ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น
เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
******
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุ
สามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้
การดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในการจัดการศึกษา ด้านพระพุทธศาสนา และ
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมระดับนานาชาติ
จึง ประกาศรับ สมั ครคัด เลือ กพระภิ ก ษุส ามเณร และบุคคลทั่ วไปเข้าศึ ก ษาต่อในมหาวิท ยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจํานวนที่รับเข้าศึกษา
๑.๕ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา
เปิดรับ ๒ โปรแกรม คือ
๑) แบบ ๑.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยนิสิตต้องทําดุษฎีนิพนธ์
ภาคสมทบ รับบรรพชิตและคฤหัสถ์
จํานวน ๕ รูป/คน
๒) แบบ ๒.๑ เป็นแบบแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยนิสติ ต้องทําดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
ภาคสมทบ รับบรรพชิตและคฤหัสถ์
จํานวน ๒๕ รูป/คน
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
ระดับปริญญาเอก
๒.๒.๑ นิสิตแบบ ๑.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตรงสาขาวิชา หรือเทียบเท่าจาก
มหาวิท ยาลัยหรือ สถาบันการศึก ษาที่ ส ภาหาวิท ยาลัยรับ รอง และต้องมี คุณสมบัติอื่นตามที่ ม หาวิทยาลัย
กําหนดรวมทั้งมีประสบการณ์ในการทํางานตรงสายในสาขาวิชา
๒.๒.๒ นิสิตแบบ ๒.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาจาก
มหาวิทยาลัยหรือ สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ ต่ํากว่า ๓.๕๐
ยกเว้นผู้มี ประสบการณ์การทํางานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ใน วารสาร นับแต่จบปริญญาโท
๒.๒.๓ มีผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒.๒.๔ เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
๒.๒.๕ ไม่เคยถูกคัดชื่ออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความประพฤติหรือผิดวินัย

๓. เอกสารประกอบการสมัคร
๓.๑ ระดับปริญญาเอก
๓.๒.๑ สําเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาโท จํานวน ๑ ชุด
๓.๒.๒ สําเนาหนังสือสุทธิสําหรับพระภิกษุสามเณร หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/
ข้าราชการสําหรับคฤหัสถ์ จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๔ รูปสําหรับติดใบสมัครและบัตรประจําตัวผูส้ มัครที่ติด
รูปถ่าย
๓.๒.๕ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล อย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๒.๖ โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ จํานวน ๕ ชุด สําหรับสอบสัมภาษณ์
๓.๒.๗ ผลคะแนนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง ซึ่งมีผลการสอบอายุไม่
เกิน ๒ ปี
หมายเหตุ : เกณฑ์ผลคะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ชื่อสถาบันภาษา
ที่
ชื่อสถาบันภาษา
เกณฑ์
ป.โท/คะแนน ป.เอก/คะแนน
๑ MCU-GET
ไม่ต่ํากว่า
๒๒๐
๒๔๐
๒ TOEFL paper-Based
ไม่ต่ํากว่า
๕๐๐
๕๕๐
๓ TOEFL Computer-Based
ไม่ต่ํากว่า
๑๗๓
๒๑๓
๔ TOEFL Internet-Based
ไม่ต่ํากว่า
๖๑
๗๙
๕ IELTS
ไม่ต่ํากว่า
๕
๕.๕
๖ CU-TEP
ไม่ต่ํากว่า
๖๖
๗๐
๗ TU-GET
ไม่ต่ํากว่า
๕๕๐
๖๐๐
๔. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก
วัน/เดือน/ปี
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑๖ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รายการ
จําหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิส์ อบ
สอบวัดความรูเ้ ฉพาะสาขา -๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
สอบสัมภาษณ์
- ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
ประกาศรายชื่อผูส้ อบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน
พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่
เปิดเรียน (ภาคปกติ)
เปิดเรียน (ภาคสมทบ)

๕. ขอบข่ายเนื้อหาและหนังสืออ่านประกอบ
๕.๑ วิชาเฉพาะสาขา
๕.๑.๑ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
การสอนสังคมศึกษาตามแนวพุทธ, ปรัชญาและหลักการสําหรับครูวิชาชีพ, วิธีวิทยาการวิจัย ทาง

การศึกษา, พื้นฐานทางการสอนสังคมศึกษา, จิตวิทยาสําหรับครู ฯลฯ
๕.๒ วิชาภาษาอังกฤษ
ไวยากรณ์ก ารใช้ภาษาอั ง กฤษการอ่า นเพื่อความเข้า ใจอธิบ ายความหมายของคํา ศัพท์ ท าง
พระพุทธศาสนาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (ผู้ที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ MCU-GET,TOEFL,TU-GET,CU-TEP มี
ผล คะแนนตามประกาศของสถาบันภาษาอายุไม่เกิน ๒ ปี ไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษ)
๖. รูปแบบการศึกษา
๖.๑ หลักสูตรปริญญาเอก
๖.๒.๑ ภาคสมทบ หลักสูตร ๓ ปี เรียนในชั้นเรียน ๓-๔ ภาคการศึกษา เรียน ๒ วัน คือ วันเสาร์
- อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. สอบภาษาต่างประเทศ ๑ ภาษา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด, สอบผ่าน
การวัดคุณสมบัติ (QE), ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ๔๕ วัน, ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้
ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของวิท ยานิพ นธ์ที่ได้รับ การยอมรับ การตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิม พ์ทางวิชาการที่ มี
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับ และทําดุษฎีนิพนธ์ ๑ เรื่อง
๗. วิธีการสมัครเรียน
๗.๑ สมัครเรียนด้วยตนเอง
๑) ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ สํานักงานทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา ใหม่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิท ยาเขตขอนแก่ น ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ติดต่อสอบถาม นางรพีพร มณีวรรณ ผู้อํานวยการส่วนวิชาการ โทร. ๐๘๙ ๗๑๑ ๑๖๗๓
๒) ติดต่อรับใบสมั ครได้ที่ ห้อ งบัณฑิ ตศึก ษา (๓๑๐) วิท ยาเขตขอนแก่ น อาคารเรียนบัณฑิ ต
วิทยาลัย หลังใหม่ ติดต่อสอบถาม
-ดร.สมควร นามสีฐาน เลขานุการ สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา โทร. ๐๘๑ ๕๗๔ ๐๕๔๗
-ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์ ผช.เลานุการ สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา โทร. ๐๘๑ ๗๑๗ ๔๙๔๐
๗.๒ สมัครผ่านระบบออนไลน์ : สมัครได้ที่ http://kk.mcu.ac.th
๘. อัตราค่าสมัคร
ค่าสมัครหลักสูตรปริญญาเอก

๗๐๐ บาท

๙. สถานที่สอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคารเรียนรวมหลังใหม่ บ้านโคกสี
ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น (รายละเอียด เช่น รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ, เลขที่นั่งสอบ, ห้องสอบ จะแจ้งให้ทราบใน
วัน ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ โดยติ ด ตามได้ ๒ ช่ อ งทาง คื อ ๑) ทางเว็ บ ไซต์ http://kk.mcu.ac.th
๒) เฟสบุ๊ค “การสอนสังคมศึกษา-วิทยาเขตขอนแก่น”
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.)
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

