
 

 

 

 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา  

ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 20 คน 

กำหนดการ วัน-เวลา รายละเอียด 
1 เปิดรับสมัครผ่านระบบ Online  16 สิงหาคม – 15 

พฤศจิกายน 2564 
สมัครทางออนไลน์ที่ 
http://entrance.dusit.ac.th 

2 ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 15 พฤศจิกายน 2564 
หรือวันที่นัดหมาย 

ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
ในวันสอบสัมภาษณ์  ได้ที:่ 
บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (แยก 
สวนรื่นฤดี) 145/9 ถนนสุโขทัย แขวง
ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

3 ส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร 
- ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
- สำเนารายงานผลการเรียน 1 ฉบับ 
- สำเนาผลการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ TOEFL/IELTS/TOEIC 
(ไม่เกิน 2 ปี) 

- เอกสารรับรองทางการเงิน (ผู้สมัคร
สามารถรับรองสถานภาพทางการเงิน
ด้วยตนเองได้) 

- เอกสารเสนอเป้าหมายและขอบเขต
ความสนใจในการทำวิทยานิพนธ์ 

- เอกสารประสบการณ์ และความคาดหวัง
ในการศึกษา 

15 พฤศิกายน 2564 
หรือวันที่นัดหมาย 

ส่งเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2564 (ทางไปรษณีย์ / 
ขนส่งอื่นใด / ด้วยตนเอง) ได้ที:่ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีนิพนธ์ 
สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
145/9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ (แยกสวนรื่น
ฤดี) ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300  
  

4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 16 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ที่ 
http://entrance.dusit.ac.th  

http://entrance.dusit.ac.th/
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กำหนดการ วัน-เวลา รายละเอียด 
5 สอบสัมภาษณ์  27 พฤศจิกายน 2564 

หรือวันที่นัดหมาย 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร
ศึกษาศาสตรดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาภาวะ
ผู้นำทางการศึกษา อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 
(แยกสวนรื่นฤดี) 145/9 ถนนสุโขทัย 
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 30 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ที่ 
http://entrance.dusit.ac.th 

7 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
(ผ่านโทรศัพท์ /E-mail/ด้วยตนเอง) 

30 พฤศจิกายน-1 
ธันวาคม 2564 

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีนิพนธ์ 
สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหา
วชิราลงกรณ (แยกสวนรื่นฤดี) 145/9 
ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300 
โทร. 02-241-7191 ต่อ 4121, 4123 
E-mail: naunprang@hotmail.co.th 
 

8 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
ลงทะเบียนเรียน 

1 ธันวาคม 2564 
หรือวันที่นัดหมาย 

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีนิพนธ์ 
สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหา
วชิราลงกรณ (แยกสวนรื่นฤดี) 145/9 
ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300 
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ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 20 คน 

กำหนดการ วัน-เวลา รายละเอียด 
9 ปฐมนิเทศ 18 ธันวาคม 2564 

 หรือวันที่นัดหมาย 
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีนิพนธ์ 
สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหา
วชิราลงกรณ (แยกสวนรื่นฤดี) 145/9 
ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300 

10 เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 22 มกราคม 2565 
หรือวันที่นัดหมาย 

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีนิพนธ์ 
สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหา
วชิราลงกรณ (แยกสวนรื่นฤดี) 145/9 
ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300 

 

  



 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา  

ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 20 คน 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตทุกสาขา จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานจาก ก.พ. หรือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือจากการพิจารณาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมี
ประสบการณ์ในการทำงานด้านการศึกษา หรือด้านการบริหารหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน หลังสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตไม่น้อยกว่า 2 ปี 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 1. พิจารณาจากเอกสารหลักฐานในการสมคัรสอบ ได้แก ่
 - ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 - ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน 
 - ความพร้อมในการศึกษา (ความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาและการบริหาร
เวลาสำหรับการเรียน) 
 2. การเสนอเป้าหมายและขอบเขตความสนใจในการทำวิทยานิพนธ ์
 3. การสอบสัมภาษณ์ (ภาวะผู้นำ บุคลิกภาพ ความสามารถในการเรียนรู้และการสื่อสาร) 
รูปแบบการจัดการศึกษา 
 - จัดการเรยีนการสอน 8 ภาคการศึกษา (ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี)  
 - เรียน (วันเสาร์-อาทิตย์) 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  390,000 บาท  แบ่งชำระ 8 ภาคเรียน 
 - ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1  60,000  บาท 
 - ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  60,000  บาท 
 - ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  60,000 บาท 
 - ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  50,000 บาท 
 - ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  50,000 บาท 
 - ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  50,000 บาท 
 - ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  30,000 บาท 
 - ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  30,000 บาท   
ติดต่อสอบถามข้อมูล 
 สำนักงานบัณฑติวิทยาลยั (เวลาราชการ)  
  โทรศัพท์   02-241-7191-5  ต่อ  4121, 4123   
 E-mail:    naunprang@hotmail.co.th 


