
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเมือง 

(ภาคนอกเวลาราชการ / หลักสูตรภาษาไทย) แผน ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ) 
คณะศรษฐศาสตร   

สาขาวิชา     เศรษฐศาสตรการเมือง 

หลักสตูร      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 รหัสหลักสตูร 3 2 6 8 
 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 
 

1. สําเรจ็ปรญิญาตรีทุกสาขาวิชา 

2. มีผลสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP  45 คะแนน หรือ TOEFL (Paper-Based) 450 คะแนน หรือ IELTS 4.0 คะแนน ข้ึนไป

โดยผลสอบตองมีอายไุมเกิน 2 ป นับจากวันท่ีทําการทดสอบถึงวันท่ีประกาศผลการสอบคดัเลือก  

3. ควรมีประสบการณในการทํางานแลวไมนอยกวา  1  ป 

4. ควรมีเกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา  2.50 

5. ในกรณีท่ีผูสมัครมีคณุสมบัตไิมสอดคลองกับขอ 3 และ 4 

การรับสมัครใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเมือง 

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร 

1. รูปถาย 1 น้ิว จํานวน 3 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน) 

2. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) 

3. สําเนาใบปรญิญาบัตร 

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

5. สําเนาทะเบียนบาน 

6. หนังสือรับรองประสบการณทํางาน  

7. ผลสอบ CU –TEP / TOEFL / IELTS 

8. สําเนาทะเบียนสมรถ / สาํเนาใบเปลี่ยนช่ือ (ถามี)    

 

รายละเอียดคาใชจาย 

 

 

 

 

     

• ท้ังนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและประกาศคณะเศรษฐศาสตร 

 

รับสมัครตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562  

Download ใบสมัครท่ี http://www.econ.chula.ac.th/graduate/ma-political-econ  

ย่ืนใบสมัครท่ี หลักสูตรเศรษฐศาสตรการเมือง ชั้น 3 หอง 316 คณะเศรษฐศาสตร ในวันเวลาราชการ (09.00 – 17.00 น.) และให

ผูสมัครเขาไปกรอกสมัครใน www.grad.chula.ac.th  

1. คาสมัครและธรรมเนียมการสมัครเขาศึกษา 1,000 บาท 

2. คาเลาเรียนภาคการศึกษาละ 23,000 บาท 

3. คาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 31,500 บาท 

4. คาดูงานและปฏิบัติงานนอกสถานท่ี (ประกาศภายหลัง)  



 
 

 

จาํนวนนิสิตท่ีคาดวาจะรับ   30    คน 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ   4 มิถุนายน  2562  ท่ี www.econ.chula.ac.th 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก   20 มิถุนายน 2562 ท่ี www.econ.chula.ac.th 

    
ท้ังน้ี  โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร         

ครั้งท่ี     วันท่ี         

ลงนาม                             ลงนาม        

        ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรการเมือง              รองคณบด ี

                   /               /                         /               /  

 

 

รายละเอียดเกณฑคะแนนทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

1. กรณีผูเขาศึกษามีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 30 ข้ึนไป แตนอยกวา 38 หรือคะแนน TOEFL ตั้งแต 400 ข้ึนไป แตนอยกวา 425 หรือคะแนน 

IELTS ตั้งแต 3.0 ข้ึนไป แตนอยกวา 3.5 ตองเรยีนรายวิชาจาํนวนอยางนอย 2 รายวิชา คือ  รายวิชา 5500503 Preparatory English for Graduate 

Students และเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงเพ่ิมเติมอีกอยางนอย 1 รายวิชา คือ 

 - รายวิชา 5500504 English Pronunciation and Conversation  

 - รายวิชา 5500505 Academic English Grammar 

 - รายวิชา 5500506 Academic English Vocabulary 

 - รายวิชา 5500510 Skills In English for Graduates 

2. กรณีผูเขาศึกษาไดคะแนน CU-TEP ตั้งแต 38 ข้ึนไป แตนอยกวา 45 หรือคะแนน TOEFL ตั้งแต 425 ข้ึนไปแตนอยกวา 450 หรือคะแนน IELTS 

ตั้งแต 3.5 ข้ึนไปแตนอยกวา 4.0 ตองเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงอยางนอย 1 รายวิชา คือ 

 - รายวิชา 5500504 English Pronunciation and Conversation  

 - รายวิชา 5500505 Academic English Grammar 

 - รายวิชา 5500506 Academic English Vocabulary 

 - รายวิชา 5500510 Skills In English for Graduates 

 

ท้ังนี้ ผูเขาศึกษาจะตองสอบผานการทดสอบภาษาอังกฤษท้ัง 2 กรณี กอนสําเร็จการศึกษา หรือสอบใหมเพ่ือใหได CU -TEP 45 คะแนน หรือ 

TOEFL 450 คะแนน หรือ IELTS 4.0 คะแนน ขึน้ไป จึงถือวาผานเกณฑโดยไมตองเรียนใน 2 กรณีขางตน 

 

วิชาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีทําการทดสอบ สถานท่ีสอบ 

ทดสอบความสามารถท่ัวไป เกี่ยวกับ

เศรษฐศาสตรการเมือง 
8 มิถุนายน 2562 ตึกคณะเศรษฐศาสตร   

สอบสัมภาษณ 15 มถิุนายน 2562 ตึกคณะเศรษฐศาสตร  

ผูท่ีไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดไดจากประกาศ 

เร่ือง การทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครไดท่ี  www.atc.chula.ac.th  

หากผูสมัครมีขอสงสัยเก่ียวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอไดท่ี หลักสูตรเศรษฐศาสตรการเมือง หองหลักสูตรบัณฑิตศึกษา(316)    

ชั้น  3  คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โทร. 0-22186223   หรือ poleconchula@gmail.com หรือดูรายละเอียดจาก   

http://www.econ.chula.ac.th/student/grad-program/mape/ 
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