
 

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศฯ 
 

ภาควชิา  ภาษาศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ 

สาขาวชิา ภาษาศาสตร์ รหสัหลกัสูตร แบบ ก(2) 2 0 4 5  

หลกัสูตร  อกัษรศาสตรมหาบัณฑติ       

คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิIสมคัร 

1.    สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเท่าโดยไม่จาํกดัสาขาดว้ยคะแนนเฉลีLยสะสมตลอด

หลกัสูตรไม่ตํLากวา่ 2.5  

2.    มีความรู้ภาษาองักฤษดีพอทีLจะอ่านและเขียนงานวชิาการได ้

3.    สามารถมาเรียนในเวลาราชการไดเ้ตม็เวลา 

รับสมคัรตัJงแต่วนัพฤหัสบดทีีO  1 กมุภาพนัธ์  2561  ถงึวนัพฤหัสบดทีีO 15 มนีาคม  2561   

วชิาทีOสอบ วนัและเวลาทีOทาํการทดสอบ สถานทีOสอบ 

1.  ความถนดัในการวเิคราะห์และใชเ้หตุผล 

   (150 คะแนน) 

เสาร์ทีL 7 เมษายน 2561 

(09.00-12.00) 

หอ้ง 401/18 ชัYน 4 

อาคารมหาจกัรีสิรินธร  

2.  การอ่านภาษาองักฤษเพืLอความเขา้ใจ    

(100 คะแนน) 

เสาร์ทีL 7 เมษายน 2561 

(13.00-15.00) 

หอ้ง 401/18 ชัYน 4 

อาคารมหาจกัรีสิรินธร 

     3.ภาษาไทย(จดัสอบโดยสถาบนัภาษาไทยสิรินธร  

       จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั)  (100 คะแนน)      

อาทิตยที์L 8 เมษายน 2561 

(9.00-12.00) 

หอ้ง 401/18 ชัYน 4 

อาคารมหาจกัรีสิรินธร 

4. ภาษาองักฤษ (CU-TEP)  ตามประกาศ CU-TEP ตามประกาศ CU-TEP 

5. สอบสมัภาษณ์ เสาร์ทีL 28 เมษายน 2561 

(9.00-12.00) 

หอ้ง601/28 ชัYน6 

อาคารมหาจกัรีสิรินธร 

ดูรายละเอยีดการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษ (CU-TEP) และสมคัรได้ทีO www.atc.chula.ac.th 

(ส่งผลการทดสอบภาษาองักฤษ (CU-TEP) ทีOภาควชิาภาษาศาสตร์ จนถงึวนัพธุทีO 11 เมษายน 2561 

หากคะแนนภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ไม่ถึง 60 จะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) 

จาํนวนนิสิตทีOคาดว่าจะรับ ไม่เกิน 15   คน 

ประกาศรายชืOอผู้มสิีทธิIสอบข้อเขยีน ศุกร์ทีL 30 มีนาคม 2561             ทีL www.grad.chula.ac.th                                               

ประกาศรายชืOอผู้มสิีทธิIสอบสัมภาษณ์ จนัทร์ทีL 23 เมษายน 2561        ทีL ชัYน1 อาคารบรมราชกมุารี คณะอกัษรศาสตร์และ  

 http://www.arts.chula.ac.th/ling/ 

ประกาศผลการสอบคดัเลือก  จนัทร์ทีL 7 พฤษภาคม 2561      ทีL www.grad.chula.ac.th 
 

 

หากผู้สมคัรมข้ีอสงสัยเกีOยวกบัคุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิIสมคัร ติดต่อไดที้L ภาควชิาภาษาศาสตร์  คณะอกัษรศาสตร์   

โทร. 02-218-4692  หรือทีO เวบ็ไซต ์http://www.arts.chula.ac.th/~ling/index.php 

ทัJงนีJ     โดยมตคิณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์ในการประชุม............................................................................. 

ครัY งทีL ................................. ....................    วนัทีL  .................................................................................. .................................. 

ลงนาม  ...............................................................                        ลงนาม ..........................................................   

