
 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

เร่ือง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๐ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

 ตามท่ีได้มีการสอบเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ได้ด าเนินการสอบในวันที่ ๓ และวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 
บัดนี ้ได้มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประกอบด้วย 
๑.รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา  
 

๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์แบบ ๑.๑ 
ที ่ ชื่อ นามสกุล 
๑ นางสาวปทิดา  วัธนินทร 
๒ นางสาวปรียนันท์   โพธิธรรมสถิต 
๓ นางรัตติยา  พรมกลัป์ 
๔ นายสุภัทรชัย  สีสะใบ 
๕ ด.ต.สุวิทย์  กัลลประวิทย์ 

 

๑.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แบบ ๒.๑ 
ที ่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
1 พระครูนิภาภัทรกิจ  ฐิตสทฺโธ 
2 พระครูนิติจันทโชติ  จนฺทโชโต 
3 พระมหาสุเมฆ  สมาหิโต 
4 พระฉัฒร์นุพงศ ์ อตฺถกาโม 
5 พระธงชัย  วชิรญาโณ 
6 พระรฐักร  รตนธมฺโม 
7 พระวิจิตร าณวโร 
8 พระอภิชาต  อภิชาโต 
9 นายจรูญศักดิ ์ สุนทรเดชา 
10 ว่าที่ ร.ต. เจนยุทธ ทั่งกลาง 
11 นายเจริญชัย  กุลวัฒนนาพร 

มีต่อหน้า ๒ 
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ที ่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
12 นายชนะพงษ์ กล้ากสิกิจ 
13 ร.ต.ฐิติทัตน์  นิพนธ์พิทยา 
14 นางสาวฑัมม์พร  นิพนธ์พิทยา 
15 พ.ต.อ.ทัชชกร  แสงทองด ี
16 นายธงชัย  คล้ายแสง 
17 นางนวลเนตร  กวยาวงศ ์
18 นางสาวพิมพ์จุฑา  เลิศพณพงษ ์
19 นายภูริภัทร  ห้วยหงส์ทอง 
20 นางศิริณี  วัธนินทร 
21 นายศิลปวิชญ์ น้อยสมมิตร 
22 นายสมบัติ  นามบุรี 
23 นายสมาน  ศิริเจริญสุข 
24 นายสิงห์ค า  มณีจันสุข 

๒. ขั้นตอนการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนเรียน 
๒.๑ รับเอกสารประกอบการรายงานตัวและกรอกรายละเอียดในเอกสาร คือ ใบรายงานตัว/ทะเบียน

ประวัติพระนิสิต ใบลงทะเบียนรายวิชา และใบลงค าร้องขอท าบัตร  
๒.๒ ยื่นเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต (เรียงล าดับเอกสารให้เรียบร้อย ตามข้อ ๒.๑) เพ่ือให้

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
๒.๓ รับใบแจ้งหนี้และช าระเงิน 
๒.๔ เซ็นชื่อก ากับในบัญชีรายชื่อผู้มารายงานตัว 
๒.๕ ตรวจความเรียบร้อย 
๒.๖ ภาพถ่ายส าหรับติดบัตรนิสิต 

 

๓. เอกสารที่ใช้ประกอบในการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
๓.๑ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ส าหรับติดบัตรประจ าตัวนิสิต จ านวน ๒ ใบ (หน้าตรง ไม่สวมแว่นด า แต่ง

กายสุภาพและถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน) 
๓.๒ ใบทะเบียนประวัติที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ ใบ 

(เรียงล าดับเอกสารให้เรียบร้อย ตามข้อ ๓.๑) 
 
๔. ขั้นตอนการลงทะเบียนการศึกษา 

๔.๑ นิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน “ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ชื่อ บัญชี 
“มจร. หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มจร.” สาขาแม็คโคร จรัญสนิทวงค์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๔๒-๒-๒๓๒๓๓-
๘ ตามประกาศหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ เรื่อง การจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
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๔.๒ นิสิตน าเอกสารที่ทางธนาคารออกให้มาลงทะเบียนที่ส านักงานบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ห้องบี ๕๐๔ ชั้น ๕ อาคาร
เรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๕.๓ นิสิตต้องติดต่อการลงทะเบียนการศึกษาพร้อมกับลงชื่อด้วยตนเองเท่านั้นในใบลงทะเบียนแล้วส่ง
มอบให้เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 

