
 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 

ภาคนอกเวลาราชการ 
 

ภาควิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะรัฐศาสตร์ 
สาขาวิชา อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม    
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (แบบ ก2) รหัสหลักสูตร 2 4 7 0 
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

1. ส ำเร็จปริญญำบัณฑิตไม่จ ำกัดสำขำจำกสถำบันอุดมศึกษำที่ส ำนักงำน ก.พ. รับรอง  
2. มีผลสอบภำษำต่ำงประเทศตำมเกณฑ์ของจุฬำฯ ผลทดสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 45 คะแนนขึ้นไป หรือผลทดสอบ 

TOEFL ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป หรือ ผลกำรสอบ  IELTS ตั้งแต่ 4.0 คะแนนขึ้นไป ทั้งนี้ผลกำรสอบไม่เกิน 2 ปี นับจำก 
วันรำยงำนผลคะแนนกำรทดสอบจนถึงวันที่ 10 พฤษภำคม 2562  

 

อนึ่ งภำควิช ำฯ  จะรับพิ จำรณ ำใบสมั ครของผู้ ที่ มี ผลคะแนนสอบภำษำ อังกฤษ  CU-TEP ตั้ งแต่                      
30 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL ตั้งแต่ 400 ข้ึนไปหรือ IELTS ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไปหรือเรียนภำษำอังกฤษเพิ่ม 

ผู้เข้ำศึกษำอำจได้รับกำรยกเว้นคะแนนทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ หำกเป็นผู้ที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำจำกหลักสูตรที่ใช้ภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอนจำกมหำวิทยำลัยที่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนรับรอง 
 

3. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรให้รับเข้ำศึกษำได้ 
 

ขั้นตอนการสมัคร 
 ผู้สนใจเข้ำไปกรอกใบสมัครได้ที ่http://www.grad.chula.ac.th/ (เมนู : กำรเข้ำศึกษำ เลือก ระบบ                  

รับสมัครเข้ำศึกษำ) พิมพ์ใบสมคัรพร้อมติดรูปถ่าย **สมัคร รหัสหลักสูตร 2470** 
     ช ำระเงินคำ่สมัครโดยพิมพ์ใบช ำระเงินได้จำก 

   https://drive.google.com/open?id=1vkxYJ89f2RC5bneNsqz0CQRxMIeX7sbb 
 น ำใบสมัครและเอกสำรประกอบกำรสมัคร มำยื่นด้วยตนเองที่ภำควิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ 

คณะรัฐศำสตร์ จุฬำฯ ตึก 3 ชั้น 9 หรือหำกไม่สำมำรถมำยื่นเอกสำรด้วยตนเองได้  ให้ส่งมำทำงไปรษณีย์ ซึ่งต้อง
ประทับตรำไม่เกินวันที่สิ้นสุดกำรรับสมัครเท่ำนั้น (รอบที่ 1 : วันที่ 31 มีนำคม 2562 รอบที่ 2 : วันที่ 30 เมษำยน 2562)  

 
ที่อยูส่ าหรับส่งเอกสารการสมัคร : ภำควิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
                    เลขที่ 46 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
            (วงเล็บมุมซองว่ำ “เอกสำรประกอบกำรรับสมัคร”) 
 
รายละเอียดการสอบ 

 
 
 

รับสมัคร  
รอบที่ 1 : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 
รอบที่ 2 : วันที่ 8 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่ท าการทดสอบ สถานที่สอบ 

1. ควำมรู้เกี่ยวกับอำชญำวิทยำและงำนยุติธรรม 11 พฤษภำคม 2562  
 
 

คณะรัฐศำสตร ์

2. สอบสัมภำษณ ์ 12 พฤษภำคม 2562  

http://www.grad.chula.ac.th/
https://drive.google.com/open?id=1vkxYJ89f2RC5bneNsqz0CQRxMIeX7sbb


 
 
เอกสารประกอบการสมัคร  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 

 ส ำเนำใบแสดงผลกำรศึกษำ (TRANSCRIPT) 
 ส ำเนำใบปริญญำบัตร 
 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร 
 ผลทดสอบภำษำอังกฤษจำกศูนย์ทดสอบทำงวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (CU-TEP)  

หรือ TOEFL หรือIELTS   
 หลักฐำนกำรช ำระเงินค่ำสมัคร 

 

 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ค่ำใบสมัครเข้ำศึกษำ 200 บำท 
ค่ำธรรมเนียมสมัครเข้ำศึกษำ 1,000 บำท 
ค่ำเล่ำเรียน ภำคกำรศึกษำละ* 23,000 บำท 

 ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ 30,000 บำท 
 ค่ำธรรมเนียมโครงกำรเตรียมควำมพร้อม รำยละ 8,000 บำท 
* ค่าเล่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ   15      คน  

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  8 พฤษภำคม 2562  
  
ที่ภำควิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ  
หรือ www.polsci.chula.ac.th    
  ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก 29 พฤษภำคม 2562 

  
 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่  
ส านักงานภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ชั้น 9  ตึกเกษมอุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี)  คณะรัฐศาสตร์ 
โทร. 0-2218-7316, 7299 ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น. 

 
ทั้งนี้ โดยมีมติคณะกรรมกำรประจ ำคณะรัฐศำสตร์ ครั้งที่  1/2562  วันที่  9  มกรำคม 2562   
 
 
 
 
ลงนำม.......................................................................                    ลงนำม...................................................................... 
         (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่ำง)                             (รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนำ) 
                   ประธำนหลักสตูรฯ                                                                     คณบด ี
          ................../.............../..................                                            ................./.............../.................. 

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP) ดูรายละเอียดไดจ้ากประกาศ 
เรือ่ง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th  

ส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)  ที่ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 (ก่อนเวลา 16.00 น.)  


