
 

 

 
 
 

คณะรัฐศาสตร์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.)  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ขยายเวลา 
เปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ทุกสาขาเข้าศึกษาต่อปริญญาโทเรียนนอกเวลาราชการ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
  
  

  
ตั้งแตว่ันที่ 1 พฤษภาคม 2560  ถึงวนัที่ 18 พฤษภาคม 2560 

ในวันจันทร์ ถึงวันศกุร ์เวลา 08.30 – 17.00 น. และ 
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. 

(ยกเว้นวันอาทติย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

รุ่นที1่5 



 

 

 
 

คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

การสมัคร 

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

      
     2.  สมัครทางไปรษณีย์  ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารสมัครให้ครบถ้วนตามที่
ก าหนดไว้ในใบสมัคร  พร้อมธนาณัติและบรรจุใส่ซองที่จัดท าไว้ให้โดยส่งถึง 
 

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

สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 18 พฤษภาคม 2560  โดยพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ 
 
หมายเหต ุ
 โปรดตรวจสอบคุณสมบัติให้ถูกต้องก่อนยื่นใบสมัคร  หากพบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  จะไม่มีสทิธิ์

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

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคนอกเวลาราชการ)”จ านวนเงิน 1,200  บาท 
 

 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ส านักงาน     
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) รับรอง 

 มีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 2 ปี  
 มีผลสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

CU-TEP ตั้งแต่ 45 TOEFL ตั้งแต่ 450 คะแนน (ยื่นพร้อมวันสมัคร) 
 คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป หรือ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ 

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


 

 

 
 

 

 
 

ค่าใช้จ่าย 

 รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) 
 ส าเนาใบปริญญาบัตร 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
 หนังสือรับรองการท างาน 2 ปี ขึ้นไป 
 ผลสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

                CU-TEP ตั้งแต่ 45 TOEFL ตั้งแต่ 450 คะแนน (ยื่นพร้อมวันสมัคร) 
 
หมายเหตุ  

 โปรดตรวจสอบคุณสมบัติให้ถูกต้องก่อนยื่นใบสมัคร หากพบว่าคุณสมบัติ 
    ไม่ครบถ้วนจะไม่มีสิทธิ์สอบและจะไม่ได้รับค่าสมัครสอบคืน 
 หากสมัครด้วยตนเองสามารถช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,200 บาท เป็นเงินสดได้ 
 ผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ สามารถติดต่อขอรับบัตรประจ าตัวผู้สมัครพร้อมทั้งใบเสร็จรับเงิน 
     ที่ส านักภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 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 
อื่นๆ : กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การศึกษาดูงานต่างจังหวัด เป็นต้น 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ก าหนดเวลาการคัดเลือก 

 

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  
 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ได้ที่ เว็บไซต์  www.polsci.chula.ac.th  

2. สอบข้อเขียน   ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 
  เวลา 09.00 – 11.00 น.     วิชาความรู้ทางกิจการระหว่างประเทศ 

    3.  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ได้ที่เว็บไซต์ www.polsci.chula.ac.th  

4.  สอบสัมภาษณ ์  วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 14.00 น. 
5.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก  

          ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ได้ที่เว็บไซต์ www.polsci.chula.ac.th 
6.  รายงานตัวและ ช าระค่าธรรมเนียมการอบรมปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อม   
      ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ถึงวันที ่16 มิถุนายน 2560 
7. ปฐมนิเทศนิสิตใหม ่  

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

  ตั้งแต่วันที่ 23 มถิุนายน 2560 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2560  
  (เฉพาะวันศุกร์เวลา 17.30-20.30 น. และวันเสาร์เวลา 09.00-16.00 น.)  
  Workshop (ต่างจังหวดั) วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 

9. เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น   เดือนสิงหาคม 2560 
 

http://www.polsci.chula.ac.th/
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นเอกสารพร้อมสมัครได้ที่ : 
ส านักงานภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) ตึก 3 ชั้น 9  
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

การศึกษาในหลักสูตรฯ นี้ เป็นการศึกษาตามหลักสูตร แผน ข  อันเป็นหลักสูตรส าหรับการศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ ได้แก่ การศึกษาในรายวิชาต่างๆ จ านวน 36 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

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

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

ส าหรับการศึกษา แผน ข  มีการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive) บนพื้นฐานของหมวด
วิชาที่ได้ศึกษาและเอกัตศึกษา ทั้งนี้นิสิตจะมีสิทธิ์สอบประมวลความรู้เมื่อเรียนครบจ านวนหน่วยกิตตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตรฯ  

 
 หลักสูตรนี้เรียนวันศุกร์  17.30-20.30 น. และวันเสาร์ 9.00-16.00 น. เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้น
เพ่ือให้นิสิตสามารถเรียนจบได้ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ กับอีก 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (2 ปี) 
โดยมีก าหนดเงื่อนไขที่จะต้องศึกษาให้ส าเร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับจากวันที่เริ่มเป็นนิสิต นิสิต
ที่ศึกษาครบตามหลักสูตร มีคะแนนไม่ต่ ากว่า 3.00 จึงจะได้รับปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  (แผน ข.) 

 

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

