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ขั้นตอนการเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท MPE 

 

 
วัน/เดือน/ป ี

 

 
ก าหนดการส าคัญ 

 
วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 -ประกาศผลสอบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 

 
ตั้งแต่วันที่ 5-12  มิถุนายน 2560 -ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โอนเงินค่าลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2559 พร้อมทั้ง 

Fax  สลิปเงินโอนมาที่ 02-226-1028 หรือสแกนสลิปโอนเงินส่งมาที่
เมล polsci.mpe@gmail.com และน าหลักฐานการโอนมาให้
โครงการฯ ในวันเปิดเรียน วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560  
**(หากไม่โอนเงินค่าลงทะเบียนจะถือว่าท่านสละสิทธิ์)** 
 

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 - เปิดเรียนภาคฤดูร้อน/2559 วิชา รม.500 ความรู้เบื้องต้นทาง
รัฐศาสตร์ส าหรับนักบริหาร  
 

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 สอบวิชา รม.500  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ส าหรับนักบริหาร 
 

 
 

                ดูรายละเอียดหน้าถัดไป 
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ขั้นตอนการรับเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 

1) การประกาศผลการเข้าศึกษา 
โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอง ส าหรับนักบริหาร ประกาศผลการเข้าศึกษา ในวันจันทร์

ที่  5  มิถุนายน  2560  ติดประกาศ ณ  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ และคณะ
รัฐศาสตร์  ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต หรือ สามารถสอบถามผลการเข้าศึกษาได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์  
(02)613-2335, (02)613-2344 และ http://www.polsci.tu.ac.th/  
 

2) การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการช าระค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2559 ตั้งแต่วันที่    

5 – 12  มิถุนายน  2560  พร้อมทั้ง Fax สลิปเงินโอนมาที่โทร 02-226-1028  หรือสแกนสลิปโอนเงินส่งมาที่เมล
polsci.mpe@gmail.com โดยเขียนชื่อ – นามสกุล ของท่านให้ชัดเจน หากท่านไม่ช าระเงินค่าลงทะเบียน
ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา  

2.1 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โครงการ MPE ศูนย์รังสิต 
-  ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าเตียน เลขที่บัญชี 026-0-09640-7   

จ านวน  10,000  บาท ตั้งแต่วันที่ 5-12 มิถุนายน 2560 
อัตราค่าลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2559 
 1) ค่าหน่วยกิตวิชาเสริมพ้ืนฐาน  (1 วิชา x 3 หน่วยกิต x 2,500 บาท)   7,500 บาท 
 2) ค่าต าราและเอกสารวิชาพ้ืนฐาน  (1 วิชา x 1,000 บาท)    1,000 บาท 
 3) ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยภาคฤดูร้อน      1,500 บาท 
       รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น          10,000 บาท 
 

3) การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องจัดเตรียมเอกสารเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และน าเอกสารส่งโครงการในวันที่ 17 

มิถุนายน 2560 (วันเปิดภาคฤดูร้อน/2559) ดังต่อไปนี้ 
3.1 เอกสารที่ต้องน าส่งโครงการ ดังนี้ 
 3.1.1 รูปถ่ายขนาด 1.5  นิ้ว จ านวน  2  รูป  ใช้ส าหรับติดใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (โครงการจะ

แนะน าการเข้าระบบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในวันเปิดเรียน)  
 3.1.2 รูปถ่ายขนาด 1  นิ้ว  จ านวน  2  รูป เพ่ือท าบัตรนักศึกษา 
 รูปถ่ายที่ใช้ต้องเป็นรูปถ่าย ถ่ายไว้ไม่เกิน1 ปี สวมเสื้อไม่มีลาย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา

ด า ไม่สวมชุดครุยปริญญาของสถาบันใด ๆ (อนุโลมรูปถ่ายที่สวมสูทสีสุภาพ ไม่มีลาย เครื่องแบบข้าราชการ ไม่สวม
หมวก เสื้อชุดไทยพระราชทานสีพ้ืนออกขาว) และให้นักศึกษาเขียนชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนนักศึกษาหลังรูปถ่าย 

  

http://www.tu.ac.th/
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  3.1.3 ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
 3.1.4 หลักฐานการเปลี่ยนค าน าหน้า/ยศ หรือชื่อ-สกุล กรณีที่ข้อมูลในหลักฐานส าเร็จการศึกษา ไม่

ตรงกับบัตรประชาชน (ถ้ามี) 
 3.1.5 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ที่ระบุวันที่ส าเร็จการศึกษา 
 3.1.6 ส าเนา Transcript ที่ระบุวันที่ส าเร็จการศึกษา  
 3.1.7 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ต้องระบุข้อความว่า “สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา”  
 3.2 เอกสารทุกฉบับให้นักศึกษา Scan เป็นไฟล์เดียวกัน และบันทึกเป็น PDF File ตั้งชื่อเป็น  
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา ส่งให้โครงการที่เมล polsci.mpe@gmail.com 
 3.3 ท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ผลิตโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
  3.3.1 รับแบบฟอร์มท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา (รับที่โครงการในวันเปิดเรียน) กรอกข้อมูลให้
เรียบร้อย พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
  3.3.2 ค่าท าบัตรนักศึกษาจ านวน  200   บาท 
 

4)  ก าหนดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน/2559 
 3.1 เปิดเรียนภาคฤดูร้อน/2559 วันที่ 17  มิถุนายน  2560 

3.2 ตารางเรียนวิชาพ้ืนฐาน รม.500 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ส าหรับนักบริหาร 
 
เวลาเรียน สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 6 

เสาร์ 
09.00-16.00น. 

17 มิ.ย.60 24 มิ.ย.60 1 ก.ค.60 15 ก.ค.60 
 

22 ก.ค.60 
สอบประจ า

ภาค 
อาทิตย์ 

09.00-16.00น. 18 มิ.ย.60 25 มิ.ย.60 2 ก.ค.60 16 ก.ค.60 

 
 

 

 


