
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 
 

ภาควิชา        นิติศาสตร               คณะนิตศิาสตร 

สาขาวิชา กฎหมายเศรษฐกิจ (ภาคนอกเวลาราชการ) 

หลักสูตร  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  รหัสหลักสูตร  2  8  9  9    แผน ข 
 

คุณสมบัติ 

สําหรับผูสมัคร แผน ข ไมมีวิทยานิพนธ (ภาคนอกเวลาราชการ) 

1. สําเร็จการศึกษาขั้นต่ําปริญญาตรีสาขาใดสาขาหน่ึง 
1.1 กรณีสําเร็จการศึกษาดานนิติศาสตร เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ และบัญชี ตองมีประสบการณการทํางานในสาขาที่สําเร็จไมนอย

กวา 3 ป (นับถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

1.2 กรณีสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอ่ืน ตองมีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา 4 ป (นับถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

2. กรณีผูสําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ไมตองมีประสบการณทํางาน 

3. ผูเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จะศึกษาเกินกวา 1 สาขาวิชาในเวลาเดียวกันมิได 
4. ผานการคัดเลือกตามวิธีการที่หลักสูตรกําหนด 

5. ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 
6. ผูเขาศึกษาตองผานเกณฑคะแนนภาษาอังกฤษในวันลงทะเบียนแรกเขา ดังตอไปน้ี 

6.1 มีคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต 30 ขึ้นไป หรือ TOEFL ตั้งแต 400 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต 3.0 ขึ้นไป กอนลงทะเบียน

แรกเขา ทั้งน้ี ผลคะแนนตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบจนถึงวันปดรับสมัคร 

6.2* กรณีผานการคัดเลือกตามขอ 4 แตยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษตามขอ 6.1 ใหรับเขาศึกษาได โดยมีสถานภาพเปน นิสิตทดลอง

ศึกษา และมีเงื่อนไขวานิสิตทดลองศึกษาจะตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 ขอใดขอหน่ึง ดังน้ี 

1) ตองสอบภาษาอังกฤษใหมีคะแนนตามขอ 6.1  

2) ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑการทดสอบความรูความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 

หมายเหตุ*: กรณีตามขอ 6.2 เปนการผอนผันตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เม่ือวันที่  

19 มีนาคม 2563 และทั้งน้ีในการสําเร็จการศึกษา นิสิตตองมีคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต 45 ขึ้นไป หรือ TOEFL ตั้งแต 450 

ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต 4.0 ขึ้นไป หรือสอบผานรายวิชาภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดดวยจึงจะสําเร็จการศึกษาได                                                                                
 

รับสมัครออนไลน 

ตั้งแตวนัจนัทรที่ 6 มกราคม ถึงวันอาทิตยที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ผานเว็บไซตระบบการรับสมัครออนไลน https://law.chula-regist.com 

วิธีการคัดเลือก วันและเวลา วิธีการ 

1. พิจารณาเอกสารประกอบการรับสมัคร 

2. พิจารณาจากเรียงความแสดงวิสัยทัศนและ

แนวคิดของท านในหั วข อ  "กฎหมาย กับ

พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใน

อนาคต"  

กําหนดปดรับสมัคร/ย่ืนเอกสาร 

วันอาทิตยที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

เวลา 23.59 น. 

 
หมายเหต ุ

หลักสูตรจะยึดตามเวลาที่ผูสมัครกดสงสําเร็จและ

ปรากฏในระบบการรับสมัครออนไลนเปนสําคัญ 

อัพโหลดเอกสารประกอบการรับ

สมัครผานระบบการรับสมัคร

ออนไลนที่เว็บไซต  

https://law.chula-regist.com 
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จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับ  80  คน   

  รวม  2  หมวดวิชา  - หมวดกฎหมายธุรกิจทั่วไป  

- หมวดภาษีอากร 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันจันทรที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563   ที่ https://law.chula-regist.com   
 

การสมัคร สมัครทางระบบออนไลนพรอมแนบเอกสารประกอบการรับสมัครและหลักฐานการชําระ

คาธรรมเนียมการสมัครที่เว็บไซต https://law.chula-regist.com 

เอกสารประกอบการสมัคร 1. ใบสมัคร  

2. รูปถาย 1 น้ิว จํานวน 2 รูป ถายไวไมเกิน 6 เดือน 

3. ใบรับรองแสดงประวัติการทํางาน 

4. สําเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง และสําเนาทะเบียนบาน 

5. สําเนาประวัติการศึกษา 

        - สําเนาปริญญาบัตรนิติศาสตรบัณฑิต และสําเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript)  

        - หนังสือรับรองจากสถานศึกษาวากําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทาย (กรณียังไม  

        สําเร็จการศึกษา) 

6. สําเนาใบรับรองผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถามี) 

7.   เรียงความแสดงวิสัยทัศนและแนวคิดของทานในหัวขอ "กฎหมายกับพัฒนาการทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต" ความยาวของเรียงความไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 (รวม

เชิงอรรถ ถามี) พรอมระบุชื่อ นามสกุล ที่ขอบบนของกระดาษ (header) ทุกหนา และบันทึก

ไฟลใหอยูในรูปแบบไฟล PDF สําหรับอัพโหลดขึ้นระบบการรับสมัคร 

หมายเหตุ 

1. ในการสมัครออนไลนน้ัน ถือวาผูสมัครไดรับรองวาขอมูลและเอกสารทั้งหลายที่แนบมาน้ัน 

เปนความจริงทุกประการ 

2. เอกสารตามขอ 1-5 และ 7 กําหนดสงวันปดรับสมัคร วันอาทิตยที่ 31 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น. ผานระบบการรับสมัครออนไลนที่เว็บไซต https://law.chula-

regist.com 

3. เอกสารตามขอ 6 สามารถสงภายหลังไดที่อีเมลหลักสูตร ma-econ@law.chula.ac.th    

กอนลงทะเบียนแรกเขา 
 

รายละเอียดคาใชจาย 

1.   คาธรรมเนียมการสมัคร                                  850 บาท          

2.   คาเลาเรียน ภาคการศึกษาละ        (ตามอัตราที่กําหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัย)  

3.   คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ      50,000 บาท  

     (รวมคาอาหารและเอกสารประกอบการบรรยาย)             

  4.   คาธรรมเนียมโครงการอบรมพิเศษความรูเบื้องตนทางกฎหมาย/บริหารธุรกิจ โครงการละ  5,000 บาท 
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หมายเหตุ :  

1. คาธรรมเนียมการสมัครเม่ือชําระแลวจะไมคืนไมวากรณีใด ๆ 

2. ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตองเขารับการอบรม “โครงการอบรมพิเศษความรูเบื้องตนทางกฎหมาย/บริหารธุรกิจ” โดยเขาเรียน 

ไมต่ํากวารอยละ 80 ของโครงการฯ มิฉะน้ัน จะถือวาสละสิทธ์ิเขาศึกษา 
 

หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอสอบถามไดที่ โทร. 095-367-6127 ในวันและเวลาทําการ  

หรือ ทางอีเมล ma-econ@law.chula.ac.th 

 

ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะนิตศิาสตร ครั้งที่ 7/2563  วันที่     1 เมษายน 2563  

 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม                                             . 

  ผูอํานวยการหลักสูตร 

       /                /           . 

ลงนาม                                             . 

    คณบดีคณะนิติศาสตร 

            /                /            .    3 �������� 2563
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