
 

 

 

ประกาศ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ฉบับท่ี ๑๕/๒๕๕๘ 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (รอบ ๒) 
--------------------------------- 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนยการศึกษาวิทยาเขตอีสาน       
จังหวัดขอนแกน จะเปดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.)  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Doctor of Education in Educational 
Administration) ปการศึกษา ๒๕๕๘  (รอบ ๒) ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๑.๑ หลักสูตร แบบ ๒.๑ 
 

รายวิชาท่ีเรียน จํานวนหนวยกิต 

- วิชาบังคับ  

- วิชาเลือก 

ดุษฎีนิพนธ 

๑๘ 

ไมนอยกวา ๙ 

๓๖ 

รวม ๖๓ 

 

๑.๒ จํานวนท่ีรับ 

จํานวนท่ีรับ รูป/คน 

- ภาคปกติ 

- ภาคพิเศษ 

๓ 
๑๒ 

 

 

 

๒. ใชจายในการศึกษาโดยประมาณ 

๒.๑ คาลงทะเบียนแบบเหมาจาย ภาคปกติภาคเรียนละ ๒๕,๐๐๐ บาท ภาคพิเศษภาคเรียน
ละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

๒. คาใชจาย... 



 ๒

๒.๒  คากิจกรรม English language training ๓ ครั้งๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวม ๑๕,๐๐๐ 
บาท 

๒.๓  คากิจกรรม Intensive Workshop ๓ ครั้งๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวม ๑๕,๐๐๐ บาท 

๒.๔  คากิจกรรมปฏิบัติธรรมครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท (๔ ครั้ง) รวม ๖,๐๐๐ บาท 

๒.๕  คากิจกรรมศึกษาดูงานเชิงวิชาการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยความสมัครใจ 
ประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท ตามกิจกรรมที่จัดและเสนทางการเดินทาง 

 ๒.๖  คาใบสมัคร ๕๐๐ บาท 

๓. สมัครสอบ 

 ๓.๑ จําหนายใบสมัคร 
จําหนายใบสมัครและรับสมัครต้ังแตวันศุกรที่ ๑ เดือน พฤษภาคม – วันศุกร ที่ ๑๕ เดือน 

พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ 

๓.๒ วิธีการสมัคร 

๓.๒.๑ สมัครดวยตนเอง ที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนยวิทยบริการสิรินธร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแกน โดยกรอกขอมูลในแบบฟอรม 
"ใบสมัคร" และแนบเอกสารประกอบการสมัครตามที่กําหนด 

๓.๒.๒ โดยไปรษณีย กรอกขอมูลในแบบฟอรม "ใบสมัคร" และแนบเอกสาร
ประกอบการสมัครตามที่กําหนด สงพรอมกับเงินคาสมัครเปนธนาณัติหรือต๋ัวแลกเงินไปรษณียไปที่ 
"นางสาวศริญญา เผือกนอก สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนยวิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ถนนราษฏรคนึง บานโนนชัย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ๔๐๐๐๐"  สั่งจายไปรษณียเทพารักษ 

๔. คุณสมบัติผูสมัคร 

๔.๑ คุณสมบัติของผูสมัครภาคปกติ 

๔.๑.๑ เปนผูมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๑ หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยที่ปรับปรุงใหม  

๔.๑.๒ เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาหรือ
เทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรอง 

๔.๑.๓ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมหาบัณฑิตไมตํ่ากวา ๓.๕๐ จากระบบคะแนน
เต็ม ๔ หรือ ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา ๓.๕๐ แตไมตํ่ากวา ๓.๓๐ ตองเสนอผลงานและ
หลักฐานที่แสดงวา   มีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาหรือการเปนผูนํา
ทาง การศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง  

๔.๑.๔ มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไมตํ่ากวา ๓.๐๐ จากระบบคะแนนเต็ม ๔ 
และมีอายุไมเกิน ๓๕ ป  

๔.๑.๓ มีคะแนน... 



