
 

 

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 

 
ภาควิชา -                         คณะอักษรศาสตร์ 
สาขาวิชา ภาษาต่างประเทศ       รหัสหลักสูตรแผน ก. 
หลักสูตร อักษรศาสตรมหาบัณฑิต       รหัสหลักสูตรแผน ข. 
 
1.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  1.1  สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาบัณฑิต  โดยไม่จำกัดสาขาวิชา  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.75 
  1.2  คุณสมบัติด้านภาษาต่างประเทศ   
   1.2.1  ผู้เข้าศึกษาในแขนงวิชาภาษาอังกฤษ  ต้องได้คะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 80 หรือ  
            paper-based TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 (TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 80) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 6.0 
  *หมายเหตุ   
    1. ผู้ที่จะเข้าศึกษาในแผน ก. จะต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนในส่วน writing ไม่ต่ำกว่า 70% 
    2. ผู้ที่เลือกศึกษาในแผน ก. ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแผน ข. ในภายหลังได้ แต่ถ้าเลือกศึกษาในแผน ข.  
                                และมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX)  ในปีการศึกษาที่หนึ่ง ไม่ต่ำกว่า 3.50 นิสิตสามารถยื่นคำร้อง 
                                ขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อเปลี่ยนเป็นแผน ก. ได้ 
   1.2.2  ผู้เข้าศึกษาในแขนงวิชาภาษาจีน  ต้องมีผลคะแนน  HSK ระดับ 5  คะแนนตั้งแต่ 180 คะแนนขึ้นไป  
     (ยกเว้นผู้สมัครที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่) 
   1.2.3  ผู้เข้าศึกษาในแขนงวิชาภาษาญี่ปุ่น  ต้องมีผลคะแนน  JLPT ระดับ N2 ขึ้นไป  (ยกเว้นผู้สำเร็จ 
     การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น) 
   1.2.4  ผู้เข้าศึกษาในแขนงวิชาภาษาเยอรมัน  ต้องมีผลคะแนน Goethe-Zertifikat  หรือ telc Deutsch   
     ไม่ต่ำกว่า B2 (ระดับคะแนนอย่างต่ำ gut) (ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต วิชาเอก 
     ภาษาเยอรมัน) 
 1.3  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 1.4  คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบณัฑิตวิทยาลยัจะประกาศให้ทราบเปน็ปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการ 
                 บริหารหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มี 
                 สิทธิ์เข้าศึกษาได ้
 

 ทั้งนี้การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 

2. หลักฐานประกอบการสมัคร 
 2.1 ใบสมัคร  
 2.2 สำเนาบัตรประชาชน 
 2.3 สำเนา Transcript   

2.4 สำเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวนัสมัคร 
 2.5 สำเนาผลคะแนนภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นบัถึงวันสมัคร (ถา้มี) 
 

 *หมายเหตุ ผู้สมัครต้องส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่สาขาวิชานั้นๆ  ภายในวันศุกร์ที่  22  เมษายน  2565 
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รับสมัครตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2565  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2565                

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ทำการทดสอบ สถานที่สอบ 
1. ทักษะทางภาษา 
 
 
 
 
2. สัมภาษณ์  
 

วันศุกร์ที่  22  เมษายน  2565   
- ภาษาอังกฤษ    เวลา 09.00 - 12.00 น.   
- ภาษาจีน         เวลา 09.00 - 12.00 น.   
- ภาษาญี่ปุ่น      เวลา 09.00 - 12.00 น.   
- ภาษาเยอรมัน   เวลา 09.00 - 12.00 น. 

วันศุกร์ที่  22  เมษายน  2565 
- ภาษาจีน         เวลา 13.30 - 16.30 น.   
- ภาษาญี่ปุ่น      เวลา 13.30 - 16.30 น.   
- ภาษาเยอรมัน   เวลา 13.30 - 16.30 น. 

วันศุกร์ที่  13  พฤษภาคม  2565 
- ภาษาอังกฤษ    เวลา 09.00 - 12.00 น.  

 
ห้อง 303-304      
ห้อง 501/21 
ห้อง 401/5     
ห้อง 401/18     
 
ห้อง 814 
ห้อง 815 
ห้อง 601/28 
 
ห้อง 501/19-21, ห้อง 501/20 และห้อง 501/22 
 

หมายเหตุ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไม่สามารถจัดสอบในมหาวิทยาลัยได้ จะมีการจัดสอบแบบออนไลน์ 
จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ   15  คน 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  วันจันทร์ที่  4  เมษายน  2565       
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่  4  เมษายน  2565      (จีน, ญี่ปุน่, เยอรมัน) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   วันศุกร์ที่  6  พฤษภาคม  2565     (ภาษาอังกฤษ) 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก   วันศุกรท์ี่  20  พฤษภาคม  2565    

    

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ทั้งนี้  โดยมติคณะกรรมการบรหิารคณะอักษรศาสตร์ ..................................  เมื่อวันที่ .......................................................... 
 
 
 
(ลงนาม) ……………………………………………………………....       (ลงนาม) ……………………………………………………..……….. 
         (ศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา  สุวรรณระดา)                           (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  โชติอุดมพันธ์) 
                         ประธานหลักสูตรฯ          คณบดีคณะอักษรศาสตร์  
          …………/……………./……………..                                    …………/……………../……………... 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ตดิต่อไดท้ี่  

ภาควิชาภาษาอังกฤษ      คุณภัคภร  พตด้วง  โทร. 02-218-4707         อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 11 

สาขาวิชาภาษาจีน คุณกรพินธุ์  บุตตะสิน  โทร. 02-218-1768         อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 10 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น       คุณพรนัชชา  ประทีปจนิดา  โทร. 02-218-1769      อาคารบรมราชกุมารี ชัน้ 10 

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน    อ.ดร.นันทนา อนันตโ์กศล  โทร. 02-218-4778        อาคารบรมราชกุมารี ชัน้ 9 

หรือ ฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ชัน้ 1 ห้อง 112 อาคารมหาวชิราวุธ  ระหวา่งเวลา 08.30 – 16.00 น.  

โทร. 0-2218-4963 และ 0-2218-4878 

 

   

 

อาคารมหาจักรีสริินธร
คณะอักษรศาสตร ์

อาคารมหาจักรีสริินธร 
คณะอักษรศาสตร ์
 


