ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจําภาคเรียนที่ 1 / 2562 (รอบที่ 1)
___________________________
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงคจะเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคปกติ/ภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ – 30 เมษายน 2562 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
1. จํานวนที่จะรับ จําแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา
จํานวนรับ
นักศึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชา
วิธีคัดเลือก
ภาค ภาค
พิเศษ ปกติ
ระดับปริญญาโท
บัณฑิตวิทยาลัย
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

25

-

สัมภาษณ

นิติวิทยาศาสตร

20

-

สัมภาษณ

การแพทยแผนไทยประยุกต

20

-

สัมภาษณ

การจัดการสิ่งแวดลอม

10

-

สัมภาษณ

บริหารธุรกิจ

30

10

สัมภาษณ

ภาษาศาสตร

10

-

สัมภาษณ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาและจริยศาสตร

10

-

สัมภาษณ

-

สัมภาษณ

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการพัฒนา
50
นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ
25
และภาคเอกชน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

-

สัมภาษณ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การเมืองการปกครอง

40

-

สัมภาษณ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการฟุตบอลอาชีพ

40

-

สัมภาษณ

การจัดการมหาบัณฑิต

นวัตกรรมการจัดการ

40

-

สัมภาษณ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

จํานวนรับ
นักศึกษา
ภาค ภาค
พิเศษ ปกติ

การจัดการโลจิสติกสและ
30
ซัพพลายเชน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

วิธีคัดเลือก

-

สัมภาษณ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร
40
การจัดการการทองเที่ยวและ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
20
บริการ
คณะศิลปกรรมศาสตร

-

สัมภาษณ

-

สัมภาษณ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

25

-

ขอเขียนและสัมภาษณ

การบริหารการพัฒนา

80

-

สัมภาษณ

ปรัชญาและจริยศาสตร

8

-

สัมภาษณ

ภาษาศาสตร

10

-

สัมภาษณ

นิติวิทยาศาสตร

10

-

สัมภาษณ

การแพทยแผนไทยประยุกต

10

-

สัมภาษณ

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

25

-

สัมภาษณ

นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต

การสื่อสาร

10

-

สัมภาษณ

ศิลปะการแสดง
ระดับปริญญาเอก
บัณฑิตวิทยาลัย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

นวัตกรรมการจัดการ

60

-

สัมภาษณ

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

การเมืองการปกครอง

20

-

สัมภาษณ

-

สัมภาษณ

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกสและ
15
ซัพพลายเชน

หมายเหตุ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงจํานวนรับ และสงวน
สิทธิ์ในการไมเปดสอนสาขาวิชาที่มีจํานวนผูผานการสอบคัดเลือกนอยกวาที่กําหนด

2. คุณสมบัติของผูสมัครเฉพาะหลักสูตร
2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศหรือตางประเทศที่สํานักงานคณะ
กรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
2) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตไดโดยเปนไปตามเกณฑ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากผลคะแนนภาษาอังกฤษไมผานเกณฑ ตองลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐานจนกวาจะ

ผานเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
3) มีพื้นความรูและประสบการณทางการวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธในการศึกษาระดับปริญญาโท
4) มีความรูพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการคนขอมูลซึ่งสามารถนํามาใช
ในงานระดับปริญญาเอก
5) มีสุขภาพรางกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเรียนจนจบหลักสูตร
6) หากมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 2) – 4) ตองผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาโดยมีผลการเรียนดีมากในสาขาวิชาเดียวกันหรือ
สัมพันธกับหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตรและมีพื้นความรู ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทํา
วิทยานิพนธได หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนดี
2) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตได โดยเปนไปตามเกณฑ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3) ไมเคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
4) หากไมมีคุณสมบัติตามขอใดใน 1) – 2) ตองผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และมีการเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติมโดยไมนับรวมหนวยกิต
2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาตรี
2) มีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยและหลักสูตร
กําหนด
3) มีพื้นความรูและประสบการณทางการวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธในการศึกษาระดับปริญญาโท
4) มีความรูพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการคนขอมูลซึ่งสามารถนํามาใช
งานระดับปริญญาเอก
5) มีสุขภาพรางกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเรียนจนจบหลักสูตร
6) หากมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 2) - 4) ตองผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางนิติวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร ของมหาวิทยาลัยในประเทศ
หรือตางประเทศที่ กพ.รับรองหรือปริญญาโทสาขานิติศาสตร สาขารัฐศาสตร สาขารัฐประศาสนศาสตร หรือปริญญา
โทสาขาอื่น ที่มีประสบการณทางดานการบริหารงานยุติธรรม
2) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตได โดยเปนไปตามเกณฑ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3) มีพื้นความรูและประสบการณดานการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาโท หากไมมี
ประสบการณดานการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาโท จะตองเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางดาน
นิติวิทยาศาสตรเพิ่มเติม
4) มีความรูพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการคนควาขอมูล ซึ่งสามารถนํา
มาใชงานในระดับปริญญาเอก
5) มีสุขภาพรางกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนจนจบหลักสูตร
6) หากไมมีคุณสมบัติตามขอ 1) - 5) ตองผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร
2.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศหรือตางประเทศที่สํานักงานคณะ
กรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

2) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตได โดยเปนไปตามเกณฑ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากผลคะแนนภาษาอังกฤษไมผานเกณฑ ตองลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐานจนกวาจะ
ผานเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
3) มีพื้นความรูและประสบการณทางการวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธในการศึกษาระดับปริญญาโท
4) มีความรูพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการคนขอมูลซึ่งสามารถนํามาใช
งานระดับปริญญาเอก
5) มีสุขภาพรางกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเรียนจนจบหลักสูตร
6) หากมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 2) - 4) ตองผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศหรือตางประเทศที่สํานักงานคณะ
กรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
2) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตไดโดยเปนไปตามเกณฑ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากผลคะแนนภาษาอังกฤษไมผานเกณฑ ตองลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐานจนกวาจะ
ผานเกณฑมาตรฐานของมหวิทยาลัย
3) มีพื้นความรูและประสบการณทางการวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธในการศึกษาระดับปริญญาโท
4) มีความรูพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการคนขอมูลซึ่งสามารถนํามาใช
งานระดับปริญญาเอก
5) มีสุขภาพรางกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเรียนจนจบหลักสูตร
6) หากมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 2) - 4) ตองผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.7 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร หรือสาขาวิชาอื่นจากสถาบัน
อุดมศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง
2) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถนํามาใชงานในระดับปริญญาเอก
เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เกณฑการประเมินความรูความสามารถภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
3) มีพนื้ ความรูแ ละประสบการณทางการวิจยั หรือการทําวิทยานิพนธในการศึกษาระดับปริญญาโท
4) มีความรูพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการคนขอมูล
ซึ่งสามารถนํามาใชในงานระดับปริญญาเอก
5) คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
2.8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต หรือสาขาที่เกี่ยวของ
กับแพทยแผนไทยประยุกต
2) ผูที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา
2.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาทุกสาขาทั้งในและตางประเทศ คะแนน
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.00 (ระดับดี) จากระบบคะแนนเต็ม 4 คะแนน มีประสบการณในการทํางานไมตํ่ากวา 2 ป หรือ
อยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) ใหเปนไปตามเกณฑระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ.2557 ขอ 10
2.10 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
2) มีประสบการณในการบริหารหรือจัดการการศึกษาในองคกรหรือหนวยงานมาไมนอยกวา 1 ป
3) ผูที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่ระบุ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรทกุ สาขาวิชา หรือรัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร นิตศิ าสตร
2) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประสบการณการทํางานในกระบวนการยุติธรรมไม
นอยกวา 2 ป
3) กรณีผทู ไี่ มไดจบทางวิทยาศาสตรมา จะตองเรียนวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตรกอ น โดยไมนบั รวมหนวยกิต
4) กรณีผทู ไี่ มมคี ณ
ุ สมบัตดิ งั กลาว ตามขอ 1) – 3) ใหอยูใ นความพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต หรือสาขาที่เกี่ยวของ
กับแพทยแผนไทยประยุกต
2) ผูที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา
2.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วของ
2) ผูที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา
2.14 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะ
กรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ
2) ผูที่มีประสบการณในการทํางาน ทั้งกอนและหลังจบปริญญาตรีไมนอยกวา 1 ป หรือเปนผูที่เคย
ทํางานเกี่ยวของกับธุรกิจ เชน การจัดการ และการตัดสินใจของธุรกิจสวนตัวหรือผูบริหารหนวยธุรกิจตางๆ ของภาค
รัฐที่ผานมาแลวไมนอยกวา 1 ป
3) หรือตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.15 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) รับรอง
2) ผูที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา
2.16 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปะการแสดง หรือในสาขาที่เกี่ยวของ
2) ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
3) ผูที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑดังกลาว อาจไดรับการพิจารณาใหมีสิทธิ์เขาศึกษาไดโดยอยู
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร และ/หรือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
2.17 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2) มีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3) ผูที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา
2.18 หลักสูตรการจั
รการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2) มีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3) ผูที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา

