
ระยะเวลาการศึกษา 
 หลกัสตูรระดบัปริญญาโท  2  ปี หรือปริญญาโท
ตอ่ปริญญาเอก 5 ½  – 6 ½  ปี (เรียนเตม็เวลา) 
 

การวัดผลการศึกษา 
 1. การวดัผลการศกึษาส าหรับวชิาที่ไมน่บั 
หนว่ยกิต แบง่เป็น 2 ระดบั คือ ระดบั P (ใช้ได้) และ
ระดบั N (ใช้ไมไ่ด้) โดยไมม่ีคา่ระดบั 
 2. การนบัหนว่ยกิตที่ได้ จะนบัรวมเฉพาะ 
หนว่ยกิตของลกัษณะวชิาที่นกัศกึษาได้คา่ระดบั S 
หรือไมต่ ่ากวา่ C เทา่นัน้ 
 3. การวดัผลเสริมพืน้ฐาน, และสอบ
ภาษาตา่งประเทศ  แบง่เป็น 2 ระดบั คือ  
P (ใช้ได้) และ N (ใช้ไมไ่ด้) 
 4. การวดัผลสอบวิทยานิพนธ์  แบง่เป็น 2 ระดบั 
คือ S (ใช้ได้) และระดบั U (ใช้ไมไ่ด้) 
 

การส าเร็จการศึกษา 
1. ศึกษาลกัษณะวิชาต่างๆ ครบตามหลกัสูตร 

และมีหนว่ยกิตสะสมไมน้่อยกวา่ 36 หนว่ยกิต 
 2. ได้คา่ระดบัเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากวา่ 3.00 
 3. ได้ค่าระดบั P ในการสอบภาษาต่างประเทศ 
สอบผ่านวิชา มธ.005 ภาษาองักฤษ 1 และ มธ.006 
ภาษาองักฤษ 2  
 4. ได้คา่ระดบั P ในวิชาการศกึษาเฉพาะเร่ือง 
 5. ได้คา่ระดบั S ในการสอบวิทยานิพนธ์  

 6. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) 
 7. ต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขอื่น ๆ ท่ีคณะรัฐศาสตร์ 
และมหาวิทยาลยัก าหนด 

 

ระยะเวลาการสมัครและสอบคัดเลอืก 
 จ าหนา่ยใบสมคัรและรับสมคัร 
(ตรวจสอบรายละเอียดการรับสมคัรสอบได้ที่ 
www.reg.tu.ac.th หรือส านกัทะเบียนและ
ประมวลผล  โทร. 02-613-3717 - 3720) 
รับสมคัร  มกราคม – มีนาคม 
อตัราคา่สมคัร    350   บาท 

 สอบข้อเขียน  :     เมษายน 
 สอบสมัภาษณ์   :    พฤษภาคม 
 เปิดการศกึษาภาคฤดรู้อน  :  มิถนุายน 
 สถานท่ีเรียน     คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ทา่พระจนัทร์ 

 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
 เหมาจ่ายเทอมละ 16,500 บาท รวมตลอด
หลกัสตูรประมาณ 100,000 บาท  
 
 

จัดท าโดย 
งานวชิาการและความร่วมมือระหว่างประเทศ 

โครงการปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

โทร. 02-613-2303 

         หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
        Master of Political Science Program 

       (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
 

ชื่อปริญญา     รัฐศาสตรมหาบณัฑติ   
Master of Political Science     
ร.ม.  
M.Pol.Sc. 

สาขาที่เปิดสอน      เปิดสอน 3 สาขาวชิา คือ      
 -สาขาการปกครอง     
 -สาขาการระหวา่งประเทศและการทตู    
 -สาขาการบริหารรัฐกิจ 
 

วัตถุประสงค์   เมื่อสิน้สุดการเรียนการสอนตาม
หลกัสตูรแล้วมหาบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ
และเจตคติ ดงันี ้

1. มีความรู้ ความสามารถในทางวิชาการใน
สาขาการปกครอง สาขาการระหวา่งประเทศและการ
ทตู และสาขาการบริหารรัฐกิจ สามารถสร้างผลงาน
ทางวิชาการได้ในระดบัหนึง่ 

2. มีคณุภาพและมีความรอบรู้ทนัต่อเหตุการณ์
ปัจจุบัน และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
งานและพฒันาประเทศอยา่งมีคณุธรรมและจริยธรรม 
รวมทัง้สามารถเข้าใจปัญหา แก้ปัญหาต่างๆ  และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ 
 

จ านวนนักศึกษา       รับเข้าสาขาละ  10-15  คน 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษา 
 ส าเร็จการศกึษาไมต่ ่ากวา่ระดบัปริญญาตรีจาก
สถาบนัการศกึษาทีส่ภามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 



รับรองวิทยฐานะ   หากเป็นนกัศึกษาที่จบการศึกษา
ในปีที่สมัคร   จะต้องจบการศึกษาในภาค 1 หรือ 
ภาค  2   ของปีการศกึษาที่สมคัรสอบเทา่นัน้ 
 

