
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจําภาคเรียนที่ 1 / 2562 (รอบที่ 1)
 ___________________________

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีความประสงคจะเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคปกติ/ภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2562 ระหวางวันท่ี  28 กุมภาพันธ – 30 เมษายน 2562 ระหวางวันท่ี  28 กุมภาพันธ – 30 เมษายน 2562 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
1.  จํานวนท่ีจะรับ จําแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา1.  จํานวนท่ีจะรับ จําแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา

  

หลักสูตรหลักสูตร สาขาวิชาสาขาวิชา

จํานวนรับจํานวนรับ

นักศึกษานักศึกษา
วิธีคัดเลือกวิธีคัดเลือก

ภาคภาค

พิเศษพิเศษ

ภาคภาค

ปกติปกติ

ระดับปริญญาโทระดับปริญญาโท

บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย

ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 25 - สัมภาษณ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นิติวิทยาศาสตร 20 - สัมภาษณ

การแพทยแผนไทยประยุกต 20 - สัมภาษณ

การจัดการสิ่งแวดลอม 10 - สัมภาษณ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ 30 10 สัมภาษณ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร 10 - สัมภาษณ

ปรัชญาและจริยศาสตร 10 - สัมภาษณ

การบริหารการพัฒนา 50 - สัมภาษณ

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ

และภาคเอกชน
25 - สัมภาษณ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองการปกครอง 40 - สัมภาษณ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการฟุตบอลอาชีพ 40 - สัมภาษณ

การจัดการมหาบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ 40 - สัมภาษณ

วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชนวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน



หลักสูตรหลักสูตร สาขาวิชาสาขาวิชา

จํานวนรับจํานวนรับ

นักศึกษานักศึกษา
วิธีคัดเลือกวิธีคัดเลือก

ภาคภาค

พิเศษพิเศษ

ภาคภาค

ปกติปกติ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การจัดการโลจิสติกสและ

ซัพพลายเชน
30 - สัมภาษณ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร 40 - สัมภาษณ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการการทองเที่ยวและ

บริการ
20 - สัมภาษณ

คณะศิลปกรรมศาสตรคณะศิลปกรรมศาสตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปะการแสดง 25 - ขอเขียนและสัมภาษณ

ระดับปริญญาเอกระดับปริญญาเอก

บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การบริหารการพัฒนา 80 - สัมภาษณ

ปรัชญาและจริยศาสตร 8 - สัมภาษณ

ภาษาศาสตร 10 - สัมภาษณ

นิติวิทยาศาสตร 10 - สัมภาษณ

การแพทยแผนไทยประยุกต 10 - สัมภาษณ

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ 25 - สัมภาษณ

นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต การสื่อสาร 10 - สัมภาษณ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ 60 - สัมภาษณ

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต การเมืองการปกครอง 20 - สัมภาษณ

วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชนวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
การจัดการโลจิสติกสและ

ซัพพลายเชน
15 - สัมภาษณ

  

 
หมายเหตุ  หมายเหตุ  ::  บัณฑติวิทยาลยั มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา  ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงจํานวนรบั และสงวน
สิทธ์ิในการไมเปดสอนสาขาวิชาที่มีจํานวนผูผานการสอบคัดเลือกนอยกวาท่ีกําหนด
  
2. คุณสมบัติของผูสมัครเฉพาะหลักสูตร2. คุณสมบัติของผูสมัครเฉพาะหลักสูตร

2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศหรือตางประเทศที่สํานักงานคณะ
กรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

2) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตไดโดยเปนไปตามเกณฑ
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากผลคะแนนภาษาอังกฤษไมผานเกณฑ ตองลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐานจนกวาจะ





ผานเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

3) มีพ้ืนความรูและประสบการณทางการวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธในการศึกษาระดับปริญญาโท

4) มีความรูพ้ืนฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการคนขอมูลซึ่งสามารถนํามาใช
ในงานระดับปริญญาเอก

5) มีสุขภาพรางกายและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเรียนจนจบหลักสูตร

6) หากมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 2) – 4) ตองผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร

1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาโดยมีผลการเรียนดีมากในสาขาวิชาเดียวกันหรือ
สัมพันธกับหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตรและมีพ้ืนความรู ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทํา
วิทยานิพนธได หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนดี

2) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตได โดยเปนไปตามเกณฑ
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

3) ไมเคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด

4) หากไมมีคุณสมบัติตามขอใดใน 1) – 2) ตองผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และมีการเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติมโดยไมนับรวมหนวยกิต

