
 
คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก.) 
ภาคในเวลาราชการ 

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจําปีการศึกษา 2560 
ผู้จบการศึกษาในระดับปรญิญาตรีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

ตั้งแต่ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันท่ี 15 มีนาคม 2560 
   

คุณสมบตัิของผู้มีสิทธ์ิสมัคร                                                       
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

(กพ.) รับรอง 
2) มีผลสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP)  ต้ังแต่ 55 

คะแนน หรือเทียบเท่า TOEFL ต้ังแต่ 500 คะแนนข้ึนไป  
3) มีระดับคะแนนไม่ตํ่ากว่า  2.75   
4) คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศกึษาได้  

 
         เอกสารประกอบการสมัคร 
         1)   สําเนาในแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) 
         2)   สําเนาปริญญาบัตร 
         3)   สําเนาทะเบียนบ้าน 
         4)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
         5)   ผลสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ต้ังแต่ 55 หรือ TOEFL ต้ังแต่ 500 คะแนนข้ึนไป  
 
         การชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร  จํานวนเงิน 500 บาท ที่เคานเ์ตอร์ธนาคารตามท่ีระบบไว้ในระบบ 
         รับสมัคร ได้แก่ ธนาคารทหารไทย   ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์  
 
         ขั้นตอนการสมัคร 
       ● พิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายจากระบบได้ที่ www.grad.chula.ac.th (เมนู:การเข้าศึกษา เลือก ข้ันตอน 
             การสมัครเข้าศึกษา รหัสหลักสูตร 2662) 
       ● นําใบสมัครที่ติดรูปถ่ายแล้วพร้อมหลักฐานส่วนตัวและหลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร ลงนามให้เรียบร้อย     
             ส่งเอกสารางไปรษณีย์เท่านั้น จ่าหน้าซองถึง    
             กลุ่มภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวทิยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
             254 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 
 
 



 
 
    รายละเอียดการสอบคัดเลือก 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทําการสอบ สถานท่ีสอบ 
1. วิชาความรู้ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
และ เศรษฐศาสตร์-การเมืองระหว่างประเทศ 
2. ภาษาอังกฤษของภาควิชาฯ 
 
3. สอบสัมภาษณ์    

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560         
เวลา  9.00 – 12.00 น. 
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560         
เวลา  13.00 – 16.00 น. 
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560   
เวลา  9.00 – 16.00 น.              

คณะรัฐศาสตร์  จุฬาฯ 
 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน  วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560          ที่  www.polsci@chula.ac.th 
ประกาศผลสอบผู้ผ่านขอ้เขียน        วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560   ที่  www.polsci@chula.ac.th
ประกาศผลสอบคัดเลือก               วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560       ที่  www.polsci@chula.ac.th 

 

ผู้ท่ีไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)ดูรายละเอียดได้จากประกาศ เรื่องการทดสอบความรู้ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ หรือ ทาง www.atc.chula.ac.th วันสุดท้ายของการส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษให้ภาควชิาฯ 
วันท่ี 21 เมษายน 2560 

 
 
                                              

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัคร ติดต่อได้ที่  
สํานักงานภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) ช้ัน9 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หรือโทร. 0-2218-7266, 0-2218-7318





2 6 6 2 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก.แบบ ก2)  ภาคในเวลาราชการ 

 

ภาควิชาความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ  คณะรัฐศาสตร์                             
สาขาวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก.)                          รหัสหลักสูตร        
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  2560 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัคร 
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) รับรอง 
2) มีผลสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP)  ต้ังแต่ 55 คะแนน หรือเทียบเท่า  

TOEFL ต้ังแต่ 500 คะแนนข้ึนไป  
3) มีระดับคะแนนไม่ตํ่ากว่า  2.75   
4) คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯพิจารณาแล้ว 
      เห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้  
 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1)   สาํเนาในแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) 
2)   สาํเนาปรญิญาบัตร 
3)   สาํเนาทะเบียนบ้าน 
4)   สาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน 
5)   ผลสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต่ 55 หรอื TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนน 
 

การชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร  จํานวนเงิน 500 บาท ท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์  
 

ขั้นตอนการสมัคร 
● พิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายจากระบบได้ท่ี www.grad.chula.ac.th (เมนู:การเข้าศึกษา เลือก ข้ันตอนการสมัครเข้าศึกษา) 
● นําใบสมัครท่ีติดรูปถ่ายแล้วพร้อมหลักฐานส่วนตัวและหลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร ลงนามให้เรียบร้อย ส่งเอกสารางไปรษณีย์เท่านั้น  
    จ่าหน้าซองถึง   กลุ่มภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                       254 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 
 

รับสมัครต้ังแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 
วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทําการสอบ สถานท่ีสอบ 

1. วิชาความรู้ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   
และ  เศรษฐศาสตร์-การเมืองระหว่างประเทศ 
2. ภาษาอังกฤษของภาควิชาฯ 
3. สอบสัมภาษณ์    

วันศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2560          เวลา  9.00 – 12.00 น. 
 
วันศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2560          เวลา  13.00 – 16.00 น.
วันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2560     เวลา  9.00 – 16.00 น.   

คณะรัฐศาสตร์  จุฬาฯ 
 
คณะรัฐศาสตร์  จุฬาฯ 
คณะรัฐศาสตร์  จุฬาฯ 

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)ดูรายละเอียดได้จากประกาศ เร่ืองการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ 
หรือ ทาง www.atc.chula.ac.th วันสุดท้ายของการสง่ผลทดสอบภาษาอังกฤษให้ภาควิชาฯ วันที่ 21 เมษายน 2560 
 

จํานวนนิสิตท่ีคาดว่าจะรับ   20 คน 
ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิ์สอบข้อเขียน    วันอังคารท่ี 4 เมษายน 2560            ท่ี  www.polsci@chula.ac.th 
ประกาศผลสอบผูผ้่านข้อเขียน           วันพฤหสับดท่ีี 11 พฤษภาคม 2560   ท่ี  www.polsci@chula.ac.th 
ประกาศผลสอบคัดเลือก                  วันพฤหสับดท่ีี 8 มิถุนายน 2560       ท่ี  www.polsci@chula.ac.th 
                                              

หากผูส้มัครมีข้อสงสัยเกีย่วกบัคุณสมบัติของผู้มีสทิธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่ สํานักงานภาควิชาความสัมพันธร์ะหว่างประเทศ  
ห้อง 907/1 อาคารเกษมอุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) ชั้น9 คณะรัฐศาสตร์ หรือโทร. 0-2218-7266 

 

ท้ังนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะรัฐศาสตร์ ครั้งท่ี .............................วันท่ี  ......................................................................... 
 
 

ลงนาม......................................................................   ลงนาม ........................................................................ 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภมิตร ปิติพัฒน์)                      (รองศาสตราจารย์ ดร. เอก  ต้ังทรัพย์วัฒนา) 
       หัวหน้าภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                           คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
          ................/...................../........................                                                .................../...................../........................ 
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