ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง กาหนดการลงทะเบียนการศึกษานิสิตชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ด้ว ยหลั กสู ตรบั ณฑิตศึกษา สาขาชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิช า
รัฐศาสตร์ คณะสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กาหนดให้มีการเปิดการศึกษา ภาค
การศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนิสิตนิสิตชั้นปีที่ ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการในการจัดการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดการศึกษา และนโยบายหลักสูตรฯ
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๘ (๓) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จึงออกประกาศ
หลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ช าการจั ด การเชิ ง พุ ท ธ และสาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ เรื่ อ ง กาหนดการ
ลงทะเบียนการศึกษานิสิตชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. กาหนดการลงทะเบียนการศึกษา
๑.๑ ลงทะเบีย นการศึกษา ระหว่างวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวัน ที่ ๑๓ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๒ นิสิตทุกรูป ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลานี้
๑.๓ นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนตามกาหนดเวลา ต้องชาระค่าปรับวันละ ๑๐๐ บาท ต่อ ๑ วันทา
การ แต่ ไ ม่ เ กิ น ๑,๐๐๐ บาท หากมี เ หตุ จ าเป็ น สุ ด วิ สั ย ไม่ ส ามารถลงทะเบี ย นและช าระค่ า ธรรมเนี ย มตาม
กาหนดเวลาได้ต้องยื่นคาร้องขอผ่อนผันเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันที่ วันที่ ๑๒
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๔ เรียนทุกวัน อังคาร ทุกสัปดาห์ เริ่มเรียนวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๑๖ สัปดาห์
๒. ขั้นตอนการลงทะเบียนการศึกษา
๒.๑ ให้นิสิตชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน “ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี
มจร. หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๕๕-๒-๐๖๖๘๑-๑”
๒.๒ ให้นิสิตนาหลักฐานการชาระเงิน ที่ธนาคารออกให้ มาแจ้งการลงทะเบียนได้ที่ “สานักงาน
หลั ก สู ต รบั ณฑิ ตศึ กษา ระดับ ปริ ญญาโท อาคารเรี ยนรวมโซน B ชั้น ๕ ห้ อง B ๕๐๔ คณะสั ง คมศาสตร์

~๒~
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลวงกรณราชวิทยาลัย ในระหว่างวันจันทร์-ศุกร์” ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตาม
วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
๒.๓ นิสิตติดต่อรับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึก ษาได้ที่ “สานักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับ
ปริญญา อาคารเรียนรวมโซน B ชั้น ๕ ห้อง B ๕๐๔ สานักงานบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลวงกรณราชวิทยาลัย ในระหว่างวันจันทร์-ศุกร์” ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้น
๓. รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนการศึกษา
๓.๑ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ที่
๑
๒

รหัสวิชา/รายวิชา
๖๑๔๒๑๔ การศึกษาตามแนวแนะทางการจัดการเชิงพุทธ
๖๑๔๓๑๗ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ
รวม

จานวนหน่วยกิต
๓
๓
๖

๔. ค่าธรรมเนียมสาหรับการลงทะเบียนการศึกษา
๔.๑ ลงทะเบี ย นการศึ ก ษา ภาคการศึ ก ษาที่ ๑ ปี ภ าคการศึ ก ษา ๒๕๖๐ จ านวน
๑๒,๓๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๕. ตารางบรรยายทุกวิชา/รายละเอียดเพิ่มเติม
นิสิตสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดทางเว็บไซต์ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชื่อ
เว็บไซต์ http://gps.mcu.ac.th/ และติดตามข้อมูลข่าวสารการศึกษาได้ที่ facebook หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
คณะสังคมศาสตร์ มจร. สามารถติดต่อรับรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ประจาหลักสูตรฯ ในวันและเวลาทาการ
ผู้ประสานงาน
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี
นายเอกพันธ์ วิมานทอง
นายพลวัฒน์ สีทา
นางสาววันเพ็ญ ฉายสอาด
นางสาวสุมาลี บุญเรือง
ประกาศ ณ วันที่

เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โทร.๐๙๘-๒๘๑๐๗๙๙
นักวิชาการศึกษา
โทร.๐๘๔-๔๖๑๕๗๐๔
นักวิชาการศึกษา
โทร.๐๘๑-๑๓๕๙๓๒๔
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร.๐๘๐-๔๔๓๖๓๓๓
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทร.๐๘๘-๓๔๔๕๐๓๕
๑๙

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม)
ผู้อานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

