
 
 

ประกาศโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เร่ือง  ผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ 
***************** 

 ตามที่ คณะครุศาสตร รวมกับ บัณฑติวทิยาลัย ไดดําเนินการสอบเขาศึกษาหลักสตูรพุทธศาสตร
มหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๒  โดยไดสอบขอเขยีนและสอบ
สัมภาษณ  เมือ่วันเสาร-อาทิตย  ที่  ๓๐-๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒   เปนที่เรียบรอยแลว  โดยมีผูผาน
เกณฑการสอบคัดเลือก  ดังตอไปนี ้
 

ก.ผูสอบผานฝายพระสังฆาธกิาร 
เลขท่ี               ชื่อ                                        ฉายา                           นามสกุล 
๑. พระมหาสมบตัิ  ธนปฺโญ  ฉลอง 
๒. พระครูสังฆรักษจํานงค ถาวรธมฺโม  สุวรรณปาล 
๓. พระครูสังฆรักษกิตต ิ กิตฺตวํโส  เกิดความเยน็ 
๔. พระครูอุทุมพรกิตติคุณ  ภมโร  แตงเนียม 
๕. พระครูสุพลวุฒิกร  สุภโร อาจคคุม 
๖. พระครูปลัดไชยวุฒ ิ อาภานนฺโท  กระถินทอง 
๗. พระครูวิจิตรปทุมรัตน  ปฺญาทีโป  นาคมี 
๘. พระครูเมตตามงคลวิศิษฎ อคฺควโร สงวนไว 
๙. พระครูปลัดวสุิทธิ์ นริสฺสโร  ขาวเกต ุ
๑๐. พระครูเกษมสตุารักษ  เขมจิตฺโต  จงสุวรรณ 
๑๑. พระครูวิมลศภุการ จนฺทโน  สวนมาลี 
๑๒. พระธรรมรฐั  อติเมโธ บัตรพันธนะ 
๑๓. พระครูวัฒนสตุานุกูล  ลทฺธคุโณ  สระงาม 
๑๔. พระครูโอภาสกิจจานยุุต  ปภสฺสโร  สุภานนทเดชากุล 
๑๕. พระครูสุจิตรัตนากร วฑฺฒจิตฺโต  ปล้ืมสวัสดิ์ 
๑๖. พระมหาสมโภชน  กุสโล แดงสวัสดิ ์
๑๗. พระครูโกมุทสิทธิการ  เกสโร  วัยวงศวิทย 
๑๘. พระครูสังฆรักษบุญใส รตนปุตฺโต  สามา 
๑๙. พระปลัดลําดวน ติสาโร  รอดทิม 



เลขท่ี              ชื่อ                                        ฉายา                            นามสกุล 
๒๐. พระครูใบฎีกาเมธี จนฺทโชโต อยูคุมญาติ 
๒๑. พระมหาสุรศกัดิ ์ สุรสกฺโก  โพธ์ิเงิน 
๒๒. พระครูปลัดกติติวรวัฒน โอภาโส  แสงทอง 
๒๓. พระครูปทุมศีลาภรณ  กนฺตสีโล สําเภาแกว 
๒๔. พระครูสุนทรธัญรักษ  ปุณฺณสิริ อนรักษ 
๒๕. พระครูปลัดสถิตพงศ มนาปภาณ ี เรืองพุม 
๒๖. พระครูโสภณคุณานุกูล ธมฺมนิติโก กลอมเจริญ 
๒๗. พระครูเกษมสทิธิคุณ สนฺตจิตฺโต แสงมณีรัตนากร 
๒๘. พระครูสังฆรักษโสภณ โสภโณ  ดียิ่ง 
๒๙. พระทวัฒน อุตฺตมธมฺโม จันทิพยวงษ 
๓๐. พระครูวิวิธกาญจนคุณ สุภาจาโร คํามี 
๓๑. พระอธิการสนิท จิตฺตธมฺโม กองแกว 
 