2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร

1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาตรี

2) มีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยและหลักสูตร
กําหนด

3) มีพ้ืนความรูและประสบการณทางการวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธในการศึกษาระดับปริญญาโท

4) มีความรูพ้ืนฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการคนขอมูลซึ่งสามารถนํามาใช
งานระดับปริญญาเอก

5) มีสุขภาพรางกายและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเรียนจนจบหลักสูตร

6) หากมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 2) - 4) ตองผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

  2.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร2.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร

1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางนิติวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร ของมหาวิทยาลัยในประเทศ
หรือตางประเทศท่ี กพ.รับรองหรือปริญญาโทสาขานิติศาสตร สาขารัฐศาสตร สาขารัฐประศาสนศาสตร หรือปริญญา
โทสาขาอ่ืน ท่ีมีประสบการณทางดานการบริหารงานยุติธรรม

2) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตได โดยเปนไปตามเกณฑ
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3) มีพ้ืนความรูและประสบการณดานการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาโท หากไมมี
ประสบการณดานการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาโท จะตองเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางดาน
นิติวิทยาศาสตรเพิ่มเติม

4) มีความรูพ้ืนฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการคนควาขอมูล ซ่ึงสามารถนํา
มาใชงานในระดับปริญญาเอก

5) มีสุขภาพรางกายและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอนจนจบหลักสูตร

6) หากไมมีคุณสมบัติตามขอ 1) - 5) ตองผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร

2.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ2.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศหรือตางประเทศที่สํานักงานคณะ
กรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง



2) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตได โดยเปนไปตามเกณฑ
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากผลคะแนนภาษาอังกฤษไมผานเกณฑ ตองลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐานจนกวาจะ
ผานเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

3) มีพ้ืนความรูและประสบการณทางการวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธในการศึกษาระดับปริญญาโท

4) มีความรูพ้ืนฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการคนขอมูลซึ่งสามารถนํามาใช
งานระดับปริญญาเอก

5) มีสุขภาพรางกายและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเรียนจนจบหลักสูตร

6) หากมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 2) - 4) ตองผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2.6  2.6    หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศหรือตางประเทศที่สํานักงานคณะ
กรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

2) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตไดโดยเปนไปตามเกณฑ
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากผลคะแนนภาษาอังกฤษไมผานเกณฑ ตองลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐานจนกวาจะ
ผานเกณฑมาตรฐานของมหวิทยาลัย

3) มีพ้ืนความรูและประสบการณทางการวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธในการศึกษาระดับปริญญาโท

4) มีความรูพ้ืนฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการคนขอมูลซึ่งสามารถนํามาใช
งานระดับปริญญาเอก

5) มีสุขภาพรางกายและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเรียนจนจบหลักสูตร

6) หากมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 2) - 4) ตองผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2.7 2.7 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครองหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

1)   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร หรือสาขาวิชาอื่นจากสถาบัน
อุดมศึกษาท่ีสํานักงาน ก.พ. รับรอง

2) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถนํามาใชงานในระดับปริญญาเอก
เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เกณฑการประเมินความรูความสามารถภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

3)   มพ้ืีนความรูและประสบการณทางการวจิยัหรอืการทําวทิยานิพนธในการศกึษาระดบัปรญิญาโท

4)   มีความรูพ้ืนฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการคนขอมูล 

ซึ่งสามารถนํามาใชในงานระดับปริญญาเอก

5)   คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

2.8 2.8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต หรือสาขาที่เกี่ยวของ
กับแพทยแผนไทยประยุกต

2) ผูท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา

2.9 2.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาทุกสาขาทั้งในและตางประเทศ คะแนน
เฉล่ียไมนอยกวา 3.00 (ระดับดี) จากระบบคะแนนเต็ม 4 คะแนน มีประสบการณในการทํางานไมตํ่ากวา 2 ป หรือ
อยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2) ใหเปนไปตามเกณฑระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ.2557 ขอ 10

2.10 2.10 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา



1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

 
2) มีประสบการณในการบริหารหรือจัดการการศึกษาในองคกรหรือหนวยงานมาไมนอยกวา 1 ป

3) ผูท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวนตามท่ีระบุ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2.11 2.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร

1) สําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีางวทิยาศาสตรทุกสาขาวชิา หรอืรัฐศาสตร รฐัประศาสนศาสตร นติศิาสตร

2) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นท่ีมีประสบการณการทํางานในกระบวนการยุติธรรมไม
นอยกวา 2 ป

3) กรณผีูทีไ่มไดจบทางวทิยาศาสตรมา จะตองเรยีนวชิาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรกอน โดยไมนบัรวมหนวยกติ

4) กรณผีูท่ีไมมีคณุสมบัตดิงักลาว ตามขอ 1) – 3) ใหอยูในความพจิารณาของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร

2.12 2.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต หรือสาขาที่เกี่ยวของ
กับแพทยแผนไทยประยุกต

2) ผูท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา

2.13 2.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม

1) สําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนสาขาวทิยาศาสตรหรอืสาขาวิชาทีเ่กีย่วของ

2) ผูท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา

2.14 2.14 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะ
กรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ

2) ผูท่ีมีประสบการณในการทํางาน ทั้งกอนและหลังจบปริญญาตรีไมนอยกวา 1 ป หรือเปนผูที่เคย
ทํางานเก่ียวของกับธุรกิจ เชน การจัดการ และการตัดสินใจของธุรกิจสวนตัวหรือผูบริหารหนวยธุรกิจตางๆ ของภาค
รัฐที่ผานมาแลวไมนอยกวา 1 ป

3) หรือตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2.15 2.15 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ

1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) รับรอง

2) ผูท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา

2.16 2.16 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปะการแสดง หรือในสาขาที่เกี่ยวของ

2) ไดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา

3) ผูท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑดังกลาว อาจไดรับการพิจารณาใหมีสิทธ์ิเขาศึกษาไดโดยอยู
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร และ/หรือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

2.17 2.17 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร

1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

2) มีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

3) ผูท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา

2.18 2.18 หลักสูตรหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

2) มีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

3) ผูท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา



2.19 2.19 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกันหรือสัมพันธกับหลักสูตรสาขาวิชา
ปรัชญาและจริยศาสตร

2) ผูท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา

2.20 2.20 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่สัมพันธกับหลักสูตร หรือมีพื้นฐานความรูความ
สามารถ และศักยภาพเพียงพอท่ีจะทําการศึกษาการคนควาอิสระ ใหเปนไปตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย

2) ไมเคยถกูคดัชือ่ออกจากสถาบนัการศกึษา เนือ่งจากกระทําความผดิหรอืมคีวามประพฤตเิสือ่มเสยี

3) มีคุณสมบัติอื่นตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

2.21 2.21 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชาการจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชาการจัดการ
ภาครัฐและเอกชนภาครัฐและเอกชน

1) ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง

2) ผูท่ีคณะการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลว เห็นสมควรรับเขาศึกษา

2.22 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง2.22 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

1) ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่ง
จากมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนในประเทศหรือตางประเทศ ที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (.สกอ)

2) คุณสมบัติอื่นๆ เปนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษา พ.ศ. 2557

2.23 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน2.23 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) รับรอง

2) ผูท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา

2.24 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยวและบริการ2.24 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยวและบริการ
  1)      สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาทั้งใน

ประเทศและตางประเทศท่ี ก.พ. รับรอง
 2)      มีคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.50 (กรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 2.50 ตองมี

ประสบการณทํางานอยางนอย 1 ป
 

3)      ผูที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา

2.25 2.25 หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร 

1) ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษารับรองทุกสาขาวิชา

2) นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศที่สามารถฟงพูดอานและเขียนภาษาไทยไดเปนอยางดี

3) มีความรูภาษาอังกฤษเปนอยางดีโดยตองผานเกณฑภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทากําหนด

4) ไมตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตในกรณีความผิดอันไดทําโดยประมาท

หรือความผิดอันเปนลหุโทษ

5) ไมเคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากการศึกษาใด

6) ไมขัดตอระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2560



2.26 2.26 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชนนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
  

1) ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษารับรองทุกสาขาวิชา

2) นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศที่สามารถฟงพูดอานและเขียนภาษาไทยไดเปนอยางดี

3) ไมตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตในกรณีความผิดอันไดทําโดยประมาท

หรือความผิดอันเปนลหุโทษ

4) ไมเคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากการศึกษาใด

5) ไมขัดตอระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. 2560
 
 3. รายละเอียดที่ผูสมัครตองเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ3. รายละเอียดที่ผูสมัครตองเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ

3.13.1 หลักฐานประกอบการหลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณสอบสัมภาษณสําหรับระดับปริญญาโทสําหรับระดับปริญญาโท
                1) ใบสมัครนักศึกษา (ท่ีส่ังพิมพใบสมัครผานระบบอินเตอรเน็ต ที่เว็บไซตมหาวิทยาลัย
http://www.ssru.ac.th  หรือ  เว็บไซตงานทะเบียนและประมวลผล  http://www.admission.ssru.ac.th)  และ
ติดรูปถายขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป (รูปถายสี หนาตรง ไมสวมหมวกหรือแวนตา และไมสวมชุดครุย ถายไวไมเกิน 1
ป)
                22) สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ) สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ
                33) สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี จํานวน 1) สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับฉบับ
                 44) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน จํานวน 1 ฉบับ) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน จํานวน 1 ฉบับ
                55) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ
                6) หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน จํานวน 1 ฉบับ (ถามี) 
                7) หนังสือรับรองคุณสมบัติจํานวน 1 ฉบับ (ถามี) 
                8) หลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) ไดแก สําเนาใบเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล สําเนาทะเบียนสมรส กรณีชื่อหรือ
นามสกุลไมตรงกับใบแสดงผลการเรียน อยางละ 1 ฉบับ

3.23.2  หลักฐานประกอบหลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณการสอบสัมภาษณสําหรับระดับปริญญาเอกสําหรับระดับปริญญาเอก
                1) ใบสมัครนักศึกษา (ท่ีส่ังพิมพใบสมัครผานระบบอินเตอรเน็ต ที่เว็บไซตมหาวิทยาลัย
http://www.ssru.ac.th  หรือ  เว็บไซตงานทะเบียนและประมวลผล http://www.admission.ssru.ac.th)  และ
ติดรูปถายขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป (รูปถายสี หนาตรง ไมสวมหมวกหรือแวนตา และไมสวมชุดครุย ถายไวไมเกิน 1
ป)
                22) สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาโท จํานวน 1 ฉบับ) สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาโท จํานวน 1 ฉบับ
                33) สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาโท จํานวน 1) สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาโท จํานวน 1 ฉบับฉบับ
                4) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ  4) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
                55) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ จํานวน 1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ จํานวน 1 ฉบับฉบับ
                6) หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน จํานวน 1 ฉบับ (ถามี) 
                7) หนังสือรับรองคุณสมบัติ จํานวน 1 ฉบับ (ถามี) 
                8) หลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) ไดแก สําเนาใบเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล สําเนาทะเบียนสมรส กรณีชื่อหรือ
นามสกุลไมตรงกับใบแสดงผลการเรียน อยางละ 1 ฉบับ

                                 9)9)  หลกัฐานผลการสอบผานภาษาองักฤษตามเกณฑประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา หลกัฐานผลการสอบผานภาษาองักฤษตามเกณฑประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา เรื่อง เกณฑเรื่อง เกณฑ
ความรู ความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในระดับปริญญาเอกความรู ความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก  เฉพาะหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตเฉพาะหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สาขาวิชาการเมืองการปกครอง และและหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
 

หมายเหตุหมายเหตุ

1. เอกสารประกอบการรับสมัครหมายเลข 2, 3, 4 และ 5 ของการสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก เปนเอกสารสําคัญ หากไมครบถวนจะไมสามารถรับเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได

2. เอกสารประกอบการรับสมัครหมายเลข 9 ของการสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาเอกเฉพาะ2. เอกสารประกอบการรับสมัครหมายเลข 9 ของการสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาเอกเฉพาะ
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง และ และ หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
ส่ือสารส่ือสาร  เปนเอกสารสําคัญ หากไมครบถวนจะไมสามารถรับเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดเปนเอกสารสําคัญ หากไมครบถวนจะไมสามารถรับเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได

http://www.ssru.ac.xn--th%20%20-6wztdxa3j/
http://www.reg.ssru.ac.th/
http://www.ssru.ac.xn--th%20%20-6wztdxa3j/
http://www.reg.ssru.ac.th/


3. กรณีท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางประเทศ ผูสมัครจะตองดําเนินการยื่นตรวจสอบ
คุณวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษาตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และนําใบรับรองดังกลาวจาก สกอ. มา
ยื่นประกอบการสมัคร 1 ชุด โดยสามารถยื่นภายหลังเพิ่มเติมได
 

