ประกาศวิทยาลัยพิชญบัณฑิต
เรื่อง การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
------------------------------------ด้วยวิทยาลัยพิชญบัณฑิต จะเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จึงกาหนดรายละเอียด
และหลักเกณฑ์การรับนักศึกษา ดังนี้
๑. จานวนนักศึกษาที่จะรับ
๑.๑ ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จานวน ๑ สาขา คือ
๑.๑.๑ การบริหารและพัฒนาการศึกษา
๑.๑.๑.๑ แบบ ๑.๑ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา จานวน ๓ คน
๑.๑.๑.๒ แบบ ๒.๑ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนการศึกษา จานวน ๑๐ คน
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ ระดับปริญญาเอก
๒.๑.๑ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
หรือสาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือสาขาวิชาการจัดการบริหารการศึกษา และหรือสาขาอื่นจาก
สถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
๒) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทางานด้านการศึกษา หรือประสบการณ์ดา้ นการบริหาร
ในหน่วยงานของภาครัฐ หรือภาคเอกชนไม่น้อยกว่า ๒ ปี ในกรณีที่มีประสบการณ์น้อยกว่า ๒ ปี ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
๓) ได้คะแนนสะสมในการเรียนปริญญาโท ไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ ในกรณีทคี่ ะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ากว่า ๓.๕๐ ต้องมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านใดด้านหนึ่ง

๔) เป็นผู้มีความประพฤติดีโดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
๕) เป็นผู้มีศักยภาพทางวิชาการในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกโดยมีหนังสือ
รับรองจากผู้ปกครอง หรืออาจารย์ที่เคยสอนระดับปริญญาโท
๖) เสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Conceptual Framework) โดยให้
ระบุความเป็นมาและความสาคัญของปัญหารการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย(ถ้ามี) ขอบเขตของ
การวิจัย (ประชากร กลุม่ ตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมายการวิจัย ตัวแปรที่ศกึ ษา) และประโยชน์การวิจัยโดยสังเขป
๗) เสนอข้อมูลอัตชีวประวัติ ความคาดหวังในการเข้าศึกษาต่อและแผนการนาความรู้ไป
ใช้เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต
๓. การซื้อคู่มือและใบสมัคร
ซื้อคู่มือและใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ และฝ่ายทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑
อาคารพิชญบัณฑิต ๑๗๑ หมู่ ๒ ถนนวิจารณ์รังสรรค์ ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ๓๙๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๓๔๒๗๙๗ หรือ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ศูนย์อดุ รธานี ๒๓๕ หมู่ ๑ ถนนอุดร-ขอนแก่น ตาบลบ้าน
จั่น อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๓๖๐๙๙๔ ระหว่างวันที่ ๑๗--๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ใน
เวลาราชการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท
๔. การสมัครสอบ
ยืนใบสมัครสอบด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยพิชญบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ ๑ อาคารพิชญบัณฑิต ๑๗๑
หมู่ ๒ ถนนวิจารณ์รังสรรค์ ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ๓๙๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๓๔๒๗๙๗
หรือ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ศูนย์อุดรธานี ๒๓๕ หมู่ ๑ ถนนอุดร-ขอนแก่น ตาบลบ้านจั่น อาเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๓๖๐๙๙๔ ซึ่งได้เปิดรับสมัครไปแล้วในระยะแรกเรียบร้อยแล้ว และเพื่อขยาย
โอกาสทางการศึกษาจึงได้ขยายเวลาในการเปิดรับสมัครเพิ่มอีกเป็น ๓ ระยะ คือ
ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในเวลาราชการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้น
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ระยะที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ในเวลาราชการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้น
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ระยะที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ในเวลาราชการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้น
วันหยุดนักขัตฤกษ์

