
 
 

 
 

ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศกึษา ภาควิชารัฐศาสตร ์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
ตามที่ได้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในการนี้หลักสูตรได้ด าเนินการจัดสอบข้อเขียนในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
สอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งข้อคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณา
คัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี ้

 

๑. รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
๑) บรรพชิต       

เลขที ่ ชื่อ ฉายา นามสกลุ 
๑ พระมหาจักรพงศ ์ ชินเมธี ค ายอดใจ 
๒ พระมหาณรงค ์ ธมฺมเมธ ี ศรีพันลม 
๓ พระมหาณัฐพล   กิตฺติปญฺโญ อรรถารส 
๔ พระมหาวิษณ ุ จิรวฑฺฒนเมธ ี เจริญพล 
๕ พระมหาศิวพล พลเมธ ี ใกล้ชิด 
๖ พระมหาสมเกียรต ิ เขมจาริโณ จงเกษ ี
๗ พระปลัดเอกชัย จนฺทโชโต คงชีวะ 

 ๘ พระกฤษฎายุทธ ธมฺมวโร เต๋จ๊ะดี 
 ๙ พระจักรพงษ ์ อนุตตโร วงษ์โพธ์ิ 
 ๑๐ พระชาญชัย ติสฺสว โส ศรีแพทย ์
 ๑๑ พระชัยยา ฐิตเมโธ ตุ่นม ี
 ๑๒ พระชัยวัฒน์ เขมวีโร สง่าในเมือง 
 ๑๓ พระชัยวัฒน์ อริญชยญาโณ เสนาชุม 
 ๑๔ พระฐิติพงศ ์ ฐานิสฺสโร มีปัญญา 
 ๑๕ พระนิคม จนฺทธมฺโม สุขเจริญ 
 ๑๖ พระประเสริฐ เตชโก ชาภักดี 
 ๑๗ พระพรหมมินทร ์ ญาณเมธ ี ยอดไธสง 
 ๑๘ พระวิศวะ อาภาธโร พุ่มศรีใส 
 ๑๙ พระสร้อยทอง  ปญฺญาวโุธ ประทุมทอง 
 ๒๐ พระสุรเดช สุมเมธโส บุญเรือง 
 ๒๑ พระอุทัย โอภาโส เสลารัตน ์ มีต่อหน้า ๒ 



~ ๒ ~ 
 

เลขที ่ ชื่อ ฉายา นามสกลุ 
 ๒๒ พระอโณทัย กตปุญโญ อุ่นเรือน 
 ๒๓ Ven.Poke Pha - Poke Pha  

 

๒) คฤหัสถ์ 
เลขที ่ ชื่อ นามสกลุ 

๑ นายเกรียงไกร  พัฒนะโชติ  
๒ นางสาวณัฐกาญจน ์ เข็มนาค 
๓ นายธเดช ชวัลลักษณ ์
๔ นายนนท์ชนันท์กรณ ์ ฝ่ายเทศ 
๕ นายปฐว ี ท้ายเมือง 
๖ นางสาวป่ินอนงค ์ ทองบ่อ 
๗ นางสาวปูน วิเศษศร ี
๘ นางสาวรัตนา สารักษ ์
๙ นายวิจิตร เกิดน้อย 

๑๐ ว่าที่ร.ต.วิชญ์พล วสิษฐิพลพงศ ์
 

๓)  รายชื่อติดส ารอง 
 

เลขที ่ ชื่อ/ฉายา นามสกลุ 
๑ พระเนาวนนท์   ชยาภินนฺโท  จอ๋มพนัส 
๒ นายกฤตพงศ์ ปานผา 

  

๒. ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนเรียน 
 ๒.๑ รับเอกสารประกอบการรายงานตัวและกรอกรายละเอียดในเอกสาร คือ ใบรายงานตัว/
ทะเบียนประวัติพระนิสิต ใบลงทะเบียนรายวิชา และใบลงค าร้องขอท าบัตร  
 ๒.๒ ยื่นเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต (เรียงล าดับเอกสารให้เรียบร้อย ตามข้อ ๒.๑) 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
 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 าดบัเอกสารให้เรียบร้อย ตามข้อ ๓.๑) 

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

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัญชีเลขที่ ๖๓๓-๒-๕๐๘๗๖-๘ สาขา
อยุธยา พาร์ค”   มีต่อหน้า ๓ 



~ ๓ ~ 
 

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

 

๕. รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนการศึกษา 
 ๕.๑ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
 ๑) ๖๒๖ ๑๐๑  หลักรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก   
  ๒) ๖๒๖ ๑๐๒  พุทธวิธีสื่อสารทางการเมือง     
  ๓) ๖๒๖ ๑๐๓  หลักรัฐศาสตร์   
  ๔) ๖๒๖ ๒๐๒  วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร ์
 

๖. ค่าธรรมเนียมส าหรับการลงทะเบียนการศึกษา  
  ๖.๑ ลงทะเบียนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
   จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  

๗. ตารางบรรยายทุกวิชา/รายละเอียดเพิ่มเติม  
นิสิตสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดทางเว็บไซต์ของภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชื่อเว็บไซต์ http://gps.mcu.ac.th/ และสามารถ
ติดต่อรับรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรฯ ในวันและเวลาท าการ 
๘. ก าหนดการลงทะเบียน 

๑ ประกาศผลสอบ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๒ รับเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ๑๙ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๓ ลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
                       ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 
๑๙ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๔ พิธีเปิดการศึกษา                                          ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
๕ อบรมเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา        ๘  กรกฎาคม ๒๕๖๑    
๖ พิธีปฐมนิเทศการศึกษา ๑๔ – ๑๕  กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 

๙. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 

 ๙.๑ สถานที่ติดต่อ  
  ๙.๑.๑ ส านักงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 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 

พระนชุิต 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 

มีต่อหน้า ๔ 



~ ๔ ~ 
 

นางสาวพัชรี หาลาง   นักวิชาการการเงินและบัญชี       โทร. ๐๘๙ - ๒๐๕๓ ๑๕๕       
 

 ๙.๓ ดาวน์โหลด/รายละเอียดเพิ่มเติม 
   http://gps.mcu.ac.th/, https://www.facebook.com/polmcu๒ 

๑๐. เรื่องอื่นๆ ที่ควรทราบ 
 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 ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณที่หลักสูตรก าหนด ทั้งนี้นิสิตรูปใด 
ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการศึกษา  

     
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙    มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                    

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม) 
ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

   ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร ์  

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

