ประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ (เพิ่มเติม)
--------------------------------ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ประกาศเปิดรับ
สมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ Master of Political Science Program in Buddhistic Local
Government ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น แต่บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัย
ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับสมัครใหม่ ตามมติการประชุมของผู้บริหาร จึง ขอใช้ประกาศ
ฉบับเพิ่มเติมนี้แทนฉบับเดิม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. รายละเอียดหลักสูตรและจานวนที่รับ
๑.๑. รายละเอียดหลักสูตร
รายการ
แผน ก
แผน ข
(แบบ ก ๒)
รายวิชาที่เรียน
-วิชาบังคับ
๙ หน่วยกิต
๙ หน่วยกิต
-วิชาเอก
๑๘ หน่วยกิต
๑๘ หน่วยกิต
-วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต สารนิพนธ์ ๖ หน่วยกิต
รวม

๔๒

๑.๒ จานวนที่รับ
จานวนที่รับ
-ภาคปกติ (เรียน พฤหัสบดี - ศุกร์)
-ภาคนอกเวลาราชการ (เรียน เสาร์ - อาทิตย์)

๔๒
แผน ก (แบบ ก ๒)
(วิทยานิพนธ์)
๖
๖

๒. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาโดยประมาณ
๒.๑ ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย
๒.๑.๑ ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๒.๑.๒ ภาคนอกเวลาราชการ ภาคการศึกษาละ ๒๔,๐๐๐ บาท

แผน ข
(สารนิพนธ์)
๔
๒๐

๒
๒.๑.๓ บรรพชิตทั้งภาคปกติ/ภาคเวลานอกราชการ ภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๒.๒ ค่ากิจกรรม English language training ๒ ครั้งๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท รวม ๔,๐๐๐ บาท
๒.๓ ค่ากิจกรรมศึกษาดูงานเชิงวิชาการต่างประเทศ ประมาณ ๒๕,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ บาท
ตามกิจกรรมทีจ่ ัดและเส้นทางการเดินทาง
๒.๔ ค่ากิจกรรมปฏิบัติธรรม ๔ ครั้งๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท รวม ๖,๐๐๐ บาท (ปฏิบัติธรรมภาค
การศึกษาละ ๑ ครั้ง)
๒.๕ ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ จานวน ๑,๕๐๐ บาท
๒.๖ ค่าใบสมัคร ๕๐๐ บาท
๓. สมัครสอบ
๓.๑ จาหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
จ าหน่ า ยใบสมั ค รและรั บ สมั ค รตั้ ง แต่ บั ด นี้ จนถึ ง วั น อั ง คารที่ ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๖๒ ทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
๓.๒ วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ที่สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม “ใบสมัคร” และแนบเอกสารประกอบการสมัครตามที่กาหนด
ดังนี้
๓.๒.๑ ใบสมัคร
๓.๒.๒ สาเนาใบระเบียนผลการเรียน
จานวน ๑ ชุด
๓.๒.๓ สาเนาใบปริญญาบัตร
จานวน ๑ ชุด
๓.๒.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ชุด
๓.๒.๕ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ชุด
๓.๒.๖ รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิว้
จานวน ๓ แผ่น
๓.๒.๗ หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
๔. คุณสมบัติผู้สมัคร
๔.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
๔.๑ เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อเที ย บเท่ า ตามที่ ห ลั ก สู ตรก าหนดจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นๆ ซึ่งหลักสูตรปริญญานั้นสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยให้การรับรอง
๔.๒ มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ จากระบบคะแนนเต็ม ๔ แต้ม
๔.๓ ผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับเป็น
นักศึกษาได้โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๔.๔ ในกรณีที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศต้องมีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติม
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด

๓
๔.๕ สาหรับผู้ที่ไม่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์/การปกครอง จะต้อง
ศึกษารายวิชาทางรัฐศาสตร์เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๒ รายวิชา (๖ หน่วยกิต) ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
๔.๖ มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติในทางเสียหาย ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
๔.๗ ผู้สมัครภาคปกติเป็นผู้อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๕. ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน ที่ www.mbuisc.ac.th หรือ โทร.๐๖๕-๓๐๙-๗๙๕๗, ๐๘๔-๖๗๔-๓๓๑๓
๖. การสอบคัดเลือก
วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
-เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์/การปกครอง
-เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
วิ ช าภาษาอั ง กฤษ (เน้ น ทดสอบการอ่ า นและเขี ย นเพื่ อ
ประเมินระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ)
๗. สถานที่สอบ
ณ ห้อง ๕๒๑๓ อาคารเรียนและหอสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
บ้านโนนชัย ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๘. ประกาศผลการสอบผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายชื่อสารอง
วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน ที่ www.mbuisc.ac.th หรือ โทร.๐๖๕-๓๐๙-๗๙๕๗, ๐๘๔-๖๗๔-๓๓๑๓
๙. รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน
วันที่ ๕ - ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อาคารศูนย์วิทยบริการสิ รินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมีค่าใช้จ่าย
สาหรับภาคการศึกษาแรก ดังนี้
๙.๑) ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย
ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) ภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ภาคนอกเวลาราชการ ภาคการศึกษาละ ๒๔,๐๐๐ บาท
(บรรพชิตทั้งภาคปกติและภาคเวลานอกราชการ ๑๕,๐๐๐ บาท)
๙.๒) ค่ากิจกรรม English language training โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ ๒,๐๐๐ บาท
๙.๓) ค่ากิจกรรมปฏิบัติธรรม ๑,๕๐๐ บาท
๑๐. ปฐมนิเทศและสัมมนาวิชาการนักศึกษาใหม่
วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องเรียน
หอสมุด ชั้น ๑
๑๑. เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒
วันเสาร์ ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้องเรียนอาคารหอสมุด ชั้น ๑

๔
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร)
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

