไทย
สําหรับชาวเกาหลี ซึ่งในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีอยู่เป็นจํานวนไม่น้อย นั้น
คือ มีสถาบันที่เปิดสอนเป็นวิชาเอกประมาณ ๑๐ สถาบัน เป็นวิชาโท และเป็นวิชาเลือก รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๒๑
สถาบั น นอกจากนี้ แ ล้ วมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนภาษาเกาหลี ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาจํ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ๗๕
โรงเรียนอีกด้วย สําหรับในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นวิชาเอกเช่นเดียวกัน
ได้แก่ Hankuk University of Foreign Studies เป็นต้น ซึ่งสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานเหล่านี้ถือเป็นองค์กร
ที่มีความสําคัญ อย่างยิ่งต่อการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ หลักสูตรเกาหลีศึกษา บัณ ฑิตวิท ยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสําคัญของการสร้างองค์ความรู้ทางด้านภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษาใน
ประเทศไทย และภาษาไทยและไทยศึกษาในสาธารณรัฐเกาหลี จึงได้ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมไทยศึกษาแห่งสาธารณรัฐ
เกาหลี ศูนย์เกาหลีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการประชุมวิชาการร่วมระดับนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา
ขึ้น โดยใช้ชื่อหัวข้อว่า “เกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ในอาเซียน” ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษา ภาษาไทยและไทยศึกษา ระหว่างนักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจในประเทศ
อาเซียน นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการด้านเกาหลีศึกษา นักวิชาการด้านไทยศึกษา ได้ศึกษาวิจัย

เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดความสัมพันธ์อันดียิ่งขึ้น และเป็นการสร้างพลังทางวิชาการและการสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการอีกด้วย
๒) วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษา ภาษาไทยและไทยศึกษา
๒.๒ เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ทุกสถาบันได้เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการและได้รับ ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลทิศทางในการพัฒนาการเรียนการสอน และการศึกษาวิจัย
๒.๓ เพื่อส่งเสริมทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษา ภาษาไทยและไทยศึกษา
๒.๔ เพื่ อแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ด้านการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษา
ภาษาไทยและไทยศึกษา ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างบุคคลและหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน
และการวิจัยภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษาในประเทศไทย และภาษาไทยและไทยศึกษา
๓) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกาหลีศกึ ษา (สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ)
๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ วันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๕) สถานที่จัดโครงการ ชั้น ๗, ๘ อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา (จามจุรี ๑๐) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๖) เป้าหมายของโครงการ
กลุ่มเป้าหมายจํานวน ๑๒๐ คน ประกอบด้วย
๖.๑ วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัย
๖.๒ อาจารย์และนักวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๖.๓ นิสิตนักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๖.๔ ผู้สนใจทั่วไป
๗) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
๗.๑ ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษา ภาษาไทยและไทยศึกษามากขึ้น
๗.๒ มีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
๗.๓ ทําให้เข้าใจถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีและภาษาไทย สําหรับชาวเกาหลีหรือ
ชาวต่างชาติได้มากขึ้น
๗.๔ ทําให้เกิดความเข้าในในวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศมากยิ่งขึ้น

กําหนดการ
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ ๔
วันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น.

- กล่าวรายงาน โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
- กล่าวเปิดงาน โดย อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กล่าวเปิดงาน โดย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจําประเทศไทย
- การแสดงเปิดงาน และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๒๐ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๒๐ น. – ๑๑.๐๐ น.

ปาฐกถาพิเศษโดย President of Academy of Korean Studies

๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

นําเสนอบทความวิชาการ (กลุ่มย่อย)

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๔๐ น.

นําเสนอบทความวิชาการ (กลุ่มย่อย)

๑๔.๔๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๑๕ น.

นําเสนอบทความวิชาการ (กลุ่มย่อย)

๑๖.๑๕ น. – ๑๗.๐๐ น.

ประชุมเครือข่ายเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ น. –๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๔๐ น.

ปาฐกถาพิเศษ

๐๙.๔๐ น. –๑๐.๔๐น.

นําเสนอบทความวิชาการ (กลุ่มย่อย)

๑๐.๔๐ น. –๑๑.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๑.๐๐ น. –๑๒.๐๐ น.