2.19 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกันหรือสัมพันธกับหลักสูตรสาขาวิชา
ปรัชญาและจริยศาสตร
2) ผูที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา
2.20 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่สัมพันธกับหลักสูตร หรือมีพื้นฐานความรูความ
สามารถ และศักยภาพเพียงพอที่จะทําการศึกษาการคนควาอิสระ ใหเปนไปตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย
2) ไมเคยถูกคัดชือ่ ออกจากสถาบันการศึกษา เนือ่ งจากกระทําความผิดหรือมีความประพฤติเสือ่ มเสีย
3) มีคุณสมบัติอื่นตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
2.21 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชาการจัดการ
ภาครัฐและเอกชน
1) ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
2) ผูที่คณะการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลว เห็นสมควรรับเขาศึกษา
2.22 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
1) ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่ง
จากมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนในประเทศหรือตางประเทศ ที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (.สกอ)
2) คุณสมบัติอื่นๆ เปนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2557
2.23 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) รับรอง
2) ผูที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา
2.24 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยวและบริการ
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศที่ ก.พ. รับรอง
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 (กรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 2.50 ตองมี
ประสบการณทํางานอยางนอย 1 ป
3) ผูที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา
2.25 หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
1) ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษารับรองทุกสาขาวิชา
2) นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศที่สามารถฟงพูดอานและเขียนภาษาไทยไดเปนอยางดี
3) มีความรูภาษาอังกฤษเปนอยางดีโดยตองผานเกณฑภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทากําหนด
4) ไมตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตในกรณีความผิดอันไดทําโดยประมาท
หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
5) ไมเคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากการศึกษาใด
6) ไมขัดตอระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2560

2.26 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวั
านวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
1) ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษารับรองทุกสาขาวิชา
2) นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศที่สามารถฟงพูดอานและเขียนภาษาไทยไดเปนอยางดี
3) ไมตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตในกรณีความผิดอันไดทําโดยประมาท
หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
4) ไมเคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากการศึกษาใด
5) ไมขัดตอระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2560
3. รายละเอียดที่ผูสมัครตองเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ
3.1 หลักฐานประกอบการสอบสั
ฐานประกอบการสอบสัมภาษณสํสาํ หรับระดับปริญญาโท
1) ใบสมัครนักศึกษา (ที่สั่งพิมพใบสมัครผานระบบอินเตอรเน็ต ที่เว็บไซตมหาวิทยาลัย
http://www.ssru.ac.th หรือ เว็บไซตงานทะเบียนและประมวลผล http://www.admission.ssru.ac.th) และ
ติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (รูปถายสี หนาตรง ไมสวมหมวกหรือแวนตา และไมสวมชุดครุย ถายไวไมเกิน 1
ป)
2) สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน จํานวน 1 ฉบับ
5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)
7) หนังสือรับรองคุณสมบัติจํานวน 1 ฉบับ (ถามี)
8) หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) ไดแก สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สําเนาทะเบียนสมรส กรณีชื่อหรือ
นามสกุลไมตรงกับใบแสดงผลการเรียน อยางละ 1 ฉบับ
3.2 หลักฐานประกอบการสอบสั
ฐานประกอบการสอบสัมภาษณสํสาํ หรับระดับปริญญาเอก
1) ใบสมัครนักศึกษา (ที่สั่งพิมพใบสมัครผานระบบอินเตอรเน็ต ที่เว็บไซตมหาวิทยาลัย
http://www.ssru.ac.th หรือ เว็บไซตงานทะเบียนและประมวลผล http://www.admission.ssru.ac.th) และ
ติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (รูปถายสี หนาตรง ไมสวมหมวกหรือแวนตา และไมสวมชุดครุย ถายไวไมเกิน 1
ป)
2) สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาโท จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาโท จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)
7) หนังสือรับรองคุณสมบัติ จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)
8) หลักฐานอื่นๆ (ถามี) ไดแก สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สําเนาทะเบียนสมรส กรณีชื่อหรือ
นามสกุลไมตรงกับใบแสดงผลการเรียน อยางละ 1 ฉบับ
9) หลักฐานผลการสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา เรื่อง เกณฑ
ความรู ความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก เฉพาะหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง และ
และหลั
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
หมายเหตุ
1. เอกสารประกอบการรับสมัครหมายเลข 2, 3, 4 และ 5 ของการสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก เปนเอกสารสําคัญ หากไมครบถวนจะไมสามารถรับเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได
2. เอกสารประกอบการรับสมัครหมายเลข 9 ของการสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาเอกเฉพาะ
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง และ หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสาร เปนเอกสารสําคัญ หากไมครบถวนจะไมสามารถรับเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได

