
  
         รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ   

 

ภาควิชา     เศรษฐศาสตร์            คณะเศรษฐศาสตร์ 
สาขาวิชา       เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการจัดการบริการสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)                                

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1. ส ำเร็จปริญญำบัณฑิตสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่งหรือเทียบเท่ำ 
2. มีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ ำกว่ำ 61 คะแนน (iBT) หรือเทียบเท่ำ หรือ CU-TEP  ไม่ต่ ำกว่ำ 60 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ ำกว่ำ 

5.5 โดยผลกำรสอบต้องมีอำยุไม่เกิน 2 ปี นับจำกวันรำยงำนผลคะแนนกำรทดสอบ หำกยังไม่มีผลกำรสอบจะต้องน ำผล
กำรสอบที่ผ่ำนเกณฑ์มำแสดงภำยในวันที่ 29 มีนำคม 2562 ยกเว้นผู้สมัครที่ได้รับทุนจำกแหล่งเงินทุนที่ชัดเจนทั้งภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัยต้องมีผลกำรสอบไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ 

3. จะต้องมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่ เกี่ยวข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี หำกประสบกำรณ์ไม่มีหรือน้อยกว่ำ 1 ปี 
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ จะพิจำรณำให้มีสิทธิ์สมัครเข้ำศึกษำได้เป็นรำยๆ ไป 

4. สำมำรถเรียนได้ในเวลำรำชกำร 
5. สำมำรถเข้ำเรียนเพ่ือเตรียมควำมพร้อมด้ำนวิชำพ้ืนฐำนก่อนเปิดเรียนได้ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีพ้ืนฐำนวิชำเศรษฐศำสตร์ 
6. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ พิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้ำศึกษำได้ โดยพิจำรณำจำกเอกสำรที่ส่งตำม

ระบุไว้ในใบสมัคร  
 

ส ำหรับผู้สมัครที่ส ำเร็จระดับอนุปริญญำ/เทียบเท่ำมำก่อนแล้ว   จึงมำเรียนต่อในระดับปริญญำตรีหลักสูตร 2 ปี    ผู้สมัครต้อง
น ำใบคะแนนรำยวิชำ (Transcript) ในระดับอนุปริญญำ/เทียบเท่ำ ส่งเป็นเอกสำรประกอบกำรสมัครด้วย 

 

 วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ สถานที่สอบ 

1.สง่ใบสมัครและหลักฐำนตำมที่ระบุไว้
ในใบสมัครของหลักสูตรฯ 

เดือนมกรำคม - มีนำคม 2562 รับสมคัร 
1 - 30 เมษำยน 2562 ประกำศผลพิจำรณำ 
เดือนมิถุนำยน เรียนวิชำปรับพ้ืนฐำน  
เดือนกรกฎำคม-สิงหำคม ลงทะเบียนเรียนเทอมแรก 

ห้อง 316 ชั้น 3 
คณะเศรษฐศำสตร์ 

 

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดได้จากประกาศ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th 

 

ก าหนดการขายใบสมัครและรับสมัคร ในวันท าการตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึง มีนาคม  2562  
เวลา 09.00 – 17.00 น.  

  

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่ นายอนุวัฒน์ เฉลิมชีพ 
ห้อง 316 ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ โทร.02-218-6298 โทรสาร 0-2218-6212 หรือ E-mail : mschecon@chula.ac.th  หรือที่                                                                         

Website: http://www.econ.chula.ac.th/student/grad-program/ms-health 
 

 รายละเอียดค่าใช้จ่าย นิสิตไทย นิสิตต่ำงชำต ิ
1. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครเข้ำศึกษำ            800  บำท                      800   บำท 
2. ค่ำเล่ำเรียน ภำคกำรศึกษำละ        23,000  บำท*                 23,000  บำท* 
3. ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ  57,000  บำท*    62,000  บำท* 
4. ค่ำดูงำนและปฏบิัติงำนนอกสถำนที่ ปกีำรศึกษำละ        15,000  บำท                   15,000  บำท 
 

*ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ 

ทั้งน้ี โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะ………………..…คร้ังท่ี …….…… วนัท่ี ………………………. 

