
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต    คณะรัฐศาสตร์                       

สาขาวิชา     รัฐศาสตร์                        แบบ 2.1             2 7 1 2 ส าหรับผู้ส าเร็จปริญญาโท 
หลักสูตร      รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต          แบบ 2.2  2 7 1 3 ส าหรับผู้ส าเร็จปริญญาตรี 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  

 แบบ 2.1 (เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) รหัสหลักสูตร 2712  

 1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำมหำบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์ หรือ สำขำวิชำอ่ืน

จำกสถำบันอุดมศึกษำที่ส ำนักงำน ก.พ. รับรอง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ 3.25 จำกระบบ 4 แต้ม 

  2. มีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 67 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 

525 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนนสอบ IELTS ตั้งแต่ 5.5 คะแนนขึ้นไป ทั้งนี้ผลกำรสอบไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่

ท ำกำรทดสอบตำมใบรำยงำนคะแนนจนถึงวันประกำศผลกำรคัดเลือก หรือ  

  3. มีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 

500 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนนสอบ IELTS ตั้งแต่ 5.0 คะแนนขึ้นไป แต่น้อยกว่ำ คะแนนตำม ข้อ 2  ทั้งนี้   

ผลกำรสอบไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ท ำกำรทดสอบตำมใบรำยงำนคะแนนจนถึงวันประกำศผลกำรคัดเลือก    

ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรให้รับเข้ำศึกษำได้ โดยมีเงื่อนไขตำมประกำศของ

บัณฑิตวิทยำลัย (หากคะแนนผลสอบ CU-TEP ต  ากว่า 50 คะแนน ไม่พิจารณารับสมัครเข้าศึกษา) 

   4.  มีหัวข้อและเค้ำโครงวิจัยที่คำดว่ำจะท ำวิจัยที พฒันาขึ้นด้วยตนเองและไม่ซ้ ากับ

หัวข้อหรือเค้าโครงวิจัยที เคยสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้มาก่อน ประมำณ 5-10 หน้ำ กระดำษขนำด A4          

(ควรมีวิธีกำรท ำวิจัย แนวควำมคิด สมมติฐำน และเอกสำรอ้ำงอิง) จ ำนวน    12 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลที่

บันทึกหัวข้อและเค้ำโครงดังกล่ำว จ ำนวน 1 แผ่น โดยส่งด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ (ถือวันที่ประทับตรำ

ไปรษณีย์เป็นส ำคัญ) ที่กลุ่มงำนบริกำรกำรศึกษำ ฝ่ำยวิชำกำร คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ถนน

อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยน าส่งภายในวันที  30 มีนาคม 2560 (หากผู้สมัครไม่ส่งหัวข้อ

และเค้าโครงวิจัยฯ ภายในระยะเวลาที ก าหนด จะไม่มีสิทธ์เข้าสอบข้อเขียน) 

 

 

 

 

(ส าเนา) 



 แบบ 2.2 (เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) รหัสหลักสูตร 2713 

  1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำบัณฑิตเกียรตินิยม สำขำวิชำรัฐศำสตร์ หรือ 

ปริญญำบัณฑิตเกียรตินิยม สำขำวิชำอ่ืนจำกสถำบันอุดมศึกษำที่ส ำนักงำน ก.พ. รับรอง  

  2. มีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 67 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 

525 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนนสอบ IELTS ตั้งแต่ 5.5 คะแนนขึ้นไป ทั้งนี้ผลกำรสอบไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่

ท ำกำรทดสอบตำมใบรำยงำนคะแนนจนถึงวันประกำศผลกำรคัดเลือก หรอื  

  3. มีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนนสอบ TOEFL หรือ

คะแนนสอบ IELTS เทียบเท่ำคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป แต่น้อยกว่ำ คะแนนตำม ข้อ 2  

ทั้งนี้ ผลกำรสอบไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ท ำกำรทดสอบตำมใบรำยงำนคะแนนจนถึงวันประกำศผลกำรคัดเลือก 

ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรให้รับเข้ำศึกษำได้ โดยมีเงื่อนไขตำมประกำศของ

บัณฑิตวิทยำลัย (หากคะแนนผลสอบ CU-TEP ต  ากว่า 50 คะแนน ไม่พิจารณารับสมัครเข้าศึกษา) 

   4.  มีหัวข้อและเค้ำโครงวิจัยที่คำดว่ำจะท ำวิจัยที พัฒนาขึ้นด้วยตนเองและไม่ซ้ ากับ

หัวข้อหรือเค้าโครงวิจัยที เคยสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้มาก่อน ประมำณ   5-10 หน้ำ กระดำษขนำด A4 

