
 

  

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวิชารฐัศาสตร์ 

Doctor of Philosophy Program 
in Political Science 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
1. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาจาก 

ใบสมัคร ตัวอย่างงานเขียน ประสบการณ์ จดหมายรับรองและ
การสัมภาษณ์ 

2. เง่ือนไขอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย/คณะรัฐศาสตร์ ซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป 

ก าหนดการรับสมัคร 
 รับสมคัร         ประมาณเดือน ม.ค.–มี.ค. ทกุป ี
 ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าสมัภาษณ์            เม.ย. ทุกป ี
 สอบสัมภาษณ ์           พ.ค. ทุกปี 
 ประกาศผล       กลางเดือน  พ.ค. ทุกปี 

การสมัครสอบ 
สมัครสอบผ่านระบบ Internet ที่ www.reg.tu.ac.th เรียบร้อย
แล้ว ให้ส่งหลักฐานต่อไปนี้ ที่ 

โครงการรัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต  
ส านักงานเลขานุการคณะฯ ช้ัน 2 คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
กทม. 10200 

หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 
1. ใบสมัครที่ Print จากระบบ reg.tu.ac.th  

พร้อมติดรูปถ่าย 
2. ข้อมูลประวตัิส่วนตัวของผู้สมคัร 
3. ส าเนาปริญญาบัตร 
4. Transcript 
5. จดหมายรับรองคณุสมบัติ จ านวน 3 ฉบับ 

จากบุคคลต่อไปนี ้
- หัวหน้าหน่วยงาน 
- อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา 
- บุคคลที่น่าเชื่อถือ 

6. คะแนนสอบ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS  
มีอายุไมเ่กิน 2 ปี 

7. ผลงานวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/งานวิชาการ 
8. Proposal ที่คาดว่าจะท าวิทยานพินธ์หากผู้เข้าศึกษาที่

ส าเรจ็การศึกษาช้ันปรญิญาโท   

ระบบการศึกษา 
เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนรายวิชาควบคู่ไปกับการเขียนวิทยานิพนธ ์

1. แผนการศึกษาแบบ 1.1 (ผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ
ทางด้านรัฐศาสตร์ ) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
48 หน่วยกิต 

2. แผนการศึกษาแบบ 2.1 (ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต 

คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 02-613-2303 

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

ปริญญาเอก 
Ph.D.  
(Political Science) 
 



 

  

 

 

 

   

ชื่อปริญญา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
Doctor of Philosophy (Political Science) 

ปร.ด. (รัฐศาสตร์) 
Ph.D. (Political Science) 

การเรียนการสอน 
1. เป็นหลักสูตรภาคปกติ ศึกษาเต็มเวลา เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 

09.00-12.00 น. เวลา 13.00-16.00 น. และ 17.00-20.00 น. 
หรือ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น. 

2. ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษาหรือ 12 ภาค
การศึกษาปกติ โดยนับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา 
ในหลักสูตร 

 

จ านวนนักศึกษา 
 ปีการศึกษาละไมเ่กิน 5 คน 

แผนการรับสมัครมี 2 แผน คือ 

แผนการศึกษาแบบ 1.1 
รับผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีและปริญญาโทสาขา

รัฐศาสตร์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งในหรือต่างประเทศจาก
สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

2. มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 3.25 และ
จบการศึกษาด้วยการท าวิทยานิพนธ ์

3. เป็นผู้มีวิชาชีพเกี่ยวข้องกับงานวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ และ
มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านนี้ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

4. มี ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ผ ล ง า น ที่ ส า ม า ร ถ เ ที ย บ เ คี ย ง ไ ด้   
ไม่น้อยกว่า 3 ช้ินงานในช่วงเวลา 5 ปีก่อนวันประกาศรับสมัคร 
ซึ่งจะต้องผ่านการประเมินผลงานได้ระดับดีมากขึ้นไป (ระดับ A 
ลบ หรือเทียบเท่า) จากผู้ทรง คุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ดุษฎีบัณฑิตไม่น้อยกว่า 2 ท่าน 

5. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่น้อยกว่า 
550 คะแนน หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน (IBT) หรือ 
IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน 

6. มีจดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชา  
3 ฉบับ 

7. เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และ/หรือ
คณะรัฐศาสตร์ก าหนด 

 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
เหมาจ่าย 6 เทอม เทอมละ 19,800 บาท 

แผนการศึกษาแบบ 2.1 
รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีและปริญญาโทสาขา

รัฐศาสตร์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งในหรือต่างประเทศจาก
สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

2. มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25 
3. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่น้อยกว่า 

550 ค ะ แน น  หรื อ  TOEFL ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  173 ค ะ แ น น 
(Computer-based) ไม่น้อยกว่ า  80 คะแนน ( Internet-
based) หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน 

4. เง่ือนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือ
คณะรัฐศาสตร์ก าหนด 

การส าเร็จการศึกษา 
 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาครบตามจ านวนหน่วยกิต 
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
นอกจากนี้ ยังต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ และเสนอ
วิทยานิพนธ ์
 ในส่วนวิทยานิพนธ์จะมีการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่ทางคณะแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการกลั่นกรอง (Peer Review) 

วัตถุประสงค์ 
1. มีความรู้ความสามารถในการวิ เคราะห์และสังเคราะห์  

สร้างสรรค์งานวิชาการและงานวิจัย ทั้งเสริมสร้างและเกื้อหนุน
ต่อการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยมีความส านึก 
ในจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิชาการและนักวิจัยท่ีดี 

2. สามารถถ่ายทอดความรู้ แนวความคิด กระบวนการ และการ
จัดการต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ด้วยสิทธิ
เสรีภาพ หลักสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค และความ
สมานฉันท์ 

 
 


