
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ 
คณะเศรษฐศาสตร ์

 
สาขาวชิา     เศรษฐศาสตร์      รหัสหลักสูตร แผน ก 
หลักสูตร      เศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ 
คุณสมบัติของผู้มีสทิธิ์สมัคร 

1.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่าทุกสาขา 
2.  มีหนังสือรับรอง (Recommendation) จ านวน 2 ฉบับจากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับปริญญาบัณฑิต 

ห รื อ จ ากผู้ บั งคั บ บั ญ ช า  (ใส่ ซ อ งติ ด ผนึ ก ) แบ บ ฟ อร์ ม  Recommendation ส าม ารถ  Download ได้ ที่ 
www.grad.chula.ac.th เลือกเมนูหลัก -> การเข้าศึกษา -> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม -> หนังสือรับรองรูปแบบทั่วไป
 3.  ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

 3.1  มีคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เป็นคะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป 
หรือคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป หรือคะแนน IELTS ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป ให้รับเข้าศึกษาได้โดยไม่ต้องเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

 3.2 มีคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เป็นคะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป 
หรือคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป หรือคะแนน IELTS ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าเกณฑ์ใน 3.1 ให้ได้รับการ
พิจารณาเข้าศึกษาได้แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

  (ก)  สอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนนตามข้อ 3.1 ก่อนส าเร็จการศึกษา 
  (ข) ในกรณีที่ผู้เข้าสอบได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 38 คะแนน หรือ 

คะแนน TOEFL ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 425 หรือคะแนน IELTS ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 3.5 ต้องเรียน
รายวิชาจ านวนอย่างน้อย 2 รายวิชา คือ 5500503 Preparatory English for Graduate Students และเลือกเรียน
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 1 รายวิชา คือ 5500504 English Pronunciation and Conversation 
หรือ 5500505 Academic English Grammar หรือ 5500506 Academic English Vocabulary หรือ 5500510 
Skills in English for Graduates และสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวก่อนส าเร็จการศึกษา 

  (ค) ในกรณีที่ผู้เข้าสอบได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 38 ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 45 คะแนน หรือ 
คะแนน TOEFL ตั้งแต่ 425 ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 450 หรือคะแนน IELTS ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.0 ต้องเลือก
เรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งอย่างน้อย 1 รายวิชา คือ 5500504 English Pronunciation and Conversation หรือ 
5500505 Academic English Grammar หรือ 5500506 Academic English Vocabulary หรือ 5500510 Skills 
in English for Graduates และสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวก่อนส าเร็จการศึกษา 

  โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  (โดยใช้เกณฑ์ตาม
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เร่ืองเกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษา
ในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ.2557 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซด์
บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.chula.ac.th/Edu_Service/pragad/etest1.pdf) 

4.  สามารถศึกษาได้เต็มเวลาในเวลาราชการ 
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 ส าหรับผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา / เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องน าใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา / เทียบเท่า ส่งเป็นเอกสาร
ประกอบการสมัครด้วย 
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รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 

วิชาทีส่อบ วันและเวลาที่ท าการสอบ สถานทีส่อบ 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร ์ 14 พฤษภาคม 2559    (9.00 – 12.00 น.)    ห้อง 415 – ห้อง 416  
คณิตศาสตร์และสถิติ 14 พฤษภาคม 2559    (13.00 – 16.00 น.)    อาคารคณะเศรษฐศาสตร ์
สอบสัมภาษณ์ 27 พฤษภาคม 2559   (9.00 – 12.00 น.)    ห้อง 418/1 – ห้อง 401/1 
 

 
ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ ดูรายละเอียดไดจ้ากประกาศ 

เร่ือง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th 
(ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษได้ที่หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

 
 
เอกสารประกอบการสมัคร 
 1. ใบคะแนนแสดงผลการเรียนในระดับปริญญาบัณฑิต (Transcript) 
 2. หนังสือรับรอง (Recommendation) จ านวน 2 ฉบับจากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับปริญญาบัณฑิต หรือ
จากผู้บังคับบัญชา (ใส่ซองติดผนึก)  
 3. (ส าเนา) ใบแจ้งผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่สอบไว้ไม่เกิน 2 ปีการศึกษานับ
จากวันสอบถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 
 
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ   40 คน 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  11 พฤษภาคม 2559  ณ ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ หรือ www.econ.chula.ac.th 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 พฤษภาคม 2559  ณ ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ หรือ www.econ.chula.ac.th 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก  31 พฤษภาคม 2559  ณ ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ หรือ www.econ.chula.ac.th 
 
หมายเหตุ -  ผลการตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกและสอบสมัภาษณ์เพื่อเข้า

ศึกษาต่อข้ันปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2559 และถือเป็นที่สิ้นสุด  



- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาจ านวน 5,000 บาท ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 
2559 ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาแรก ทั้งนี้
เงินจ านวนนี้หลักสูตรฯ จะไม่มีการคืนให้ไม่ว่าผู้ได้รับการคัดเลือกจะเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ หรือไม่ 
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หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้มีสทิธิ์สมัคร สามารถติดต่อได้ที่ คุณกษิรา  วรวฒันะปริญญา 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ชั้น 3 ห้อง 316 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. 

หรือ โทรศัพท์ 02-218-6219 หรือ Sukanda.L@chula.ac.th หรือ gooddies1977@gmail.com 
 

 
 
ทั้งนี้หลักสูตรฯ มีทนุการศึกษา , ทุนสนบัสนุนการเสนอผลงานทางวชิาการ และ ทุนสนบัสนุนการท าวิทยานิพนธ์ 
ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด 
 
 
 
 
 ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะฯ จากการเวียน / ประชมุคร้ังที่ ....../........ เมื่อ …………………… 
 
 
 
 

ลงนาม ................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา (ลูวสิ) เหลืองอ่อน) 

ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
................./.................../............... 

ลงนาม ................................................................... 
(รองศาสตราจารย์ ดร.จูน  เจริญเสียง) 

รองคณบดี 
................./.................../............... 



 
 
หมายเหตุ -  ผู้ สน ใจสามารถ  Download ใบ สมั ค รและสื บ ค้ น ข้ อมู ลป ระกอบการสมั ค รได้ จ าก 

www.grad.chula.ac.th (กลุ่มภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการ) --> การเข้าศึกษา --
> ข้อมูลส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษา --> ขั้นตอนการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 
30 เมษายน 2559 

หมายเหตุ -  ผู้สมัครจะต้องสมัครออนไลน์ในระบบตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 30 
เมษายน 2559 

   
 


