
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เรื่อง   การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา 

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ (รุนท่ี ๑) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕

___________________________

             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กําหนดวันรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ (รุนที่ ๑)

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้

๑.  คุณสมบัติของผูสมัคร
             ๑.๑  สําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั หรอืสาขาวชิาการประถมศกึษา ทีผ่าน คณะ

กรรมการขาราชการพลเรอืน (กพ.) รบัรอง หรอื
              ๑.๒  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น และมีประสบการณทํางานเกี่ยวของกับการจดัการการศกึษา

ปฐมวัย และ/หรอื การประถมศกึษา มปีระสบการณอยางนอย ๑ ป
              ๑.๓  คุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ/หรือ

ตามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดการคัดเลือกผูเขาศึกษา

๒.  จํานวนรับ วัน เวลา และสถานท่ีเรียน
            ๒.๑  จํานวนรับนักศึกษา ๒๐ คน
            ๒.๒  จัดการเรียนการสอน ๕ ภาคการศึกษา (ระยะเวลาการศึกษา ๒ ป) เรียนวันเสารและวันอาทิตย โดย

นักศึกษาตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานกอนเปดภาคการศึกษาแรก จํานวน ๒ รายวิชา
            ๒.๓  สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

๓.  การรับสมัครและคาธรรมเนียมการสมัคร
            รับสมัครผานระบบ Online ท่ี http://tcas.dusit.ac.th ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ถึง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่สํานักงานคณะครุศาสตร (ในเวลาราชการ) โทรศัพท ๐ ๒๒๔๔ ๕๕๐๒ – ๓

๔.  หลักฐานการสมัคร
            ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน                                            จํานวน ๑ ชุด

            ๒.  สําเนาทะเบียนบาน                                                         จํานวน ๑ ชุด             
            ๓.  สําเนาวุฒิการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)                                  จํานวน ๑ ชุด

 



           ๔.  สําเนาใบขอเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล (ถามี)                              จํานวน ๑ ชุด

           ๕.  ประวัติการทํางานหรือหนังสือรับรองประสบการณทํางาน (ถามี)    จํานวน ๑ ชุด

           ๖.  เอกสารแสดงผลการสอบวัดความรู หรือเอกสารรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษ อาทิ TOEIC,

IELTS, TOEFL หรือแบบทดสอบความรูภาษาอังกฤษอื่น ๆ โดยมีผลการทดสอบไมเกิน ๒ ปนับถึงวันรับสมัคร (ถามี)

           ใหผูสมัครกรอกขอมูลการสมัครพรอมสงเอกสารหลักฐานที่ลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง ผานระบบ Online ที่

https://tcas.dusit.ac.th หรือ สงมาที่ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา) ๒๙๕ ถนนนครราชสีมา แขวง/เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๕.  การพิจารณาคัดเลือกผูเขาศึกษา
            ๑.  พิจารณาจากเอกสารหลักฐานในการสมัครสอบ ไดแก

                 -  ประวัติการศึกษาและประสบการณทํางาน
                 -  เอกสารแสดงผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ไมเกิน ๒ ปนับถึงวันสมัคร (ถามี)

            ๒.  การสอบสัมภาษณจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยพิจารณาจากทักษะการสื่อสารเบื้องตน

บุคลิกภาพ ความสามารถในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา ความพรอมในการศึกษา (สถานภาพทางการเงินและ

เวลา) ทัศนคติและเจตคติตอการเปนผูจัดการการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
            ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาคัดเลือกผูเขาศึกษาในกรณีท่ีผูสมัครมีความโดดเดนในเรื่องคุณสมบัติของ

การเปนผูบริหารดานการจัดการการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษาอาจใหเขารับการศึกษาไดเปนกรณีพิเศษ โดย

ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในการพิจารณารับนักศึกษา

๖.  คาธรรมเนียมการศึกษา
            คาใชจายตลอดหลักสูตรจํานวน ๑๕๓,๘๐๐ บาท แบงชําระเปน ๔ ภาคเรียน (ภาคเรียนที่ ๑ จํานวน

๔๒,๓๐๐ บาท ภาคเรียนท่ี ๒ และ ๓ ภาคเรียนละ ๔๒,๕๐๐ บาท ภาคเรียนที่ ๔ จํานวน ๒๖,๕๐๐ บาท)
 

๗.  การประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว
            มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการสอบคัดเลือกที่เว็บไซต www.dusit.ac.th

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา 

                           หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ (รุนท่ี ๑) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕
 

ที่ กําหนดการ วัน-เวลา รายละเอียด

๑ รับสมัครผานระบบ Online ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

ถึง

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

สมัครผานระบบออนไลนที่
 http://tcas.dusit.ac.th

๒ กรอกขอมูลการสมัครพรอมสง

เอกสารหลักฐานท่ีลงชื่อ         

๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

ถึง

๑) ผานระบบ Online ที่
 https://tcas.dusit.ac.th หรือ

 



รับรองสําเนาถูกตอง 

ผานระบบ Online

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ๒) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย   

สวนดุสิต ๒๙๕ ถนนนครราชสีมา

แขวง/เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๓ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ

สัมภาษณ

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ผานระบบออนไลนที่
 http://tcas.dusit.ac.th

๔ สอบสัมภาษณ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ผานระบบ Online  

๕ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขา

ศึกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ผานระบบออนไลนที่
 http://tcas.dusit.ac.th

๖ รายงานตัวเขาศึกษา และชําระ

เงินคาธรรมเนียมการศึกษา

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕

ถึง

๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไดที่

เคานเตอรธนาคารกรุงเทพ และ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา หรือ

ชําระผาน Application ของธนาคาร

โดยการสแกน QR Code

๗ ทดสอบความรูพื้นฐานภาษา

อังกฤษ และการรูดิจิทัลฯ

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทดสอบผานระบบ Online

 

๘ ปฐมนิเทศ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผานระบบ Online  

๙ เรียนวิชาปรับพ้ืนฐานกอนเปด

ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๕
 (สําหรับผูสอบความรูพื้นฐานฯ       

ไมผาน)

๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ถึง

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

บัณฑิตวิทยาลัย 
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา

มหาวชิราลงกรณ 
 (แยกสวนรื่นฤดี ถนนสุโขทัย)

๑๐ เปดเรียนภาคการศึกษาท่ี 
 ๑/๒๕๖๕

๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ บัณฑิตวิทยาลัย 
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา

มหาวชิราลงกรณ 
 (แยกสวนรื่นฤดี ถนนสุโขทัย)



 
 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕

 
(ดร.สุวมาลย มวงประเสริฐ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต
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