4. การรับสมัคร 4. การรับสมัคร 

ผูสมัครตองตรวจสอบดวยตนเองวามีคุณสมบัติครบถวนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับบัณฑิต
ศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 แลวจึงสมัคร

หากตรวจพบภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งแมจะผานกระบวนการสอบคัดเลือกเขาหากตรวจพบภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งแมจะผานกระบวนการสอบคัดเลือกเขา
เปนนักศึกษาแลวก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้โดยไมไดรับเงินคืนเปนนักศึกษาแลวก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้โดยไมไดรับเงินคืน
อน่ึงมหาวิทยาลัยไดประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาค
เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562

ผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑการสอบคัดเลือกสามารถเลือกสมัครสอบไดเพียง 1 สาขาเพียง 1 สาขา
วิชาเทาน้ันวิชาเทาน้ัน ดังน้ันผูสมัครตองศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดวยตนเองวามีสิทธิ์
สมัครประเภทน้ันๆหรือไม เพื่อประโยชนของตนเอง (ชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครผานบริการเคานเตอรเซอรวิส(ชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครผานบริการเคานเตอรเซอรวิส
ท่ัวประเทศ ระดับปริญญาโท จํานวน 500 บาท และระดับปริญญาเอก จํานวน 2,000 บาทคาธรรมเนียม 10-15ท่ัวประเทศ ระดับปริญญาโท จํานวน 500 บาท และระดับปริญญาเอก จํานวน 2,000 บาทคาธรรมเนียม 10-15
บาท)บาท)
 

ข้ันตอนการสมัครทางอินเตอรเน็ตข้ันตอนการสมัครทางอินเตอรเน็ต
วิธีการสมัคร ดังน้ีวิธีการสมัคร ดังน้ี

1. สมัครผานระบบอินเตอรเน็ต ท่ีเว็บไซตมหาวิทยาลัย http://www.ssru.ac.th   หรือ   เว็บไซต
งานทะเบียนและประมวลผล http://www.admission.ssru.ac.th ตั้งแตวันที่  28 กุมภาพันธ – 30 เมษายน 2562

2. ศึกษารายละเอียด เรื่อง   การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 (โปรดพิมพ/อาน และศึกษาขอมูลตางๆ ดวย(โปรดพิมพ/อาน และศึกษาขอมูลตางๆ ดวย
ตนเองอยางละเอียดเพ่ือประโยชนผูสมัครเอง)ตนเองอยางละเอียดเพ่ือประโยชนผูสมัครเอง)

3. พิมพใบสมัคร/ใบเสร็จชําระเงินนําไปชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัคร ระดับปริญญาโท จํานวนระดับปริญญาโท จํานวน
500 บาท และระดับปริญญาเอก จํานวน 2,000 บาท500 บาท และระดับปริญญาเอก จํานวน 2,000 บาท ณ จุดใหบริการเคานเตอรเซอรวิสทุกสาขาทั่วประเทศ ตาม
กําหนดการ (ระหวางวันท่ี 28 กุมภาพันธ – 30 เมษายน 2562) เทานั้น หากไมชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือกภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด จะไมมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก ผูสมัครสามารถตรวจสอบขอมูลการชําระเงินไดหลังการชําระเงินคา
สมัคร   3 วัน ท่ี http://www.admission.ssru.ac.th  หลังจากบันทึกขอมูลการสมัคร หากชําระเงินนอยกวาที่
กําหนดมหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาสมัครไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน และถือวาการสมัครเปนโมฆะและจะตองชําระเงิน
ใหมท้ังหมด กรณีชําระเงินท่ีมากกวาที่กําหนด หรือชําระเงินผานธนาคารสาขาตางๆ ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยจะไม
คืนสวนท่ีเกินใหไมวากรณีใดทั้งส้ิน

4. กรณีผูสมัครตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลสาขาวิชาที่สมัครเรียน 4. กรณีผูสมัครตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลสาขาวิชาที่สมัครเรียน หากตองการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ประวัติผูสมัครและสาขาวิชาตองดําเนินการดังน้ี