 

๖. การศึกษารายวิชาปรับพื้นฐานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์: เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต ส าหรับผู้ไม่
เคยได้เรียนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือไม่ได้เรียนรายวิชาเหล่านี้มาก่อน ซึ่งนิสิตต้องลงทะเบียนเรียน 
และต้องสอบให้ผ่าน เว้นแต่ผู้ที่ได้สอนหรือมีผลงานทางวิชาการตรงกับรายวิชาเหล่านี้ 

 ๑) ๔๐๗ ๑๐๒ รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
 ๒) ๔๐๗ ๑๐๓ ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๓) ๔๐๗ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

๗. ค่าธรรมเนียมส าหรับการลงทะเบียนการศึกษา  
๗.๑ ค่าธรรมเนียมส าหรับการลงทะเบียนรายวิชาปกติ 

๗.๑.๑ นิสิตลงทะเบียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคการศึกษาที่ ๑ จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท  
(เก้าหม่ืนบาทถ้วน) 

๗.๒ ค่าธรรมเนียมส าหรับรายวิชาปรับพื้นฐาน รายวิชาละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ และประกาศโครงการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง จ านวนงวดเงินของการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๕ 

 

๘. ตารางบรรยายทุกสาขาวิชา/รายละเอียดเพิ่มเติม  
นิสิตสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดทางเว็บไซต์ของภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังค มศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชื่อเว็บไซต์ http://gps.mcu.ac.th/ และสามารถติดต่อรับ
รายละเอียดได้ท่ีเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรฯ ในวันและเวลาท าการ 
 

๙. ก าหนดการลงทะเบียน 
๑ ประกาศผลสอบ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๒ รับเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ๑๓ มิถุนายน – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๓ ลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
    ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

 

๑๓ มิถุนายน – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๔ เตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตก่อนเปิดภาค 
    การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๕ พิธีปฐมนิเทศการศึกษา ๑ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๖ เปิดเรียนวิชาแรก ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
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๑๐. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ๑๐.๑ สถานที่ติดต่อ  
  ๑๐.๑.๑ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อาคารเรียนรวม โซน B ชั้น ๕ ห้อง B ๕๐๔ ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 
 ๑๐.๒ ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
  ๑. พระสมนึก ธีรปญฺโ   นักวิชาการศึกษา        โทร : ๐๙๓-๙๙๖-๒๖๒๘ 
  ๒. นางสาววันเพ็ญ ฉายสอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ        โทร : ๐๘๐-๔๔๓-๖๓๓๓ 

๓. นางสาวสุมาลี บุญเรือง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี    โทร : ๐๘๘-๓๔๔-๕๐๓๕ 
 
 ๑๐.๓ ดาวน์โหลด/รายละเอียดเพิ่มเติม 
   http://gps.mcu.ac.th/, https://www.facebook.com/polmcu2 

๑๑. เรื่องอ่ืนๆ ท่ีควรทราบ 
๑๑.๑ รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษาแรก นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม

ข้อบังคับฯ ส่วนข้อก าหนดเพ่ิมเติมให้ศึกษาจากคู่มือการศึกษาระดับปริญญาเอก 
๑๑.๒ บัตรประจ าตัวนิสิต จะได้รับหลังจากเปิดภาคการศึกษาแล้ว ประมาณ  ๑ เดือน 
๑๑.๓ ตารางเรียนให้มารับในวันลงทะเบียนเรียน 
๑๑.๔ นิสิตที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณที่หลักสูตรก าหนด ทั้งนี้นิสิตทุก
รปู/คนใด ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการศึกษา  

 
ประกาศ  ณ  วันที่     ๑๓     มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
(พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร.) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  

http://gps.mcu.ac.th/