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 ผู้ สมัครสอบจะต้องผ่านการสอบ TU-GET 

หรือ  TOEFL หรือ  IELTS  ก่อน และส่งผลคะแนน
ฉบับจริงในวันสอบคัดเลือกข้อเขียน (ผลคะแนน
จะต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร)  โดยได้รับผล
คะแนนอยา่งน้อยดงันี*้ 
ผลคะแนน TU-GET 
สาขาการปกครอง           ไมน้่อยกวา่ 300 คะแนน 
สาขาการบริหารรัฐกิจ     ไมน้่อยกวา่ 300 คะแนน 
สาขาการระหวา่งประเทศฯ ไมน้่อยกวา่ 400 คะแนน 
ผลคะแนน  TOEFL 
สาขาการปกครอง          ไมน้่อยกวา่  50 คะแนน 
สาขาการบริหารรัฐกิจ     ไมน้่อยกวา่  50  คะแนน 
สาขาการระหวา่งประเทศฯ ไมน้่อยกวา่ 60 คะแนน 
ผลคะแนน  IELTS 
สาขาการปกครอง          ไมน้่อยกวา่  4   คะแนน 
สาขาการบริหารรัฐกิจ     ไมน้่อยกวา่  4   คะแนน 
สาขาการระหวา่งประเทศฯ ไมน้่อยกวา่ 4.5 คะแนน 
 

* รายละเอียดการสมัครสอบ TU-GET ติดต่อได้ที่
สถาบนัภาษา โทร. 02-613-3101-4 
 
 
 
 

 สอบข้อเขียน ดงันี ้
- วิชาความสามารถในการวิเคราะห์และ
การใช้เหตุผลในการจบัประเด็นและวิชา
เฉพาะสาขา 

 สอบสมัภาษณ์ 
 

ระบบการศึกษา 
 หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตเป็นหลกัสตูร

แบบศกึษาเต็มเวลา ที่จดัการเรียนการสอนดงันี.้-  
เรียนวนัจนัทร์ ถึงวนัศกุร์  เวลา  9.00-12.00 น.  
เวลา 13.00-16.00 น. และเวลา 17.00- 20.00 น. 
หรือเรียนวนัเสาร์–อาทิตย์ เวลา 9.00 น.ถึง 17.00 น. 

 นกัศึกษาที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ 
จะต้องจดทะเบียนเรียนวิชาเสริมพืน้ฐาน 3 วิชา โดย
ไม่นับหน่วยกิต และต้องสอบให้ได้ระดับ P ให้หมด
ภายในภาคฤดูร้อนก่อนเปิดภาคการศึกษาปกติ 
มิฉะนัน้จะไม่มีสิทธิจดทะเบียนลักษณะวิชาใน
หลกัสตูรรัฐศาสตรมหาบณัฑิตในภาคเรียนปกติ 

 ในกรณีที่เคยศึกษาวิชาเสริมพืน้ฐานที่คณะ
รัฐศาสตร์พิจารณาแล้วว่ามีเนือ้หาสาระเทียบได้
เท่ากับวิชาพื น้ฐานของคณะ  และได้ผลคะแนน 
ไม่ต ่ากว่า B มีสิทธ์ิยื่นค าร้องขอยกเว้น โดยอ านาจ
การยกเว้นเป็นของคณะรัฐศาสตร์ 

 วิชาเสริมพืน้ฐานมี 3 วิชา คือ  
- ความรู้เบือ้งต้นทางรัฐศาสตร์  
- ความรู้เบือ้งต้นทางบริหารรัฐกิจ  และ 
- ความรู้เบือ้งต้นทางความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ 

 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร รวม 36  
หน่วยกิต หรือสามารถที่จะโอนเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกของคณะรัฐศาสตร์ได้ ดงัตอ่ไปนี ้

 แผน ก แบบ ก2   (ศึกษารายวิชาและท า
วิทยานิพนธ์)    ประกอบด้วย 

- จดทะเบยีนรายวิชา  24   หนว่ยกิต 
- วิทยานิพนธ์  12  หนว่ยกิต 

    -  สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ 
กรณีที่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
จะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
 1. เป็นผู้ ส าเร็จการศึกษาชัน้ปริญญาตรีสาขา
รัฐศาสตร์ทัง้ในหรือต่างประเทศ และมีค่าระดบัเฉลี่ย
สะสมในระดบัปริญญาตรีไมน้่อยกวา่ 3.25 
 2. ก าลังศึกษาอยู่ชัน้ปีที่  2 และศึกษารายวิชา
บงัคบัร่วม วิชาบงัคบัสาขา และวิชาเลอืก มีหน่วยกิต
สะสมไมน้่อยกวา่  21 หนว่ยกิต 
 3. ผู้ เข้าศึกษาจะต้องยื่นหนงัสือแสดงความจ านง
ในการปรับสถานภาพ และผ่านการพิจารณาโดยการ
สมัภาษณ์จากคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา 
 4. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่
น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 80 
หรือ IELTS ไมน้่อยกวา่ 6.5   
 5. เง่ือนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัคร
บคุคลเข้าศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 
 
 
 