ข.ผูสอบผานฝายบรรพชติ 
เลขท่ี              ชื่อ                                        ฉายา                        นามสกุล 
๑. พระมหาราชัน จิตฺตปาโล มูลลา 
๒. พระมหาบุญเสริม ธมฺมทินฺโน ทองศรี 
๓. พระธนากร วชิรธมฺโม โพธ์ิวัน 
๔. พระศรชัย ฐานสมฺปนฺโน โยลัย 
๕. พระมหาธีระพันธ อธิปฺโญ พวงจิตร 
๖. พระมหาขวัญยืน สุทนฺโต ฟางทสวัสดิ ์
๗. พระนันทชยั จตฺตมโล จันทรเพ็ง 
๘. พระจักรพนัธ ปฺญาธโร แซเตียว 
๙. พระศศวนิ ตปสีโล อินทรกุล 
๑๐. พระมหาเมธา อภินนฺโท ดวงคุณ 
๑๑. พระมหาสงการณ ถิริจิตฺโต เขื่อนแกว 
๑๒. พระพิธี อาภาทโร บุญทวี 
๑๓. พระมหาณรงค ปฺญาวุฑฺโฒ โหลแกว 
๑๔. พระดวงจันทร เจมวีโร สาวคตุย 
๑๕. พระมหาวิชาญ เตชธมฺโม เคนรํา 
๑๖. พระสุริยะศกัดิ ์ จิตฺตธมฺโม จันทรคํามณ ี
๑๗. พระพรชัย คุณชโย พรมพันธ 
๑๘. พระทวีศกัดิ ์ พุทฺธรกฺขิโต ยุทธไกร 



เลขท่ี              ชื่อ                                        ฉายา                         นามสกุล 
๑๙. พระสัมฤทธิ์ เตชปฺุโญ จําเนียร 
๒๐. พระหัสกานต มหทฺธนปฺโญ ชัยสิทธิ์ 
๒๑. พระเส็ง ปภสฺสโร วงษพนัธเสือ 
๒๒. พระมนัส อคฺคธมฺโม กอนใหญ 
๒๓. พระราตรี สิริจนฺโท ศรีราชา 
๒๔. พระมหาอานนท ชยานนฺโท เหล็กด ี
๒๕. พระฉัตรชัย วริณฺชโย ยุทธการ 
 

ค.ผูสอบผานฝายคฤหัสถ 
เลขท่ี            ชื่อ                                                                           นามสกุล 
๑. นางนฤมล  ราชบุรี 
๒. นางมยุรี  คําปาเชื้อ 
๓. นางรัชทิตา  เชยกลิ่น 
๔. นายชัยญา  ชนะมาร 
๕. นางเกศกัญญา  อนุกูล 
๖. นางมัณฑนา  ปรียนิตย 
๗. นางสาวสุธาเนศ  เพชรโปรี 
๘. นางสุดารัตน  ภิรมย 
๙. นายสุรศักดิ ์  กายไธสง 
๑๐. นางสาวมณรัีตน  เมียส 
 
 จึงใหผูสอบผานดังกลาวนี้   ไปรายงานตวัเพื่อขึ้นทะเบยีนเปนนิสิต  พรอมทั้งลงทะเบียนรายวชิา
และชําระคาธรรมเนียมการศึกษา  ที่สํานักงานคณะครศุาสตร  อาคาร  ๕  ตึก สธ.  หอง ๕๑๑  วัดศรีสุดาราม  
เขตบางกอกนอย  กรุงเทพมหานคร  ตั้งแตวันที่  ๓-๕  มถุินายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐  น. 
เปนตนไป 
  

 ประกาศ  ณ  วนัที่      ๑    มิถุนายน         พทุธศักราช  ๒๕๕๒ 
 

 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  บุญปู) 

หัวหนาภาควชิาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ 
ผูอํานวยการโครงการเปดสอนหลักสูตร พธ.ม. 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 



กําหนดการรายงานตัวขึน้ทะเบียนเปนนิสติ (สําหรับนิสติใหม) 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปการศึกษา  ๒๕๕๒   

วันท่ี  ๓-๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒   เวลา  ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
-------------------------- 

 รายงานตัวขึน้ทะเบียนเปนนสิิต  ลงทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษา  ที่หอง ๑๑๓  ตึก 
สก.อาคาร  ๑  หรือที่สํานักงานคณะครุศาสตร อาคาร  ๕  ตึก สธ. หอง  ๕๑๑   วัดศรีสุดาราม  เขตบางกอก
นอย  กรุงเทพมหานคร   
 
ก.ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนสิิตและลงทะเบียนเรียน 
 ๑.รับเอกสารประกอบการรายงานตวัและกรอบรายละเอียดในเอกสาร คือ  ใบทะเบียนประวัติ  
และใบลงทะเบียนรายวิชา   
 ๒.  ยื่นเอกสารรายงานตัวขึน้ทะเบยีนเปนนิสิต  เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจเอกสาร 
 ๓.เซ็นชื่อกํากบัในบัญชีรายชื่อผูมารายงานตัว 
 
