
(ท ำวิทยำนิพนธแ์ละเรยีนรำยวิชำ) แบบ ก2 รหัสหลักสูตร 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 
 

สหสาขาวิชา   เกาหลีศึกษา                บัณฑิตวิทยาลัย 

สหสาขาวชิา    เกาหลีศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ)   3 6 1 2   

หลักสูตร        ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 

1. ส ำเรจ็กำรศึกษำระดบัปริญญำตรี ทุกสำขำวิชำด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่่ ำกว่ำ 2.70 หรือเทียบเท่ำ 

2. มีผลทดสอบภำษำอังกฤษมำตรฐำนได้แก่ TOEFL ไม่ต่ ำกว่ำ 520 หรอื CU-TEP ไมต่่ ำกว่ำ 65 หรือ IELTS ด้วยคะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 5.5 

***กรณีที่มีผลทดสอบภำษำอังกฤษต่ ำกว่ำเกณฑ์นั้น  คณะกรรมกำรฯ จะรับพิจำรณำใบสมัครของผู้ทีม่ีผลคะแนนสอบ

ภำษำอังกฤษของ CU-TEP หรือ TOEFL มำกกว่ำ 450 คะแนน หรือมีผลสอบ IELTS อย่ำงน้อย 4.5 คะแนน  โดยมเีงื่อนไขว่ำหำก

ได้รับเลือกเข้ำศึกษำต่อ ต้องสอบผ่ำนให้ได้ตำมเกณฑ์ที่หลักสูตรฯ ภำยใน 1 ป ี

3. คณะกรรมกำรบรหิำรหลักสตูรฯพิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้มสีิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
 

 

การรับสมัคร  รอบท่ี 1  ต้ังแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564 
การรับสมัคร  รอบท่ี 2  ต้ังแต่ 1 - 30 เมษายน 2564 
การรับสมัคร  รอบท่ี 3  ต้ังแต่ 1 - 21 พฤษภาคม 2564 

 

วิชาท่ีสอบ 
 

วันและเวลา 
 

สถานที ่
 

สอบสัมภาษณ์ 
 

    9 เมษายน 2564 (รอบท่ี 1) 
    28 พฤษภาคม 2564 (รอบท่ี 2 และ รอบท่ี 3)     

 

ชั้น 14 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา 

 

 

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดได้จากประกาศ เร่ือง การทดสอบความรู้ความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษ    และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th  (หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ ไม่รับเขา้ศึกษา) 
 

จ ำนวนนิสิตที่คำดว่ำจะรับ  15  คน 

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ (รอบท่ี 1)        5 เมษำยน 2564   ที ่ www.grad.chula.ac.th  หรือ  www.koreanstudiescu.com 

ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก         12 เมษำยน 2564  ที่  www.grad.chula.ac.th  หรือ  www.koreanstudiescu.com 

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ (รอบท่ี 2 และ 3) 24 พฤษภำคม 2564   ที ่ www.grad.chula.ac.th  หรือ  www.koreanstudiescu.com 

ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก                     31 พฤษภำค 2564   ที่  www.grad.chula.ac.th  หรือ  www.koreanstudiescu.com 
 

 

ขั้นตอนการสมัคร  

ผู้สนใจสำมำรถกรอกใบสมคัรทำงอินเตอร์เนต็และสืบค้นข้อมลูได้ที่  Website: www.grad.chula.ac.th  

แนบเอกสำรทำงระบบออนไลน ์ ส่งใบสมัครและเอกสำรอื่นๆ ด้วยตนเองที่ส ำนักงำนหลักสูตรฯ  ช้ัน 14 อำคำร

เฉลิมรำชกุมำรี 60 พรรษำ (อำคำรจำมจรุี 10) จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย ภายในวนัที่ 20 พฤษภาคม 2563 

หำกผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคณุสมบัติของผูม้ีสิทธ์ิสมัคร ติดต่อไดท้ี่ ส ำนักงำนหลักสตูรเกำหลี ช้ัน 14 อำคำรเฉลิมรำชกุมำรี  60 

พรรษำ (อำคำรจำมจุรี 10) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ถนนพญำไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ระหว่ำงเวลำ 08.00 -16.00 น.      

โทร. 02-218-3960 หรือติดต่อไดท้ี่  นำงสำวนงลักษณ์  บุญเทียม หรือ E-mail : krs@Chula.ac.th หรือท่ี  Website  : 

http://www.grad.chula.ac.th และ  www.koreanstudiescu.com  

 

 

 

http://www.koreanstudiescu.com/
http://www.koreanstudiescu.com/
http://www.grad.chula.ac.th/
mailto:krs@Chula.ac.th
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

 1.  ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครเข้ำศึกษำ   1,000  บำท  

       ชาวไทย   ชาวต่างชาติ 

 2.  ค่ำเล่ำเรยีน ภำคกำรศึกษำละ     24,500  บำท  85,200  บำท 

 3.  ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ    57,000  บำท  10,000  บำท 

     รวมท้ังสิ้น 81,500 บาท  95,200  บาท 

 

หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

1. ใบสมัครติดรปู พร้อมลงนำมให้เรยีบร้อย 

2. รูปถ่ำยขนำด 1 น้ิว จ ำนวน 1 รูป (ถ่ำยไว้ไมเ่กิน 6 เดือน) 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน หรือส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 1 ฉบับ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

4. ส ำเนำ Transcript 1 ฉบับ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

5. หนังสือรับรอง Recommendation จ ำนวน 2 ฉบับ 

6. แผนกำรวิจัย Proposed plan of study or research 

7. ส ำเนำผลสอบภำษำอังกฤษ (CU-TEP,TOEFL,IELTS) ตำมที่ระบไุวใ้นรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศกำรรับสมัคร 

 

ทั้งนี้ ได้รับควำมเห็นชอบจำกมตเิวียนคณะกรรมกำรบรหิำรหลักสตูรศิลปศำสตรมหำบัณฑติ สำขำวิชำเกำหลีศึกษำ (สหสำขำวิชำ/

หลักสตูรนำนำชำติ) ครั้งท่ี 20/2563  วันท่ี 7 ธันวำคม 2563 

  

 

               ..................................................................             .................................................................. 

   ลงนำม     (รองศำสตรำจำรย์ ดร.พุทธกำล  รัชธร)            ลงนำม    (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธรรมนูญ หนูจักร) 

                   ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรเกำหลีศึกษำ            คณบดีบัณฑติวิทยำลยั  

                               ............./................/.................         ............./................/................. 

 


