
 
 
 
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

เร่ือง ก าหนดการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดบับัณฑติศึกษา (รอบสอง) 
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต       
  

  เพ่ือให้การด าเนินการในการบริหารจัดการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี 
ศรีสุวรรณภูมิ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี 
ศรีสุวรรณภูมิ เรื่อง ก าหนดการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ดังต่อไปนี้         

 ๑. ก าหนดการรับสมัคร   

รับสมัคร    ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ถึง วันท่ี ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
สอบข้อเขียน  วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สอบสัมภาษณ์    วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก    วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รับเอกสาร และข้ึนทะเบียนนิสิต    วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าศึกษา วันที่ 17  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
ปฐมนิเทศการศึกษา  วันที่ 17  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓     
เปิดภาคการศึกษา   วันที่ 1  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

 ๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่ าจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยได้รับค่าเฉลี่ย
สะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ 

๒.๒  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค และ 
๒.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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๓. สถานที่รับสมัคร 
 ส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ เลขที่ 249 วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 

ถนนมาลัยแมน ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 7200๑ โทร.๐๙๘ ๙๗๑ ๗๓๔๔  
Address : http://spmcu.ac.th 

 

๔. หลักฐานการสมัคร 
๔.๑ ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง ๑ ชุด 
๔.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ๑ ชุด (คฤหัสถ์) 
๔.๓ ส าเนาหนังสือสุทธิ ๑ ชุด (พระภิกษุ / สามเณร) 
๔.๔ ทะเบียนแสดงผลการศึกษา ๑ ชุด ประกอบด้วย 
        - ส าเนาวุฒิบัตร ปริญญาตรี / หรือเทียบเท่า* 
        - ส าเนา Transcript ปริญญาตรี / หรือเทียบเท่า* 
        - หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)* 
๔.๕ ส าเนาประกาศนียบัตรเปรียญธรรม ๑ ชุด (ถ้ามี) 
๔.๖ ส าเนาประกาศนียบัตรนักธรรม ๑ ชุด (ถ้ามี) 
๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นด า ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๓ แผ่น (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
๔.๘ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง (ถ้ามี)  
๔.๙ หนังรับรองประสบการณ์การท างาน (ถ้ามี) 
๔.๑๐ ค่าธรรมเนียมการสมัคร  
๔.๑๑ อ่ืน ๆ 
หมายเหตุ : * ในวันสมัคร ต้องน าเอกสารฉบับจริงมาแสดงกับเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย 
 

๕. สถานที่ศึกษา  
อาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ถนนมาลัยแมน  

ต าบลรั้วใหญ่  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  72001  เรียน วันเสาร์  และวันอาทิตย์  
รวม ๒ วัน/สัปดาห ์

 

 ๖. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (แบบเหมาจ่าย)  
   จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
   แบ่งช าระภาคการศึกษาละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
 



 
 

 หน้า ๓ 
 

 
 

 ๗. สอบถามเพิ่มเติม/ติดต่อประสานงาน  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต  ศรีประดิษฐ์  เลขานุการหลักสูตรฯ  โทร 083-7922555 
พระนันท์ธนัฏฐ์  นฺนทรตโน   ผู้ช่วยเลขานุการหลักสูตรฯ โทร 080-6502167 
พระสามารถ  จตฺตมโล    นักวิชาการศึกษา   โทร 096-6530216 
นายมานพ  ปานสุวรรณ    ผอ.ส านักงานวิทยาลัย  โทร 062-1324235 
นางสาววิกานดา  ศรีศักดา   นักวิชาการศึกษา   โทร 085-2928846 
ดร.เพ็ญพรรณ  เฟ่ืองฟูลอย   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โทร 062-6978932 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

(พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, ดร.) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

    


