
 
 

 

ประกาศวิทยาลัยสงฆน์ครน่าน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เรื่อง การรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกนิสิต   

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔       
  

  เพื่อให้การด าเนินการในการจัดการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
เฉลิมพระเกียรติฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารหลักสูตร จึงออกประกาศ
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  เรื่อง การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้         
  
 ๑. ก าหนดการรับสมัคร   

๑.๑  รับสมัคร    วันท่ี  ๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   
    ถึง  ๓๐ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑.๒  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ   วันท่ี  ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
๑.๓  สอบข้อเขียน  วันท่ี  ๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑.๔  สอบสัมภาษณ์    วันท่ี  ๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑.๕  ประกาศผลการสอบคัดเลือก   วันท่ี  ๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑.๖  รับเอกสารและขึ้นทะเบียนนิสิต  วันท่ี  ๑๕ – ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑.๗  ลงทะเบียนเรียน/ 
       ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา    วันท่ี  ๑๕ – ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑.๘  เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา วันท่ี  ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑.๙  ปฐมนิเทศและต้อนรับน้องใหม่ วันท่ี  ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑.๑๐ เปิดภาคการศึกษา   วันท่ี  ๒๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                  
 ๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ๒.๑ เป็น ผู้ส า เร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือ เ ทียบเท่าจากมหาวิทยา ลัยหรื อ

สถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดโดยได้รับค่าเฉล่ีย
สะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การท างานติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ 

๒.๒  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค และ 
๒.๓  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 

 
 

/๓. สถานที่รับสมัคร... 
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๓. สถานที่รับสมัคร 
 ส านักงานศูนย์บัณฑิตศึกษา  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน ๒  (ฝ่ังทิศตะวันออก)  วิทยาลัยสงฆ์

นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โทร/แฟกซ์. ๐๕๔-๗๑๙๔๕๖  www.nan.mcu.ac.th 

 

๔. หลักฐานการสมัคร 
๔.๑ ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง จ านวน ๒ ชุด 
๔.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๒ ชุด (คฤหัสถ์) 
๔.๓ ส าเนาหนังสือสุทธิ จ านวน ๒ ชุด (พระภิกษุ / สามเณร) 
๔.๔ ทะเบียนแสดงผลการศึกษา จ านวน ๒ ชุด ประกอบด้วย 
        - ส าเนาวุฒิบัตร ปริญญาตรี / หรือเทียบเท่า 
        - ส าเนา Transcript ปริญญาตรี / หรือเทียบเท่า 
        - หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา (ถ้ามี) 
๔.๕ ส าเนาประกาศนียบัตรเปรียญธรรม จ านวน ๒ ชุด (ถ้ามี) 
๔.๖ ส าเนาประกาศนียบัตรนักธรรม จ านวน ๒ ชุด (ถ้ามี) 
๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นด า ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๒ แผ่น (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
๔.๘ หลักฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง จ านวน ๒ ชุด  (ถ้ามี)  
๔.๙ หนังรับรองประสบการณ์การท างานตัวจริง จ านวน ๑ ชุด (ถ้ามี) 
๔.๑๐ ค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน ๕๐๐ บาท 
๔.๑๑ อื่น ๆ 
 

๕. สถานที่ศึกษา  
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรียนวันเสาร์ 
และวันอาทิตย์ รวม ๒ วัน/สัปดาห์ 

 

 ๖. ค่าใชจ้่ายตลอดหลักสูตร (แบบเหมาจ่าย)  
   จ านวน ๘๕,๐๐๐ (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

 ๗. สอบถามเพิ่มเติม/ติดต่อประสานงาน  
 

พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   โทร. ๐๘๘-๑๑๗๗๕๕๑  
ผศ.ดร.วรปรัชญ์  ค าพงษ์ 
ผศ.ดร.ธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล 

อาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตร  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

โทร. 098-5637233 
โทร. 0๙๘-๒๘๕๔๕๘๔ 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร.) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ 