ข.เอกสารที่ใชประกอบในการขึ้นทะเบียนเปนนิสติและลงทะเบียนเรียน 
 ๑.  รูปถายขนาด  ๑  นิว้  สําหรับติดบัตรประจําตัวนิสิต  (หนาตรง ไมสวมแวนดาํ แตงกายสุภาพ 
ถายไมเกิน  ๖  เดือน)   ๒ ภาพ 
 ๒.ใบทะเบียนประวัติทีก่รอกรายละเอยีดเรยีบรอยแลว  พรอมติดรูปถายขนาด  ๑  นิว้   ๑  ภาพ 
 ๓. ใบลงทะเบยีนรายวิชา 
 
ค.คาธรรมเนียมการศึกษา (สาํหรับนิสิตใหม) 
  
ท่ี รายการ สําหรับพระภกิษุ สําหรับคฤหัสถ 
๑ คาธรรมเนียมขึ้นทะเบยีนนสิิต ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
๒ คาลงทะเบียนเรียนรายวิชา  ๙  หนวยกิต ๙X ๔๐๐= ๓,๖๐๐ ๙ X ๑,๗๐๐=๑๕,๓๐๐ 
๓ คาบํารุงมหาวทิยาลัย ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
๔ คาบํารุงหองสมุด ๒๐๐ ๕๐๐ 
๕ คาประกันอุบตัิเหตุและสวัสดิการ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๖ คาทําบัตรประจําตัวนิสิต  ๑๐๐ ๑๐๐ 
 รวม ๖,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ 

 



ง.เร่ืองอ่ืน ๆ   
 ๑.พระสังฆาธิการ  เรียนวัน พฤหัสบดี – ศุกร  เร่ิมเปดเรยีนวนัที่  ๑๑  มิถุนายน ๒๕๕๒ 
วัดศรีสุดาราม  บางกอกนอย  กรุงเทพฯ 
 ๒.บรรพชิตภาคปกติและคฤหัสถ ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร-อาทิตย  เร่ิมเปดเรียน วันที่  ๑๓  
มิถุนายน  ๒๕๕๒  วดัศรีสุดาราม  บางกอกนอย  กรุงเทพฯ 
 ๓.กําหนดการพิธีเปดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม  ในวนัเสารที่  ๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๒  
ณ  หองเธียรเตอร  โซน  B  คณะสังคมศาสตร  อาคารเรียนรวม  มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
ตําบลลําไทร   อําเภอวังนอย  จังหวดัอยุธยา 
 ๔.รายวิชาทีต่องลงทะเบียนในภาคการศึกษาแรก  นิสิตตองลงทะเบยีนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
ขอบังคับฯ  สวนขอกําหนดเพิ่มเติมใหศึกษาดูจากคูมือการศึกษาระดับปริญญาโท 
 ๕.บัตรประจําตัวนิสิต จะไดรับหลังจากเปดภาคการศกึษาแลว  ประมาณ  ๒-๓   อาทิตย 
 ๖.  สอบถามรายละเอียดอืน่ ๆ  ไดที่ สํานักงานคณะครุศาสตร อาคาร ๕  ตึก สธ. หอง ๕๑๑ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดศรีสุดาราม  แขวงบางขุนนนท  เขตบางกอกนอย  กรุงเทพฯ 
 ๗.  ตารางเรียนจะไดรับในวนัลงทะเบียนเรียน   
 โทร. ๐-๒๔๓๓-๖๕๘๘  สํานักงานคณะครุศาสตร 
 โทร. ๐๘-๑๘๓๘-๒๔๑๖  ผูอํานวยการโครงการฯ   
 โทร. ๐๘-๙๒๒๐-๓๖๐๔  ดร.ชวาล  ศิริวัฒน 
 โทร. ๐๘-๐๒๔๕-๘๖๙๙  พระมหาสมบูรณ  สุธมฺโม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กําหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ 
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันเสารที ่ ๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ณ หองเธียรเตอร โซน B คณะสังคมศาสตร อาคารเรียนรวม  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  
-------------- 

เวลา  ๐๗.๐๐  น. - รถออกจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ  
                                         (ทาพระจันทร) 
เวลา  ๐๘.๓๐  น.    นิสิตใหม เจาหนาท่ี คณาจารย   ลงทะเบียน พรอมกันหองประชุม 
เวลา ๐๘.๓๐-๐๘.๔๕ น.  ชมวีดีทัศน “ประวัติบณัฑิตวิทยาลัย” 
เวลา  ๐๙.๐๐   น.   พระศรีสิทธิมุนี  คณบดบีณัฑิตวิทยาลัย 

   ประธานในพิธี  จุดธูปเทียนบชูาพระรัตนตรัย  
     พระมหากฤษณะ ตรุโณ     รักษาการรองคณบดีบัณฑติวิทยาลัย    
                                           กลาวรายงาน 
เวลา ๐๙.๓๐ น.    พระศรีสิทธิมุนี   กลาวเปดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษ 