   4.1 กรณีท่ียังไมชําระเงินคาสมัคร   4.1 กรณีท่ียังไมชําระเงินคาสมัคร ตองสําเนาเอกสารใบสมัคร และระบุขอความ "ขอยกเลิกการ"ขอยกเลิกการ
สมัคร"สมัคร" ลงในใบสมัครพรอมท้ังสงเอกสารมาหมายเลขโทรสาร ( (Fax) 02-1601262Fax) 02-1601262   หรือสงทาง E-mailE-mail
((Chontiya.le@ssru.ac.thChontiya.le@ssru.ac.th) ) พรอมแนบไฟลใบสมัครและระบุขอความ "ขอยกเลิกการสมัคร""ขอยกเลิกการสมัคร"  และมหาวิทยาลัยจะถือ
ขอมูลการสมัครครั้งสุดทายนี้เปนสําคัญ

   4.2 กรณีท่ีชําระเงินคาสมัครแลว   4.2 กรณีท่ีชําระเงินคาสมัครแลว ตองสําเนาเอกสารการสมัครและใบเสร็จชําระเงินคาสมัคร ให
ระบุหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได และระบุขอความ "ขอยกเลิกการสมัคร""ขอยกเลิกการสมัคร" ลงในใบสมัครพรอมทั้งสงเอกสารมายัง
หมายเลขโทรสาร ( (Fax) 02-1601262Fax) 02-1601262  หรือสงทาง E-mailE-mail ((Chontiya.le@ssru.ac.thChontiya.le@ssru.ac.th) ) พรอมแนบไฟลใบสมัครและ
ระบุขอความ "ขอยกเลิกการสมัคร" "ขอยกเลิกการสมัคร" หลังจากสงเอกสารภายใน 2 วัน ใหผูสมัครบันทึกขอมูลการสมัครในระบบ
อินเตอรเน็ต
 
5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ พรอมแจงเวลา และสถานที่สอบ5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ พรอมแจงเวลา และสถานที่สอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ในวันที่ 7 พฤษภาคมวันที่ 7 พฤษภาคม
25622562  ทางระบบอินเตอรเน็ต  ที ่ http://www.ssru.ac.th   หรือ http://www.admission.ssru.ac.th   
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6. การ6. การสอบสัมภาษณ สอบสัมภาษณ //สอบขอเขียน สอบขอเขียน 

สอบสัมภาษณ /สอบขอเขียน ในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2562 วันท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
    

7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา/พรอมดาวนโหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนระบบ7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา/พรอมดาวนโหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนระบบ
อินเทอรเน็ตอินเทอรเน็ต

7.1 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา  ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิเ์ขาศกึษาใน วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 บน
ระบบ อินเตอรเนต็  ท่ี http://www.admission.ssru.ac.th   ผูสมัครสอบจะตองตรวจสอบดใูหรอบคอบดวยตนเอง 
เพราะอาจมคีําแนะนําตางๆ  ท่ีเปนประโยชนแกผูสมคัรสอบเองอยูทายประกาศ

7.2 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจะตองดาวนโหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาที่ 
  http://www.reg.ssru.ac.th  ภายในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562ภายในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562  ซึง่นกัศกึษาตองกรอกขอมลูในประวตัใิหครบถวน
และ  Print – out  นําสงในวันรายงานตวั  ถากรอกประวตัไิมเรยีบรอยหรอืขอมลูไมครบถวนจะไมสามารถรายงานตวัเปนถากรอกประวตัไิมเรยีบรอยหรอืขอมลูไมครบถวนจะไมสามารถรายงานตวัเปน
นักศกึษาไดนักศกึษาได 
 

8.  8.  การรายงานการรายงานตัวเปนนักศึกษาตัวเปนนักศึกษา

ผูสมัครตองรายงานตัวเขาศึกษาใน  วันท่ี 25 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 วันท่ี 25 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น.– 15.30 น. (อาจมีการ(อาจมีการ
เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) ท้ังนี้จะตองปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยพรอมทั้งนําเงินคาธรรมเนียมการ
รายงานตัวเขาศึกษา  และเอกสารท่ีตองใชในการรายงานตัว ดังตอไปนี้

8.1 ใบรายงานตัว และ ใบประวัตินักศึกษากรอกขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ต

8.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับสําเนา 2 ใบ)

8.3  เอกสารวุฒิการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแลว  (ตัวจริงและฉบับสําเนา  3  ใบ)

8.4  สําเนาทะเบียนบาน  (ฉบับสําเนา 2 ใบ)

8.5  สําเนาใบเปล่ียนชื่อ - นามสกุล  จํานวน 3 ใบ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไมตรงกับใบวุฒิการศึกษา)

8.6  คาธรรมเนียมแรกชําระในวันที่รายงานตัว

8.7 คาลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2562   และคาธรรมเนียมตางๆ ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย

