
 

 

 
 
 

คณะรัฐศาสตร์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ทกุสาขาเข้าศึกษาต่อปรญิญาโทเรียนนอกเวลาราชการ

ประจําปีการศึกษา 2560 
 
  
  
  
 

ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 
ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. และ 

วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. 
(ยกเวน้วันอาทติย์ วนัหยุดนกัขตัฤกษ์) 

 

รุ่นที1่5



 

 

 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

การสมคัร 

1. สมัครด้วยตนเอง  สามารถกรอกใบสมัครได้ท่ี www.grad.chula.ac.th (เมนู: การเข้าศึกษา เลือก
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา รหัสหลักสูตร 2663) และพิมพ์ใบสมัครติดรูปถ่ายพร้อมหลักฐาน
ส่วนตัว มายื่นสมัครท่ีสํานักงานภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

      
     2.  สมัครทางไปรษณีย์  ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารสมัครให้ครบถ้วนตามท่ี
กําหนดไว้ในใบสมัคร  พร้อมธนาณัติและบรรจุใส่ซองท่ีจัดทําไว้ให้โดยส่งถึง 
 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.)  
ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เลขท่ี 46 ถนนอังรีดูนังต์  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน    
กรุงเทพมหานคร  10330 
 

สิ้นสุดการรบัสมัครวนัท่ี 30 เมษายน 2560  โดยพิจารณาจากวันท่ีประทับตราไปรษณีย์ 
 
หมายเหตุ 
 โปรดตรวจสอบคุณสมบตัิให้ถูกต้องก่อนยื่นใบสมัคร  หากพบว่าคุณสมบตัไิม่ครบถ้วน  จะไม่มีสิทธ์ิ

สอบและจะไม่ได้ค่าสมัครสอบคืน 
 ส่งธนาณัติ ป.ท. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เท่านั้น) โดยสั่งจ่าย ในนาม “หลักสูตร รม. สาขาวชิา

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคนอกเวลาราชการ)”จํานวนเงิน 1,200  บาท 

 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงาน     
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) รับรอง 

 มีประสบการณ์การทํางานไม่น้อยกว่า 2 ปี  
 มีผลสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

CU-TEP ตั้งแต่ 45 TOEFL ตั้งแต่ 450 คะแนน (ยื่นพร้อมวันสมัคร) 
 คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป หรือ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาได้ 



 

 

 
 

 

 
 

ค่าใช้จ่าย

 รูปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) 
 สําเนาใบปริญญาบัตร 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ 
 หนังสือรับรองการทํางาน 2 ปี ขึ้นไป 
 ผลสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

                CU-TEP ตั้งแต่ 45 TOEFL ตั้งแต่ 450 คะแนน (ยื่นพร้อมวันสมัคร) 
 
หมายเหต ุ 
 โปรดตรวจสอบคุณสมบัติให้ถูกต้องก่อนยื่นใบสมัคร หากพบว่าคุณสมบัติ 
    ไม่ครบถ้วนจะไม่มีสิทธ์ิสอบและจะไม่ได้รับค่าสมัครสอบคืน 
 หากสมัครด้วยตนเองสามารถชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,200 บาท เป็นเงินสดได้ 
 ผู้ท่ีสมัครทางไปรษณีย์ สามารถติดต่อขอรับบัตรประจําตัวผู้สมัครพร้อมท้ังใบเสร็จรับเงิน 
     ท่ีสํานักภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้จนถึงวันสอบข้อเขียน 

เอกสารประกอบการสมัคร

ค่าสมัคร                               1,200.- บาท 
ค่าธรรมเนียมการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา              8,000.- บาท 
ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา   
ภาคต้นและปลาย   ภาคละ                        53,000.- บาท 
       ภาคฤดูร้อน   ภาคละ                                  13,250.- บาท 
ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้                                1,000.- บาท 
อ่ืนๆ : กิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน่ การศึกษาดูงานต่างจังหวัด เป็นตน้ 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

กําหนดเวลาการคัดเลือก 

 

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน  
 ในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2560 ได้ท่ี เว็บไซต ์ www.polsci.chula.ac.th  

2. สอบข้อเขียน   ในวนัเสาร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2560 
  เวลา 09.00 – 11.00 น.     วิชาความรู้ทางกิจการระหว่างประเทศ 

    3.  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสทิธ์ิสอบสัมภาษณ์  
 ในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 ได้ท่ีเว็บไซต ์www.polsci.chula.ac.th  

4.  สอบสัมภาษณ์   วนัเสาร์ท่ี 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 14.00 น. 
5.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก  

          ในวนัท่ี 8 มิถุนายน 2560 ได้ท่ีเว็บไซต์ www.polsci.chula.ac.th 
6.  รายงานตัวและ ชําระค่าธรรมเนียมการอบรมปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อม   
      ในวันท่ี 8 มิถุนายน 2560 ถึงวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 
7. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่   

  ในวันเสารท่ี์ 17 มิถุนายน 2560  เวลา 09.00 - 12.00 น.  
8. การปรับพื้นฐานและโครงการเตรียมความพร้อม  

  ตั้งแต่วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 ถึงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2560  
  (เฉพาะวันศุกร์เวลา 17.30-20.30 น. และวันเสาร์เวลา 09.00-16.00 น.)  
  Workshop (ต่างจังหวัด) วันท่ี 29-30 กรกฎาคม 2560 

9. เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น   เดือนสงิหาคม 2560 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม และยื่นเอกสารพร้อมสมัครได้ที่ : 
สํานักงานภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ป)ี ตกึ 3 ช้ัน 9  
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

