
 

 

รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ  
(ภาคนอกเวลาราชการ) รุน 6 

 
ภาควิชา       การปกครอง                                                คณะรัฐศาสตร 
สาขาวิชา      การเมืองและการจัดการปกครอง (แผน ข) 
หลักสูตร    รัฐศาสตรมหาบัณฑิต          รหัสหลักสูตร 2 6 7 4 

 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
รับรอง 

2. มีประสบการณในการทํางานหลังจากจบปริญญาตรี ไมนอยกวา 1 ป หรือไมมีประสบการณทํางานแตสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีดวยคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.50 

3. มีผลสอบภาคภาษาอังกฤษจากศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (CU-TEP)  ข้ันต่ําตั้งแต 30 
หรือ TOEFL ตั้งแต 400 หรือ IELTS ตั้งแต 3.0  ผลการสอบไมเกิน 2 ป นับจากวันท่ีทําการทดสอบตามใบ
รายงานคะแนนจนถึงวันประกาศผลการคัดเลือก  ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาอังกฤษของผูสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญา
มหาบัณฑิตประจําปการศึกษา 2554 ผูท่ีตองการสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)   ดูรายละเอียดไดจาก  ประกาศ  
เรื่องการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษฯ  และสมัครสอบไดท่ี www.atc.chula.ac.th  (ยื่น
ผลทดสอบภาษาอังกฤษ   ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2560 ณ สํานักงานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การเมืองและการจัดการปกครอง ชั้น 1 อาคารวรภักดิ์พิบูลย ตึก 2) 
ถามีผลสอบ CU-TEP ตั้งแต 45  คะแนน หรือ TOEFL (Paper-based) ตั้งแต 450 คะแนน หรือผลการสอบ 
IELTS ตั้งแต 4.0 คะแนน ไมตองเรียนและสอบภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 

 4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาได 
 

 สําหรับผูสมัครท่ีสําเร็จระดับอนุปริญญา/เทียบเทามากอน แลวจึงมาเรียนตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตร  2 ป  ผูสมัคร
ตองนําใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเทา  สงเปนเอกสารประกอบการสมัคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

ข้ันตอนการสมัคร 
 

1. ทางเว็บไซต www.grad.chula.ac.th  เขาเมนู “การเขาศึกษา” คลิกหัวขอ “ข้ันตอนการสมัครเขาศึกษา” แลว
เลื่อนลงกด ตกลง เพ่ือ กรอกใบสมัครใหครบถวน หลังจากบันทึกแลวใหเลือก หลักสูตรฯ ท่ีจะสมัครเขาศึกษา แลวพิมพใบสมัคร
พรอม หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการสมัคร นํามายื่นดวยตนเองหรือสงไปรษณีย มาท่ี สํานักงานหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการจัดการปกครอง ภาควิชาปกครอง หอง 108 อาคารวรภักดิ์พิบูลย(ตึก2) คณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 

2. สมัครทางไปรษณีย ดาวนโหลดใบสมัครท่ี http://www.polsci.chula.ac.th/mpg พิมพใบสมัครพรอมกรอกให
ครบถวน และสงเอกสารประกอบการสมัคร พรอมหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการสมัคร มาท่ี สํานักงานหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการจัดการปกครอง ภาควิชาปกครอง หอง 108 อาคารวรภักดิ์พิบูลย (ตึก2) คณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 

3.สมัครดวยตนเอง รับใบสมัครท่ีสํานักงานหลักสูตร หรือดาวนโหลดใบสมัครท่ี 
http://www.polsci.chula.ac.th/mpg กรอกใหครบถวน และสงเอกสารประกอบการสมัคร พรอมหลักฐานการชําระ
คาธรรมเนียมการสมัคร ไดท่ีสํานักงานหลักสูตรฯ ภาควิชาการปกครอง หอง 108 อาคารวรภักดิ์พิบูลย (ตึก2) คณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

ย่ืนใบสมัครภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2560 หรือสงไปรษณีย ภายในวันท่ี 16 มีนาคม 2560 
*ในกรณีสงไปรษณียทางหลักสูตรฯ จะพิจารณาจากวันท่ีประทับตราไปรษณีย* 

 
 

เอกสารประกอบการสมัคร 

 

• รูปถายพ้ืนหลังสีฟาขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน) 

• สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 

• สําเนาใบปริญญาบัตร 

• สําเนาทะเบียนบาน 

• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

• สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) 

• หนังสือรับรองประสบการณทํางานไมนอยกวา 1ป จากผูบังคับบัญชา หรือ ไมมีประสบการทํางานแต

สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีดวยคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.50 

• ผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ ตองมีอายุไมเกิน 2 ป โดยนับถึงวันประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก 

วันท่ี 9 มีนาคม 2560 

• ความเรียง 1 ฉบับ ในหัวขอเรื่อง “อะไรคือปญหาของการเมืองไทยในทัศนะของทาน  และทาน

คาดหวังส่ิงใดจากการเรียนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองและการจัดการปกครองนี้” โดยมีความความยาวไม

เกิน 5 หนากระดาษ A4  

 



 

 

 
 

การสอบคัดเลือก วันท่ี สถานท่ี 
1.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สัมภาษณ 
2.  สอบสัมภาษณ 

11 พฤษภาคม 2560 
20 พฤษภาคม 2560 

www.polsci.chula.ac.th/mpg 
คณะรัฐศาสตร  จุฬาฯ 

จํานวนนิสิตท่ีคาดวาจะรับ                  35  คน 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา          วันท่ี  8  มิถุนายน 2560 
ท่ี www.polsci.chula.ac.th/mpg  และ หนาอาคารสําราญราษฎรบริรักษ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(สงคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)  ท่ีสํานักงานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง ภายใน 15 พฤษภาคม 2560  ) 

ท้ังนี้ตองไมเกินวันประกาศผลการสอบคัดเลือกของหลักสูตร  (หากไมมีคะแนนภาษาอังกฤษไมรับเขาศึกษา) 
รายละเอียดคาใชจาย 

- คาธรรมเนียมการสมัคร                       1,200 บาท 
- คาธรรมเนียมการอบรมเตรียมความพรอม 8,000 บาท 

- คาเลาเรียน ภาคการศึกษาละ               23,000 บาท  
- คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
- คาธรรมเนียมการสอบประมวลความรู       1,000 บาท 

รับสมัครเขาศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 ระหวางวันท่ี 1 กุมภาพันธ – 15 มีนาคม 2560 
สํานักงานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง  

หอง 108 อาคารวรภักดิ์พิบูลย (ตึก 2) ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
โทรศัพท 0 2218 7325 มือถือ 087 932 2262 (คุณปาริฉัตร) หรือ   อีเมล: mapolgov.cu@gmail.com  เว็บไซต 
www.polsci.chula.ac.th/mpg 
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