8.8 ผูสมัครที่ไมทําการรายงานตัวเขาศึกษาในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดถือวาสละสิทธิ์ในการ
เขาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

8.9 กรณีนักศึกษาท่ีรายงานตัว และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอย
แลว     มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาธรรมเนียมในการรายงานตัวเขาศึกษาไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้นมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาธรรมเนียมในการรายงานตัวเขาศึกษาไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ราย
ละเอียดการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2562 จะประกาศใหทราบพรอมกับการประกาศรายชือ่ผูมสีทิธิ์
เขา วันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 วันท่ี 17 พฤษภาคม 2562)

8.10  กรณีที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางประเทศ ผูสมัครจะตองดําเนินการยื่นตรวจ
สอบคุณวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษาตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) และนําใบรับรองดังกลาวจาก สกอ.
มายื่นประกอบการสมัคร ๑ ชุด
 

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
  

หลักสูตร/สาขาวิชาหลักสูตร/สาขาวิชา นักศึกษาประเภทนักศึกษาประเภท
ตลอดตลอด

หลักสูตรหลักสูตร

ปริญญาโทปริญญาโท      

ค.ม.การบริหารการศึกษา บุคคลทั่วไป 120,000

วท.ม.นิติวิทยาศาสตร

บุคคลทั่วไป 144,000

ศิษยเกา /บุคลากรมหาวิทยาลัยและหนวยงานความรวม

มือ
128,000

วท.ม.การแพทยแผนไทยประยุกต บุคคลทั่วไป 210,000

วท.ม.การจัดการส่ิงแวดลอม บุคคลทั่วไป 150,000

บธ.ม.บริหารธุรกิจ บุคคลทั่วไป 100,000



ศศ.ม.ภาษาศาสตร บุคคลทั่วไป 225,000

ศศ.ม.ปรัชญาและจริยศาสตร บุคคลทั่วไป 120,000

ศศ.ม.การบริหารการพัฒนา บุคคลทั่วไป 99,000

รป.ม.นโยบายสาธารณะ บุคคลทั่วไป 130,000

ร.ม.การเมืองการปกครอง

บุคคลทั่วไป 130,000

ศิษยเกา 104,000

บุคลากรในหนวยงานความรวมมือ 98,000

บุคลากรมหาวิทยาลัย 78,000

บธ.ม.การจัดการฟุตบอลอาชีพ

บุคคลทั่วไป 150,000

ศิษยเกา 120,000

บุคลากรในหนวยงานความรวมมือ 105,000

บุคลากรมหาวิทยาลัย 90,000

กจ.ม.นวัตกรรมการจัดการ

บุคคลทั่วไป 130,000

ศิษยเกา 104,000

บุคลากรในหนวยงานความรวมมือ 98,000

บุคลากรมหาวิทยาลัย 78,000

บธ.ม.การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

บุคคลทั่วไป 150,000

ศิษยเกา 120,000

บุคลากรของวิทยาลัยโลจิสติกส 75,000

รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร บุคคลทั่วไป 130,000

ศศ.ม.การจัดการการทองเท่ียวและบริการ บุคคลทั่วไป 140,000

ศศ.ม.ศิลปะการแสดง บุคคลทั่วไป 140,000

นศ.ม. นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาค

เอกชน
บุคคลทั่วไป 105,000

ปริญญาเอก    

ปร.ด.การบริหารการพัฒนา

บุคคลทั่วไป 558,000

โครงการความรวมมือกับ (วป.อ.) 297,500

อบรมหลักสูตร (TOP-CEO) 297,500

ปร.ด.ปรัชญาและจริยศาสตร บุคคลทั่วไป 427,500

ปร.ด.ภาษาศาสตร บุคคลทั่วไป 445,000*

ปร.ด.นิติวิทยาศาสตร

บุคคลทั่วไป 446,400

ศิษยเกา /บุคลากรมหาวิทยาลัยและหนวยงานความรวม

มือ
390,600

ปร.ด.นวัตกรรมการจัดการ

บุคคลทั่วไป 500,000

ศิษยเกา/บุคลากรในหนวยงานความรวมมือ 400,000

บุคลากรมหาวิทยาลัย 300,000

ร.ด.การเมืองการปกครอง

บุคคลทั่วไป 570,000

ศิษยเกา/บุคลากรในหนวยงานความรวมมือ 456,000

บุคลากรมหาวิทยาลัย 342,000

บธ.ด.การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน บุคคลทั่วไป 500,000

