
 

 
 

ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
ตามที่ได้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในการนี้หลักสูตรได้ด าเนินการจัดสอบข้อเขียนในวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
สอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณา
คัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 

๑. รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล 
๑ พระครูสุทธิวรญาณ เขมธโร นิธิมงคลชัย 
๒ พระครูโอภาสวิหารกิจ อาสโภ ค าฟู 
๓ พระครูเกษมธีรคุณ   ญาณเมธี ดวงมนตรี 
๔ พระครูปลัดชยาวัทน์ จิตฺตวิริโย เรืองทรัพย์ 
๕ พระครูปลัดเฉลิมพร อภิวโร แป้นกลม  
๖ พระมหาชัยสิทธ์ ชยสิทฺโท เปรียบยอดยิ่ง  
๗ พระมหามนัสวี ฐิตธมฺโม อารยะนรากูล 
๘ พระมหาพชร กิตฺติวรเมธี กิติวัฒนวรานนท์ 
๙ พระปลัดโกสิทธิ์ สุวณฺโณ ทองเนื้อดี 

๑๐ พระอธิการทรงศักดิ์ ถิรธมฺโม ดิษฐลักษณ์ 
๑๑ พระอธิการล าไพ นรินฺโท ภูผา 
๑๒ พระพุทธชาติ อาภากโร แสงแจ่ม 
๑๓ พระพัฒน์ธนพงศ์ สุวฑฺฒโน ภัทรพันธ์ 
๑๔ พระจิรวัชร์  สุธมฺโม  พิชากร  
๑๕ พระจิรวัตร   จิรวฑฺฒโน พิชากร 
๑๕ พระธีรภัทร์ นาถสีโล นาคกลั่น 
๑๗ พระวริทริ์ชาการ วชิรสิทธิเมธ ี บุญกิจ 
๑๘ พระศุภชัย ปญฺญาวชิโร เปลื้องกระโทก 
๑๙ พระพัชรากร ญาณกโร ดีเลิศ 
๒๐ Phra Zhenyu Inthawangso Feng 
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๒. ขั้นตอนการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนเรียน 
 ๒.๑ รับเอกสารประกอบการรายงานตัวและกรอกรายละเอียดในเอกสาร คือ ใบรายงานตัว/
ทะเบียนประวัติพระนิสิต ใบลงทะเบียนรายวิชา และใบลงค าร้องขอท าบัตร  
 ๒.๒ ยื่นเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต (เรียงล าดับเอกสารให้เรียบร้อย ตามข้อ ๒.๑) 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
 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 พระภิกษุ
ครองผ้าปริมณฑล แต่งกายสุภาพและถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๓.๒ ใบทะเบียนประวัติที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว 
จ านวน ๑ ใบ (เรียงล าดับเอกสารให้เรียบร้อย ตามข้อ ๓.๑) 

๔. ขั้นตอนการลงทะเบียนการศึกษา 
 ๔.๑ ให้นิสิตช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน “ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี มจร. พธ.ม. 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัญชีเลขที่ ๖๓๓-๒-๕๐๘๗๖-๘ สาขา
อยุธยา พาร์ค”   

 ๔.๒ นิสิตน าเอกสารที่ทางธนาคารออกให้มาลงทะเบียนที่ส านักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ ห้องบี ๕๐๔ อาคารเรียนรวมโซนบี ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรอรับใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่การเงินของหลักสูตร
 ๔.๓ นิสิตต้องติดต่อการลงทะเบียนการศึกษาพร้อมกับลงชื่อด้วยตนเองเท่านั้นในใบ
ลงทะเบียนแล้วส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 

 

๓. รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนการศึกษา 
 ๓.๑ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
 ๑) ๖๑๔ ๑๐๑ พ้ืนฐานทางการจัดการ* 
 ๒) ๖๑๔ ๑๐๒ การจัดการในพระไตรปิฎก 
 ๓) ๖๑๔ ๑๐๔ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
 ๔) ๖๑๔ ๑๐๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ 
 ๕) ๖๑๔ ๒๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเชิงพุทธ* 

๔. ค่าธรรมเนียมส าหรับการลงทะเบียนการศึกษา  
  ๔.๑ ลงทะเบียนการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
   จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน)  

๕. ตารางบรรยายทุกวิชา/รายละเอียดเพิ่มเติม  
นิสิตสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดทางเว็บไซต์ของภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชื่อเว็บไซต์ http://gps.mcu.ac.th/ และสามารถ
ติดต่อรับรายละเอียดได้ท่ีเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรฯ ในวันและเวลาท าการ 
๘. ก าหนดการลงทะเบียน 
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๑ ประกาศผลสอบ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๒ รับเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ๑๙ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๓ ลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๙ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๔ พิธีเปิดการศึกษา                                         ๗  กรกฎาคม ๒๕๖๑  
๕ อบรมเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา       ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๖๑    
๖ พิธีปฐมนิเทศการศึกษา ๙ – ๑๐  กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 

๙. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 

 ๙.๑ สถานที่ติดต่อ  
 ๙.๑.๑ ส านักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวม โซน B ชั้น ๕ ห้อง B ๕๐๔ ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 

 

 ๙.๒ ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
 อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โทร. ๐๘๐ - ๐๔๖๘ ๕๕๙ 

พระนุชิต นาคเสโน    นักจัดการงานทั่วไป            โทร. ๐๘๓ - ๗๒๓๙ ๘๔๙ 
นายพลวัฒน์ สีทา   นักวิชาการศึกษา   โทร. ๐๘๑ - ๓๑๕๙ ๓๒๔  
นางสาววันเพ็ญ ฉายสอาด  เจ้าหน้าที่ธุรการ   โทร. ๐๘๐ - ๔๔๓๖ ๓๓๓ 
นางสาวกาญจนา บุญเรือง  นักจัดการงานทั่วไป            โทร. ๐๘๔ - ๘๓๕๒ ๘๐๔ 
นางสาวสุมาลี บุญเรือง   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี         โทร. ๐๘๘ - ๓๔๔๕ ๐๓๕ 
นางสาวพัชรี หาลาง   นักวิชาการการเงินและบัญชี       โทร. ๐๘๙ - ๒๐๕๓ ๑๕๕       

 

 ๙.๓ ดาวน์โหลด/รายละเอียดเพิ่มเติม 
   http://gps.mcu.ac.th/, https://www.facebook.com/polmcu2 

๑๐. เรื่องอ่ืนๆ ท่ีควรทราบ 
 ๑๐.๑ รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษาแรก นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามข้อบังคับฯ ส่วนข้อก าหนดเพ่ิมเติมให้ศึกษาจากคู่มือการศึกษาระดับปริญญาโท 
 ๑๐.๒ บัตรประจ าตัวนิสิต จะได้รับหลังจากเปิดภาคการศึกษาแล้ว ประมาณ  ๑ เดือน 
 ๑๐.๓ ตารางเรียนให้มารับในวันลงทะเบียนเรียน 
 ๑๐.๔ นิสิตที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้นิสิตเข้าร่วมพิธีเปิด
การศึกษาในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ในวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณที่หลักสูตรก าหนด ทั้งนี้นิสิตรูปใด ไม่ได้
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการศึกษา  

     
ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๙   มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                    

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม) 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
   ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  

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

