ประกาศบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตแพร่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
เรื่อง การรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๒)
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ กำหนดเปิดรับสมัครนิสิตเพื่อ
เข้าศึกษาต่อในระดับ บัณ ฑิตศึกษา หลั กสูตรรัฐศาสตรมหาบัณ ฑิตมหาบัณ ฑิต ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(รอบที่ ๒) มีรายละเอียดดังนี้
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จำนวน ๓๐ รูป/คน
ระยะเวลาการศึกษา
๑. ให้มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติในระบบทวิภาค
๒. รายวิชาที่กำหนดให้นิสิตฟั งการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่ วโมง และศึกษานอกเวลาอีกไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๓. รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการ อภิปราย หรือสัมมนา สัปดาห์ละ ๒ ถึง ๓ ชั่ว โมง และเมื่อรวม
เวลาการศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อ ยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ
๑ หน่วยกิต
๔. ข้อกำหนดพิเศษ นิสิตต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา ๓๐ วัน จึงมีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์
เพื่อสำเร็จการศึกษา
๕. รายละเอียดอื่น ๆ ใดที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการศึกษา ให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาใช้โดยอนุโลม
ระบบการศึกษา
๑. บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จัด การศึกษาระบบหน่วย
กิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึก ษามี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์

๒. ระบบการศึกษาในเรื่องอื่น ๆ ให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่ าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาใช้โดยอนุโลม

คุณสมบัติของผู้รับสมัคร
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือ สถาบันการศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง
๒. ต้องได้ค่าระดับ เฉลี่ย สะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำ กว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้มี
ประสบการณ์การทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับแต่สำเร็จการศึ กษา และผู้จบเปรียญธรรม ๙
ประโยค
๓. ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลั ยของมหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
สถานที่รับสมัคร
ห้ องสำนั กงานบั ณ ฑิตศึกษาวิทยาเขตแพร่ ชั้น ๒ อาคารองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดแพร่อุป ถัมภ์
มหาวิทยาลั ย มหาจุฬ าลงกรณราชวิ ทยาลั ย วิท ยาเขตแพร่ บ้ านหนองห้ า ตำบลแม่ค ำมี อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่
หลักฐานประกอบการรับสมัคร
๑. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ หนังสือเดินทาง
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/
บัตรข้าราชการสำหรับคฤหัสถ์
หรือสำเนาหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ
๓. ทะเบียนแสดงผลการศึกษา
- สำเนาวุฒิบัตรปริญญาตรี/หรือเทียบเท่า
- สำเนา Transcript ปริญญาตรี/หรือเทียบเท่า
- หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
๔. สำเนาประกาศนียบัตรเปรียญธรรม (ถ้ามี)
๕. สำเนาประกาศนียบัตรนักธรรม (ถ้ามี)
๖. รูปถ่านหน้าตรงไม่สวมแว่นตา ๑.๕ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๗. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง
๘. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
(หมายเหตุ : หลักฐานการรับสมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้อง)
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จำนวน
จำนวน
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วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา วิ ท ยาเขตแพร่ ร่ ว มกั บ คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต จะ
ดำเนินการเกี่ยวกับการรับนิสิตใหม่ โดยพิ จารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมั ครเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ในแต่ละปีการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑. ผู้สมัครต้องมีเอกสารหลักฐานตรงตามคุณสมบัติที่หลักสูตรฯ หรือบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
๒. ผู้สมัครต้องผ่านสอบข้อเขียนวัดความรู้ในรายวิชาตามที่หลักสูตรฯ หรือบัณฑิตวิทยาลัย
กำหนด
๓. ผู้สอบผ่านข้อเขียนต้องสอบสัมภาษณ์ในเนื้อหาตามข้อ ๒ และความรู้ความสามารถด้าน
อื่น ๆ ตามที่หลักสูตรฯ หรือบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
รายวิชาสอบข้อเขียน
ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือกในรายวิชาดังต่อไปนี้
๑. วิชาเฉพาะ (รัฐศาสตร์)
๒. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
๓. วิชาภาษาอังกฤษ
๔. สอบสัมภาษณ์
กำหนดการรับสมัคร
๒ มิถุนายน - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒๖ มิถุนายน
๒๕๖๓
๒๗ มิถุนายน
๒๕๖๓
๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๓
๑-๑๑ กรกฎาคม
๒๕๖๓
๑๑

กรกฎาคม

๒๕๖๓

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เปิดรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
รายงานตัวนิสิตใหม่และลงทะเบียน
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
เปิดภาคเรียนการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓

สถานทีศ่ ึกษา
ห้อง A ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เรียนวันเสาร์และอาทิตย์
รวม ๒ วัน/สัปดาห์
สอบถามเพิ่มเติม/ประสานงาน
พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์, ผศ. ดร.
ผศ. ดร.สมจิต ขอนวงค์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่
อาจารย์ประจำหลักสูตร ฯ

โทร. ๐๘๒-๐๒๙๘๒๘๖
โทร. ๐๙๑-๘๕๖๙๑๔๕

ผศ. ดร.สายัณห์ อินนันใจ
พระวุฒิชัย ขนฺติพโล

อาจารย์ประจำหลักสูตร ฯ
เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา ฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(พระราชเขมากร, รศ. ดร.)
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

โทร. ๐๘๗-๘๐๔๙๔๙๕
โทร. ๐๘๗-๘๔๒๘๗๔๔