(ควรมีวิธีกำรท ำวิจัย แนวควำมคิด สมมติฐำน และเอกสำรอ้ำงอิง) จ ำนวน    12 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลที่

บันทึกหัวข้อและเค้ำโครงดังกล่ำว จ ำนวน 1 แผ่น โดยส่งด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ (ถือวันที่ประทับตรำ

ไปรษณีย์เป็นส ำคัญ) ที่กลุ่มงำนบริกำรกำรศึกษำ ฝ่ำยวิชำกำร คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ถนน

อังรีดูนังต์  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยน าส่งภายในวันที  30 มีนาคม 2560 (หากผู้สมัครไม่ส่งหัวข้อ

และเค้าโครงวิจัยฯ ภายในระยะเวลาที ก าหนด จะไม่มีสิทธ์เข้าสอบข้อเขียน) 

ก าหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที  1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที  15 มีนาคม 2560 

โดยกรอกข้อมูลการสมัครได้ที  www.grad.chula.ac.th 

วิชาที สอบ วันและเวลาที ท าการสอบ สถานที สอบ 

1. ควำมรู้ทำงด้ำนรัฐศำสตร์ วันเสำร์ที่ 29 เมษำยน 2560 

เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

คณะรัฐศำสตร์ จุฬำฯ 

 

2. ภำษำอังกฤษส ำหรับรัฐศำสตร์ วันเสำร์ที่ 29 เมษำยน 2560 

เวลำ 13.00 – 16.00 น. 

3. สอบสัมภำษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภำคม 2560 

เวลำ 09.00 – 16.00 น. 



เอกสารประกอบการการสมัคร (เพิ มเติม) 

1. จดหมำยรับรอง (Letter of Recommendation) อย่ำงน้อย 2 ฉบับ จำกสถำบันกำรศึกษำ และ/

หรือ หน่วยงำนที่ผู้สมัครสังกัด โดยส่งด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ (ถือวันที่ประทับตรำไปรษณีย์เป็นส ำคัญ)       

ที่กลุ่มงำนบริกำรกำรศึกษำ ฝ่ำยวิชำกำร คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ถนนอังรีดูนังต์            

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยน าส่งภายในวันที  30 มีนาคม 2560 

2.  เอกสำรทำงวิชำกำรอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) โดยส่งด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ (ถือวันที่ประทับตรำไปรษณีย์เป็น

ส ำคัญ) ที่กลุ่มงำนบริกำรกำรศึกษำ ฝ่ำยวิชำกำร คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ถนนอังรีดูนังต์            

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยน าส่งภายในวันที  30 มีนาคม 2560 

** หมำยเหตุ : ผู้สมัครที่ไม่มีผลกำรสอบภำษำอังกฤษ (CU-TEP) ดูรำยละเอียดได้จำกประกำศเรื่อง         

กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th (ส่งผลกำรทดสอบ

ภำษำอังกฤษ (CU-TEP) ที่กลุ่มงำนบริกำรกำรศึกษำ คณะรัฐศำสตร์ จุฬำฯ ภายในวันที  30 มีนาคม 2560 

หากพ้นก าหนดนี้จะไม่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 

 

จ านวนนิสิตที คาดว่าจะรับ  15 คน 

ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 10 เมษำยน 2560  

     ที่เว็บไซต์คณะรัฐศำสตร์ จุฬำฯ หรือ www.grad.chula.ac.th  

ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 19 พฤษภำคม 2560  

     ที่เว็บไซต์คณะรัฐศำสตร์ จุฬำฯ หรือ www.grad.chula.ac.th  

ประกาศผลการสอบคัดเลือก  วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนำยน 2559  

     ที่เว็บไซต์คณะรัฐศำสตร์ จุฬำฯ หรือ www.grad.chula.ac.th  

 

 

 

ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมกำรบริหำรคณะรัฐศำสตร์ ครั้งที่  1/2560  วันที่  11 มกรำคม 2560 

(ลงนำม)........ศุภชัย..ยำวะประภำษ.................. (ลงนำม)...............เอก..ตั้งทรัพย์วัฒนำ....................... 

(ศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภชัย ยำวะประภำษ) (รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนำ) 

ประธำนหลักสูตรรัฐศำสตรดุษฎีบัณฑิต คณบดี 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี ยวกับคณุสมบัติของผู้สมัคร สามารถติต่อสอบถามได้ที  

กลุ่มงานบริการการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0 218 7254-55 

ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) 

 

http://www.atc.chula.ac.th/