                          หวัหนา้ภาควชิา                          คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ 

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

 



 

 

รายละเอยีดแนบท้ายประกาศฯ 

ภาควชิา   ภาษาศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ 

สาขาวชิา ภาษาศาสตร์ รหสัหลกัสูตร แบบ 2.1 2 0 4 8 สาํหรับผูส้าํเร็จปริญญาโท 

หลกัสูตร  อกัษรศาสตรดุษฎบีัณฑติ รหสัหลกัสูตรแบบ 2.2 2 0 4 9 สาํหรับผูส้าํเร็จปริญญาตรี 

คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิIสมคัร 

  1. สาํเร็จการศึกษาขัYนปริญญาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ ภาษา หรือภาษาและวรรณคดี โดยมีคะแนน

เฉลีLยตัYงแต่ 3.00 ขึYนไป หรือสาํเร็จการศึกษาขัYนปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยกุต ์ภาษาหรือ

ภาษาและวรรณคดี หรือการสอนภาษา ดว้ยคะแนนเฉลีLยตัYงแต่ 3.25 ขึYนไป 

  2.  มีความรู้ภาษาองักฤษดีพอทีLจะอ่านและเขียนงานวชิาการได ้

  3.  สามารถมาเรียนในเวลาราชการไดเ้ตม็เวลา 

 สาํหรับผู้สมคัรที/สาํเร็จการศึกษาขั8นปริญญาบัณฑิต(ปริญญาตรี) ให้แนบหนังสือรับรอง (recommendation)จาก

อาจารย์ที/เคยสอน 3 ฉบับมาพร้อมกับใบสมคัรด้วย สาํหรับผู้สมคัรที/สาํเร็จการศึกษาขั8นปริญญามหาบัณฑิต ให้แนบโครง

ร่างงานวิจัยที/ท่านสนใจจะทาํในระดบัดษุฎบีัณฑิต ความยาวประมาณ 3 หน้ามาพร้อมกับใบสมคัรด้วย 

รับสมคัรตัJงแต่วนัพฤหัสบดทีีO 1 กมุภาพนัธ์  2561  ถงึวนัจนัทร์ทีO 23 เมษายน  2561   

วชิาทีOสอบ วนัและเวลาทีOทาํการทดสอบ สถานทีOสอบ 

1.  ความถนดัในการวเิคราะห์และใชเ้หตุผล 

   (150 คะแนน) 

เสาร์ทีL 7  เมษายน 2561 

(9.00-12.00) 

หอ้ง 401/18 ชัYน 4  

อาคารมหาจกัรีสิรินธร 

2.  การอ่านภาษาองักฤษเพืLอความเขา้ใจ 

  (100 คะแนน) 

เสาร์ทีL 7 เมษายน 2561 

(13.00-15.00) 

หอ้ง 401/18 ชัYน 4 

อาคารมหาจกัรีสิรินธร 

     3.ภาษาไทย(จดัสอบโดยสถาบนัภาษาไทยสิรินธร   

       จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) (100 คะแนน) 

     4.พืYนฐานภาษาศาสตร์ 

อาทิตยที์L 8 เมษายน 2561 

(9.00-12.00) 

(13.00-15.00) 

หอ้ง 401/18 ชัYน 4 

อาคารมหาจกัรีสิรินธร 

 

5. ภาษาองักฤษ (CU-TEP)  ตามประกาศ CU-TEP ตามประกาศ CU-TEP 

6. สอบสมัภาษณ์ เสาร์ทีL 28 เมษายน 2561 

(9.00-12.00) 

หอ้ง 601/28 ชัYน6 

อาคารมหาจกัรีสิรินธร 

ดูรายละเอยีดการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษ (CU-TEP) และสมคัรได้ทีO www.atc.chula.ac.th 

(ส่งผลการทดสอบภาษาองักฤษ (CU-TEP) ทีOภาควชิาภาษาศาสตร์ จนถงึวนัพธุทีO 11 เมษายน 2561 

หากคะแนนภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ไม่ถึง 60 จะไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) 

จาํนวนนิสิตทีOคาดว่าจะรับ ไม่เกิน  5  คน 

ประกาศรายชืOอผู้มสิีทธิIสอบข้อเขยีน ศุกร์ทีL 30 มีนาคม 2561  ทีL www.grad.chula.ac.th    

ประกาศรายชืOอผู้มสิีทธิIสอบสัมภาษณ์ จนัทร์ทีL 23 เมษายน 2561  ทีL ชัYน 1 อาคารบรมราชกมุารี คณะอกัษรศาสตร์และ 

 http://www.arts.chula.ac.th/ling/ 

ประกาศผลการสอบคดัเลือก จนัทร์ทีL 7 พฤษภาคม 2561       ทีL www.grad.chula.ac.th 

หากผู้สมคัรมข้ีอสงสัยเกีOยวกบัคุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิIสมคัร ติดต่อไดที้L     ภาควชิาภาษาศาสตร์   โทร. 02-218-4692   

 หรือทีO เวบ็ไซต ์http://www.arts.chula.ac.th/~ling/index.php 

ทัJงนีJ     โดยมตคิณะกรรมการบริหารคณะอกัษรศาสตร์ในการประชุม................................................................... 

 ครัY งทีL  ....................................................  วนัทีL  .................................................................................... .................................... 

ลงนาม  ...............................................................                         ลงนาม ..........................................................   

                          หวัหนา้ภาควชิา           คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ 

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