   เร่ือง “อดีตและอนาคตบัณฑิตวิทยาลัย” 
เวลา ๑๐.๓๐ น.    พิธีมอบตัวเปนศิษยและใหโอวาท โดย พระศรีสิทธิมุนี คณบดบีัณฑิต 
                                          วิทยาลัย 
เวลา ๑๑.๒๐ น.    ฉันภตัตาหารเพล/ รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๒.๓๐ น.    แนะนําวัฒนธรรมองคกร ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี บัณฑิตวิทยาลัย 
     โดย พระมหาสมบูรณ วุฑฒฺิกโร,ดร. 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.  - กิจกรรม: ดนตรีประสานใจชาว มจร. โดย วง “Forgiveness”  
    เพื่อแสดงการตอนรับนิสติรุนนอง  โดย คุณหมอชลากร เทียนสองใจ 
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.   กิจกรรมรวมทุกสาขาวิชา 
   - กิจกรรม “บายศรีสูขวัญนอง” โดย คณะนิสิตป.โท  
                                          สาขาวิชาพระพทุธศาสนา 
  -  กิจกรรม “ขับเสภารับขวัญนอง”    โดย นางสาวสายใจ ชางสลัก 
  -  กิจกรรม “จบัผิดคนหลุด” โดย คณะนิสติพระพุทธศาสนา ป.เอก 
เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น.   กิจกรรมกลุมสัมพันธ “ประสบการณดีๆ จากพี่สูนอง”  
                                        (แยกกลุมทุกสาขาวิชา) 



  - กลุมสาขาวชิาพระพุทธศาสนา ป.เอก, ปรัชญา ป.เอก     เขียว 
  - กลุมสาขาวชิาพระพุทธศาสนา, พระไตรปฏกศึกษา     ป.โท เหลือง 
  - กลุมสาขาวชิา ปรัชญา ป.โท, ศาสนาเปรยีบเทียบ, มวง 
  - กลุมสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร ป.โท  ฟา 
  - กลุมสาขาวชิา บริหารการศึกษา ป.โท     สม 
  - กลุมสาขาวชิา ชีวิตและความตาย  ป.โท  ขาว 

เวลา ๑๗.๐๐  น. ปดการปฐมนิเทศ  โดย พระศรีสิทธิมุนี  คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
เวลา ๑๗.๓๐ น.  รถออกเดินทางกลับจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                                      ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงวัดมหาธาตุ ฯ 
                                      โดยสวัสดิภาพ 

---------------------- 
   พิธีกร :     ๑.   พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร   อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒.  ผูแทนนิสติระดับปริญญาโท  :   คุณทศพร  คุมภัย  คุณเครือวัลย  ศรีรัตนลิ้ม  

๓.   ผูแทนนิสติระดับปริญญาเอก : คุณอนันตธานินทร  นามเมือง, คุณสรณีย  สายศร 
ผูประสานงาน  

นิสิตปริญญาเอก โทร.อภิชาติ 089-0694261  
นิสิตปริญญาโท โทร.คุณธัญทิพย 081-7341759 
เจาหนาท่ีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  นายประเสริฐ คํานวล  086-5168164 
เจาหนาท่ีสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พระมหาสมบูรณ สุธมโม  080-2458699 
เจาหนาท่ีสาขาวิชาชีวิตและความตาย พระมหาสุเทพ สุทธิญาโณ 084-1078431 

เจาหนาที่บณัฑิตวิทยาลัย   
พระมหาสันติ 081-4937866, พระมหาราชนั 089-2110463, พระมหาประยูร085-2464126  
หมายเหต ุ:   ๑.    กําหนดการนี้อาจปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสม 
   ๒.  ใหกลุมสาขาวิชาตาง ๆ เตรียมกิจกรรมสําหรับกลุมสาขาของตนที่ไดระบุขางตนดวย  
                                   (เนนกิจกรรมที่สรางสรรคและเหมาะสมที่ผูเขารวมกิจกรรมสามารถเขารวมไดท้ัง 
                                   พระภิกษุ และคฤหัสถ) 
 ๓.  ใหกลุมสาขาวิชาตาง  ๆ เตรียมจัดทําบตัรสําหรับรุนพี่ และรุนนองท่ีจะเขารวมกิจกรรม 
                                  ตามสีท่ีกําหนดไว  
 ๔.   มีปญหาอะไรใหประสานโดยดวนท่ีผูประสานงาน 
ของที่ระลึก : แฟม, ปากกา สมุดฉีก หนังสือวารบัณฑิต ๑ เลม   หนังสือวิสาขบูชาโลก ๑ เลม และอ่ืนๆ ถามี 
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