            (ลงนาม)……………………….                            (ลงนาม) ……………………….. 

                                          เลขานุการหลกัสูตรฯ                  รองคณบด ี

                  ………………….……..                                     ………….……………... 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รหัสหลักสูตร   3 3 7 2 แผน ก 

                                                                           รหัสหลักสูตร   3 3 7 3 แผน ข 



 

  
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรบัสมัครฯ 

 (International Program)  

  

Department  Economics                                                                                                    Faculty of Economics  

 

Programme  Health Economics and Health Care Management 

 

 

Qualification of applicants   

1.Applicants must hold at least a bachelor degree or equivalent from an accredited university and provide 

evidence of competence in English if that is not the mother tongue. For international degree holders, the degree 

must be certified by the Office of the Civil Service Commission. 
 

2.A score of at least 61 in TOEFL (iBT or equivalent), at least 60 in CU-TEP or at least 5.5 in IELTS is 

required. English language proficiency test results are only valid for two years from the testing result date. 

Evidence of English language proficiency must be submitted to the programme by March 29, 2019 except for 

candidates who obtained a scholarship must submit the required test results before graduation. 

 

3.Applicants are required to have at least 1 year of work experience. If the work experience is less than one 

year, the Programme Committee will make a decision on a case by case basis. 

 

4.Applicants must be able to attend lecture during office hours. 

 

5.Applicants who did not graduate in the field of economics should attend the pre-sessional courses before 

studying in the programme. 

 

6.The admission is subject to the consideration on qualification of applicants and interview by the Programme 

Committee. 

 

Those applicants who completed a two-year Bachelor’s degree using their Diploma degree or 

equivalent, need to submit the Diploma degree transcript along with the application form.  

 

Events Date Place 

1.Submission of application form and 

supporting documents 

January – March  2019 Application opening 
1 – 30  April  2019 Admission offer 

June  2019  Pre-sessional classes 

August  2019 Start of academic year 

Room 316, 3
rd

 Floor,  

Faculty of Economics 

 
 

 For those who need to take the CU-TEP examination, please contact 

Chulalongkorn University Academic Testing Center (CU-ATC) at the website: http://www.atc.chula.ac.th 
 

  

Admission 

 

Information 

The application form can be obtained from the Programme Office or downloaded from the website: 

http://www.econ.chula.ac.th/public/programme/health/pub/MSC-APP.pdf 

Application submission deadline is March 29, 2019 Office hours: Monday – Friday, 09.00 – 17.00 hrs.  

For further information, please contact Mr.Anuwat Chalermecheep, Room 316, 3
rd

 Floor,  

Faculty of Economics, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Tel 66-0-2218-6298 Fax 66-0-2218-6212, 

e-mail address : mschecon@chula.ac.th or visit our website : http://www.econ.chula.ac.th/student/grad-

program/ms-health 

    

  Thai Non-Thai 

1. Admission fee             800 Baht                  800  Baht   

2. Tuition per trimester         23,000 Baht*           23,000  Baht*     

3. Capitation Fee per semester      57,000  Baht*    62,000  Baht*    

4. Fieldtrip per year         15,000  Baht             15,000  Baht 
 

*All information is subject to change without notice. 

  

Approved by ………………………..…………………..…Meeting …….………….…… Date ……..……….. 

 

(Signature)………………………………………          (Signature) …………………………………………….. 

                          Programme  Secretary                                                       Associate  Dean 

                         

                        ……………………….……..                                           ………….……………..  

Degree  Master of Science    Curriculum Code   3 3 7 2 Plan A 

  Curriculum Code 3 3 7 3 Plan B 

http://www.atc.chula.ac.th/
http://www.econ.chula.ac.th/public/programme/health/pub/MSC-APP.pdf