 ๓

๔.๑.๕ หากมีคุณสมบัติไมเปนไปตามกําหนด หรือเพื่อเปดโอกาสในการขอรับ
ทุนการศึกษาหรือทุนการวิจัยใดๆ หรือเพื่อเปดโอกาสคัดเลือกผูที่มีความเปนเลิศหรือผูไดรับ
ทุนการศึกษาหรือทุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเขาศึกษา ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

๔.๒ คุณสมบัติของผูสมัครภาคพิเศษ 

๔.๒.๑ เปนผูมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๑ หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยที่ปรับปรุงใหม  

๔.๒.๒ เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาหรือ
เทียบเทา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรอง 

๔.๒.๓ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมหาบัณฑิตไมตํ่ากวา ๓.๕๐ จากระบบคะแนน
เต็ม ๔ หรือ ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา ๓.๕๐ แตไมตํ่ากวา ๓.๓๐ ตองเสนอผลงานและ
หลักฐานที่แสดงวา มีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาหรือการเปนผูนําทาง 
การศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง  

๔.๒.๔ หากมีคุณสมบัติไมเปนไปตามกําหนด หรือเพื่อเปดโอกาสในการขอรับ
ทุนการศึกษาหรือทุนการวิจัยใดๆ หรือเพื่อเปดโอกาสคัดเลือกผูที่มีความเปนเลิศหรือผูไดรับ
ทุนการศึกษาหรือทุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเขาศึกษา ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

๕. เอกสารท่ีรับสมัคร 

 ๕.๑ ใบสมัคร 
 ๕.๒ สําเนาใบระเบียนผลการเรียน  จํานวน ๑ ชุด 
 ๕.๓ สําเนาใบปริญญาบัตร  จํานวน ๑ ชุด 
 ๕.๔ สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน ๑ ชุด 
 ๕.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ชุด 
 ๕.๖ รูปถายขนาด ๑.๕ น้ิว จํานวน  จํานวน ๑ แผน 
 ๕.๗ หนังสือรับรองจากหนวยงาน   

๖. ประกาศผูมีสิทธิ์เขาสอบ 

วันอังคารที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ที่ 
www.mbuisc.ac.th             

๗. การสอบคัดเลือก 

วันอาทิตยที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘  

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  วิชาการบริหารการศึกษา (เนนการทดสอบทัศนะหรือ
วิสัยทัศนตอการศึกษาไทย) 

๕.๕ สําเนาบัตร... 



 ๔

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  วิชาภาษาอังกฤษ (เนนทดสอบการอานและเขียนเพื่อ
ประเมินระดับความรูพื้นฐานทางการศึกษา) 

๘. สถานท่ีสอบ 

หองประชุมอาคารศูนยวิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

๙. ประกาศผลสอบ 

วันเสารที่  ๓๐ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย              
ที่www.mbuisc.ac.th  หรือ โทร.๐-๔๓๒๔-๑๔๙๕ 

๑๐. สอบสัมภาษณผูผานการสอบขอเขียน 

วันเสารที่ ๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุม
ศูนยวิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

๑๑. ประกาศผลการสอบผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และรายชื่อสํารอง 

  วันพุธ ที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทางเ ว็บไซตของมหาวิทยาลัย ที่
www.mbuisc.ac.th  หรือโทร. ๐-๔๓๒๔-๑๔๙๕  

๑๒. ปฐมนิเทศ/รายงานตัว  ลงทะเบียนเรียน 

วันเสาร ที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สํานักงาน
โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา อาคารศูนยวิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  

๑๒.๑ คาลงทะเบียนแบบเหมาจาย ภาคปกติภาคเรียนละ ๒๕,๐๐๐ บาท ภาคพิเศษ 
๕๐,๐๐๐ บาท  

๑๒.๒ คากิจกรรม English language training โดยวิทยากรชาวตางประเทศ ๕,๐๐๐ บาท 
๑๒.๓ คากิจกรรม Intensive Workshop โดยวิทยากรชาวตางประเทศ ๕,๐๐๐ บาท 

๑๒.๔ คากิจกรรมปฏิบัติธรรมครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท  

(ผูไมมารายงานตัวและลงทะเบียน  หากพนกําหนดวันที่  ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ถือวา
สละสิทธ์ิ) 

๑๓. เรียกตัวผูมีสิทธเขาศึกษาสํารอง กรณีมีผูรายงานตัวไมครบจํานวน 

วันอาทิตยที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ โทร ๐-๔๓๒๔-๑๔๙๕ หรือทางเว็บไซต 
www.mbuisc.ac.th             

๑๔. ขอมูลเพ่ิมเติม 

 โทรศัพท ๐-๔๓๒๔-๑๔๙๕, หรือทางเว็บไซต ที่ www.mbuisc.ac.th             

            

ประกาศ ณ วันที่  ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    

๑๒.๑) คาลงทะเบียน.. 



 ๕

 

 

                       (พระครสูุธีจริยวัฒน, ดร.)  

                            รักษาการแทนรองอธิการบดี 

            มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

              ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 