๕. หลักฐานการสมัคร
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มี
ดังต่อไปนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ในสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รูปถ่าย ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ จานวน ๑ ชุด
สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ชุด
หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ประกอบด้วยปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาและ
ใบรับรองผลการเรียนในระดับปริญญาโท ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายเอกสารอย่างละ ๑ ชุด
๖. หนังสือใบรับรอง(Recommendation) จากผู้บงั คับบัญชาตามแบบฟอร์มที่วิทยาลัยกาหนด
๗. หนังสือรับรองศักยภาพทางวิชาการในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากผู้ปกครอง หรืออาจารย์
ผู้สอนระดับปริญญาโท ตามแบบฟอร์มที่วิทยาลัยกาหนด
๘. สาเนาหลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษ(ไม่เกิน ๒ ปี) และ/หรือหนังสือรับรองทีสาเร็จ
หลักสูตรปริญญาทีจ่ ัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๙. เอกสารกรอบแนวคิดการวิจัย (Research Conceptual Framework )
๑๐. เอกสารข้อมูลอัตชีวประวัติ ความคาดหวังในการเข้าศึกษาต่อและแผนการนาความรู้ไปใช้เพื่อการ
ปฏิบัติงานในอนาคต
เงินค่าสมัครสอบ จานวน ๑,๐๐๐ บาท
๖. การสอบคัดเลือกและกาหนดการสอบคัดเลือก
๖.๑ การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบ
วิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ ห้องสอบของสาขาวิชาในวันที่ ๓ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ป้ายประกาศ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารพิชญบัณฑิต ๑๗๑ หมู่ ๒ ถนนวิจารณ์รังสรรค์
ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ๓๙๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๓๔๒๗๙๗ หรือ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
ศูนย์อุดรธานี ๒๓๕ หมู่ ๑ ถนนอุดร-ขอนแก่น ตาบลบ้านจั่น อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทรศัพท์
๐๔๒-๓๖๐๙๙๔ และทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต http://www. pcbc.ac.th/
๖.๒ การสอบคัดเลือก
ให้ผู้สมัครที่มีรายชือ่ เป็นผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๙-๑๐
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
ระดับ
วันที่/สถานที่สอน
ปริญญาเอก
- สาขาวิชาการบริหาร
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
และพัฒนาการศึกษา
ณ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
จังหวัดหนองบัวลาภู

ปริญญาเอก
- สาขาวิชาการบริหารและ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
พัฒนาการศึกษา
จังหวัดหนองบัวลาภู

เวลา

ประเภท/วิชา
สอบข้อเขียน
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. - ภาษาอังกฤษ
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. - หลักการ ทฤษฎี
แนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารและพัฒนา
การศึกษา การวิจัยทาง
การศึกษา
สอบสัมภาษณ์
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป

ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ
ระดับปริญญาเอก
มีลักษณะแบบทดสอบเป็นข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัยให้แสดงความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎี
การออกแบบ ประสบการณ์เพื่อนาเสนอแนวคิด นวัตกรรมในการการศึกษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๑. วิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก
ทดสอบภาษาอังกฤษเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษด้านต่าง ๆ ได้แก่
Dialogue, Reading, Writing, Vocabulary and Structure
๒. วิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
วิชาหลักการ แนวคิด ความต้องการในการบริหารและพัฒนาการศึกษา เป็นการทดสอบเนื้อหา
เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดใหม่ทางการบริหารจัดการที่นาไปใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา/
การบริหารการศึกษา เพือ่ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตน์ พื้นฐานการวิจัยและสถิติ
หลักการและกระบวนการทาวิจัย นวัตกรรมทางการบริหารและพัฒนาการศึกษา ในการบรรยายและอภิปรายให้
เห็นภาพของงานตลอดแนว
๗. การประกาศผลสอบคัดเลือก
วิทยาลัยจะประกาศผลการสอบในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ป้ายประกาศ ฝ่ายทะเบียนและ
วัดผล ชั้น ๑ อาคารพิชญบัณฑิต ๑๗๑ หมู่ ๒ ถนนวิจารณ์รังสรรค์ ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลาภู ๓๙๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๓๔๒๗๙๗ และ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ศูนย์อดุ รธานี ๒๓๕ หมู่ ๑ ถนน

อุดร-ขอนแก่น ตาบลบ้านจั่น อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๓๖๐๙๙๔ และทางเว็บไซต์
ของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต http://www.pcbc.ac.th/
๘. การรายงานตัว
ผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาของวิทยาลัยให้เรียบร้อย พร้อมพิมพ์เอกสารรายงาน
ตัว มายื่นในวันรายงานตัว ณ คณะศึกษาสาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ชัน้ ๑ อาคารพิชญบัณฑิต ๑๗๑ หมู่ ๒
ถนนวิจารณ์รังสรรค์ ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ในวันที่ ๑๘-๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงชื่อ)
(ดร.ชาญยุทธ หาญชนะ)
อธิการบดี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