โทร. 0-2218-7318, 0-2218-7266 
www.polsci.chula.ac.th 

การศึกษาในหลักสูตรฯ นี ้เป็นการศึกษาตามหลักสูตร แผน ข  อันเป็นหลักสูตรสําหรบัการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ ไดแ้ก่ การศึกษาในรายวิชาต่างๆ จํานวน 36 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

• วิชาบังคับ          (6 วิชา)    18     หน่วยกิต 
• วิชาบังคับเลือก    (3 วชิา)      9    หน่วยกิต 

  • วิชาเลือก           ( 1 วิชา)     3      หน่วยกิต 
  • สารนพินธ์ (เอกัตศึกษา)     6    หน่วยกิต  
  • การสอบประมวลความรู้       S/U 
  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร    36    หน่วยกิต 
หมายเหตุ   

สําหรับการศกึษา แผน ข  มีการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive) บนพื้นฐานของหมวด
วิชาท่ีได้ศึกษาและเอกัตศึกษา ท้ังนี้นิสิตจะมีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้เม่ือเรียนครบจํานวนหน่วยกิตตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตรฯ  

 
 หลักสูตรนี้เรียนวันศุกร์  17.30-20.30 น. และวันเสาร์ 9.00-16.00 น. เป็นหลักสูตรท่ีจัดขึ้น
เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนจบได้ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ กับอีก 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (2 ปี) 
โดยมีกําหนดเง่ือนไขท่ีจะต้องศึกษาให้สําเร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับจากวันท่ีเริ่มเป็นนิสิต นิสิต
ท่ีศึกษาครบตามหลักสูตร มีคะแนนไม่ต่ํากว่า 3.00 จึงจะได้รับปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 

โครงสรา้งหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  (แผน ข.)



2 6 6 3 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) ภาคนอกเวลาราชการ 

 
ภาควิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                  คณะรัฐศาสตร์ 
สาขาวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.)             รหัสหลักสูตร  
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัคร  
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบนัการศกึษาทีส่าํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (กพ.) รับรอง 
2) มีประสบการณ์ในการทํางานไม่น้อยกว่า 2 ปี  
3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-TEP ต้ังแต่ 45 หรือ TOEFL ต้ังแต่ 450 คะแนน  
4) คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศ ซ่ึงบัณทิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ว

เห็นสมควรให้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษาได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการสมัคร 
● ผู้สนใจเข้าไปกรอกใบสมัครได้ท่ี www.grad.chula.ac.th (เมนู:การเข้าศึกษา เลือก ข้ันตอนการสมัครเข้าศึกษา)พิมพ์ออกมาติดรูปถ่าย 
● นําใบสมัครท่ีติดรูปถ่ายแล้วพร้อมหลักฐานส่วนตัวและเงินค่าสมัคร 1,200 บาท มาย่ืนสมัครได้ท่ี ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ อาคารเกษมอุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) ชั้น 9 
 

 

จํานวนนิสิตท่ีคาดว่าจะรับได้ประมาณ   55  คน 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน  วันพุธท่ี 3 พฤษภาคม 2560          ท่ี www.polsci@chula.ac.th 
ประกาศผลสอบผู้ผ่านข้อเขียน         วันอังคารท่ี  23 พฤษภาคม 2560  ท่ี www.polsci@chula.ac.th 
ประกาศผลสอบคัดเลือก                วันพฤหัสบดีท่ี 8 มิถุนายน 2560    ท่ี www.polsci@chula.ac. 

 
ท้ังนี้โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะรัฐศาสตร์ คร้ังท่ี ......................................วันท่ี...................................................................... 
 
 

      รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 
 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา  08.30–17.00 น.วันเสาร์  เวลา  09.00–16.00 น. ยกเว้น วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทําการสอบ สถานท่ีสอบ 
1.   วิชาความรู้ทางกิจการระหว่างประเทศ 
2.   สอบสัมภาษณ์ 

วันเสาร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00-11.00 น. 
วันเสาร์ท่ี 27 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00-16.00 น. 

คณะรัฐศาสตร์  จุฬาฯ 
คณะรัฐศาสตร์  จุฬาฯ 

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)ดูรายละเอียดได้จากประกาศ เร่ืองการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ หรือ 
ทาง www.atc.chula.ac.th วันสุดท้ายของการส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษให้ภาควิชาฯ วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 

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

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
● ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา                  1,200.-  บาท 
● ค่าเลา่เรียนภาคการศึกษาละ                     23,000.-  บาท 
● ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ      30,000.-  บาท 
● ค่าเลา่เรียนภาคฤดูร้อน ภาคละ                   7,750.-   บาท 
● ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคละ                   5,500.-  บาท 
● ค่าธรรมเนียมอบรมเตรียมความพร้อม           8,000.-   บาท 
● ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้           1,000.-   บาท 
*ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงตามประกาศของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เอกสารประกอบการสมัคร 
● รูปถ่าย 1 น้ิว จํานวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
● สําเนาในแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) 
● สําเนาปรญิญาบัตร 
● สําเนาทะเบียนบ้าน 
● สําเนาบัตรประจําตวั/สําเนาบัตรประจําข้าราชการ 
● หนังสือรับรองการทํางาน (ไม่น้อยกว่า 2ปี) 
● ผลสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ตัง้แต่ 45 หรือ TOEFL  
   ตั้งแต่ 450 คะแนน 

ลงนาม........................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร  ปิติพัฒน์) 

ประธานหลักสูตรฯ 
....................../................./.................. 

ลงนาม........................................................ 
(รองศาสตราจารย์ ดร. เอก  ต้ังทรัพย์วัฒนา) 

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
....................../................./..................
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