บุคลากรของวิทยาลัยโลจิสติกส 250,000



บุคลากรในหนวยงานความรวมมือ 450,000

ศิษยเกา 400,000

นศ.ด. การส่ือสาร บุคคลทั่วไป 480,000

  
หมายเหตุ * ยังไมรวมคาสอบ Comprehensive  และ คาเรียนปรับพ้ืนฐาน
 
              คาธรรมเนียมการศึกษาขางตนไมรวมคาใชจายในรายวิชาเสริมพื้นฐาน คาธรรมเนียมแรกเขา และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตาม
ประกาศของหลักสูตร รวมท้ังคาบํารุงศูนยวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาโท   ภาคเรียนละ 1,500 บาท และ
ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนละ  2,500 บาท และกรณีท่ีนักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรแลว แตยังไมสําเร็จการ
ศึกษา หรือในภาคเรียนท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
คาธรรมเนียมตางๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาไวแลวจะไมคืนใหกับนักศึกษาไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้นคาธรรมเนียมตางๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาไวแลวจะไมคืนใหกับนักศึกษาไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  

9.  การปฐมนิเทศ9.  การปฐมนิเทศ

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562  หรือตรวจสอบรายละเอียดได
บนระบบอินเตอรเน็ตที่  http://www.grad.ssru.ac.th
 

10.  เง่ือนไขผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา10.  เง่ือนไขผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา

10.1 ผูท่ีผานการคัดเลือกจะตองมาสอบขอเขียน/สัมภาษณ รายงานตัว ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด

10.2  ผูท่ีผานการคัดเลือกจะตองศึกษาตามหลักสูตร และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ และกฎ
เกณฑตางๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด

10.3 หากนักศึกษาไมสามารถเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย คาใชจายในการรายงานตัว และคาลง10.3 หากนักศึกษาไมสามารถเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย คาใชจายในการรายงานตัว และคาลง
ทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 1/2562 ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมจายคืน ไมวากรณีใดๆทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 1/2562 ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมจายคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้นทั้งสิ้น
  

11.  สถานท่ีติดตอสอบถาม11.  สถานท่ีติดตอสอบถาม

11.1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร21 (ศรีจุฑาภา) ช้ัน 2  เลขที่ 1
ถนนอูทองนอก  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300  โทรศัพท  02160-1174 ตอ 18 โทรสาร (Fax) 

02-1601177  

11.2 ติดตอสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร/การเรียนการสอน/อัตราคาธรรมเนียมการ
ศึกษา

 
หลักสูตรหลักสูตร สาขาวิชาสาขาวิชา เบอรติดตอเบอรติดตอ

ระดับปริญญาโทระดับปริญญาโท

บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย

ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 02160-1077

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

นิติวิทยาศาสตร 02160-1213

การแพทยแผนไทยประยุกต 02160-1174 ตอ 33

การจัดการสิ่งแวดลอม

02160-1143 ตอ 26 /

080-5987596

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ 02160-1403

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาศาสตร 02160-1174 ตอ 31

ปรัชญาและจริยศาสตร 02160-1174 ตอ 34

การบริหารการพัฒนา 02160-1240

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะ 02160-1403

http://www.grad.ssru.ac.th/


หลักสูตรหลักสูตร สาขาวิชาสาขาวิชา เบอรติดตอเบอรติดตอ

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน 02160-1174 ตอ 32

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองการปกครอง 096-8825265

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการฟุตบอลอาชีพ 02160-1183

การจัดการมหาบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ 02160-1558

วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชนวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 063-1713427

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร 02160-1284

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการทองเที่ยวและบริการ 091-4259901

คณะศิลปกรรมศาสตรคณะศิลปกรรมศาสตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปะการแสดง 02160-1395

ระดับปริญญาเอกระดับปริญญาเอก

บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การบริหารการพัฒนา 02160-1240

ปรัชญาและจริยศาสตร 02160-1174 ตอ 34

ภาษาศาสตร 02160-1174 ตอ 31

นิติวิทยาศาสตร 02160-1213

การแพทยแผนไทยประยุกต 02160-1174 ตอ 33

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ 02160-1403

นิเทศศาสตดุษฎีบัณฑิต การสื่อสาร 02160-1174 ตอ 32

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ 02160-1558

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต การเมืองการปกครอง 096-8825265

วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชนวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 0927315545

 

 
 
   ประกาศ ณ  วันที่   ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

 

 
(ผศ.ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์)

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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