นําเสนอบทความวิชาการ (กลุ่มย่อย)

๑๒.๐๐ น.– ๑๓.๓๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

Agenda
The 4th International Joint Conference on Korean Studies and Thai Studies
“Korean Studies - Thai Studies in ASEAN”
20 – 21 July 2017
At Chulalongkorn University
20 July 2017
08.30 am – 09.00 am

Registration

09.00 am – 10.00 am

- Brief opening remark by Graduate School Dean
- Opening Ceremony by Chulalongkorn University Chancellor
- Opening Ceremony by Republic of Korea Ambassador, Thailand
- Opening Ceremony Shows and Photos

10.00 am – 10.20 am

Coffee Break

10.20 am – 11.00 am

Discourse by President of Academy of Korean Studies

11.00 am – 12.00 pm

Academic Paper Presentation (small group)

12.00 pm – 01.00 pm

Lunch

01.00 pm – 02.40 pm

Academic Paper Presentation (small group)

02.40 pm – 03.00 pm

Coffee Break

03.00 pm – 04.15 pm

Academic Paper Presentation (small group)

04.15 pm – 05.00 pm

Network meeting: Korean Studies and Thai Studies

21 July 2017
08.30 am – 09.00 am

Registration

09.00 am – 09.40 am

Discourse

09.40 am – 10.40 am

Academic Paper Presentation (small group)

10.40 am – 11.00 am

Coffee Break

11.00 am – 12.00 pm

Academic Paper Presentation (small group)

12.00 pm – 01.30 pm

Lunch

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ
สหสาขาวิชา เกาหลีศึกษา
สหสาขาวิชา เกาหลีศกึ ษา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตร

บัณฑิตวิทยาลัย
รหัสหลักสูตร 2 2 7 7 แผน ก

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.70 หรือเทียบเท่า
2. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานได้แก่ TOEFL ไม่ต่ํากว่า 520 หรือ CU-TEP ไม่ต่ํากว่า 65 หรือ IELTS ด้วยคะแนนไม่ต่ํากว่า 5.5
***กรณีที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษต่ํากว่าเกณฑ์นั้น คณะกรรมการฯ จะรับพิจารณาใบสมัครของผู้ที่มีผลคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษของ CU-TEP หรือ TOEFL มากกว่า 450 คะแนน (หรือมีผลสอบ IELTS อย่างน้อย 4.5 คะแนน) เท่านั้น
โดยมีเงื่อนไขว่าหากได้รับเลือกเข้าศึกษาต่อ ต้องสอบผ่านให้ได้ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรฯ กําหนดก่อนจบการศึกษา
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – วันที่ 15 มีนาคม 2560
วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์

วันและเวลา

สถานที่

12 เมษายน 2560

ชั้น 14 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดได้จากประกาศ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th (หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ ไม่รับเข้าศึกษา)
จํานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก

15 คน
10 เมษายน 2560
14 เมษายน 2560

ที่ www.grad.chula.ac.th หรือ www.koreanstudiescu.com
ที่ www.grad.chula.ac.th หรือ www.koreanstudiescu.com

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครทางอินเตอร์เน็ตและสืบค้นข้อมูลได้ที่ Website: www.grad.chula.ac.th
เมนูการเข้าศึกษา เลือกขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา แล้ว print ใบสมัครส่งไปรษณีย์มาที่ บัณฑิตวิทยาลัย
ขั้นตอนการสมัคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือส่งใบสมัครด้วยตนเองที่สํานักงานหลักสูตรฯ ชั้น 14 อาคารเฉลิมราชกุมารี
60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่ สํานักงานหลักสูตรเกาหลี ชั้น 14 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60
พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ระหว่างเวลา 08.00 -16.00 น.
โทร. 02-218-3960 หรือติดต่อได้ที่ อาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง และ นางสาวนงลักษณ์ บุญเทียม โทร. 098-562-4295 หรือ E-mail :
krs@Chula.ac.th หรือที่ Website : http://www.grad.chula.ac.th และ www.koreanstudiescu.com
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา 1,000 บาท (ชําระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น)
ชาวไทย
ชาวต่างชาติ
80,000 บาท
2. ค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาละ
23,000 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ
57,000 บาท
10,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
80,000 บาท
90,000 บาท

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. ใบสมัครติดรูป พร้อมลงนามให้เรียบร้อย
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
4. สําเนา Transcript 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
5. หนังสือรับรอง Recommendation จํานวน 2 ฉบับ
6. แผนการวิจัย Proposed plan of study or research
7. สําเนาผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP,TOEFL,IELTS) ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัคร
8. ซองจดหมาย 1 ซองติดแสตมป์ให้เรียบร้อยสําหรับใส่ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาส่งผู้สมัครทางไปรษณีย์
เวลาทําการเรียนการสอน วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น.