3. กรณีที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางประเทศ ผูสมัครจะตองดําเนินการยื่นตรวจสอบ
คุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษาตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และนําใบรับรองดังกลาวจาก สกอ. มา
ยื่นประกอบการสมัคร 1 ชุด โดยสามารถยื่นภายหลังเพิ่มเติมได
4. การรับสมัคร
ผูสมัครตองตรวจสอบดวยตนเองวามีคุณสมบัติครบถวนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับบัณฑิต
ศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 แลวจึงสมัคร
หากตรวจพบภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งแมจะผานกระบวนการสอบคัดเลือกเขา
เปนนักศึกษาแลวก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้โดยไมไดรับเงินคืน
อนึ่งมหาวิทยาลัยไดประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
ผูสมัครที่มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑการสอบคัดเลือกสามารถเลือกสมัครสอบไดเพี
เพียง 1 สาขา
วิชาเทานั้น ดังนั้นผูสมัครตองศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดวยตนเองวามีสิทธิ์
สมัครประเภทนั้นๆหรือไม เพื่อประโยชนของตนเอง (ชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครผานบริการเคานเตอรเซอรวิส
ทั่วประเทศ ระดับปริญญาโท จํานวน 500 บาท และระดับปริญญาเอก จํานวน 2,000 บาทคาธรรมเนียม 10-15
บาท)
ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอรเน็ต
วิธีการสมัคร ดังนี้
1. สมัครผานระบบอินเตอรเน็ต ที่เว็บไซตมหาวิทยาลัย 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 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 (โปรดพิมพ/อาน และศึกษาขอมูลตางๆ ดวย
ตนเองอยางละเอียดเพื่อประโยชนผูสมัครเอง)
3. พิมพใบสมัคร/ใบเสร็จชําระเงินนําไปชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัคร ระดับปริญญาโท จํานวน
500 บาท และระดับปริญญาเอก จํานวน 2,000 บาท ณ จุดใหบริการเคานเตอรเซอรวิสทุกสาขาทั่วประเทศ ตาม
กําหนดการ (ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ – 30 เมษายน 2562) เทานั้น หากไมชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือกภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด จะไมมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก ผูสมัครสามารถตรวจสอบขอมูลการชําระเงินไดหลังการชําระเงินคา
สมัคร 3 วัน ที่ http://www.admission.ssru.ac.th หลังจากบันทึกขอมูลการสมัคร หากชําระเงินนอยกวาที่
กําหนดมหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาสมัครไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และถือวาการสมัครเปนโมฆะและจะตองชําระเงิน
ใหมทั้งหมด กรณีชําระเงินที่มากกวาที่กําหนด หรือชําระเงินผานธนาคารสาขาตางๆ ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยจะไม
คืนสวนที่เกินใหไมวากรณีใดทั้งสิ้น
4. กรณีผูสมัครตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลสาขาวิชาที่สมัครเรียน หากตองการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ประวัติผูสมัครและสาขาวิชาตองดําเนินการดังนี้
4.1 กรณีที่ยังไมชําระเงินคาสมัคร ตองสําเนาเอกสารใบสมัคร และระบุขอความ "ขอยกเลิกการ
สมัคร" ลงในใบสมัครพรอมทั้งสงเอกสารมาหมายเลขโทรสาร ((Fax)
Fax) 02-1601262
หรือสงทาง E-mail
(Chontiya.le@ssru.ac.th
Chontiya.le@ssru.ac.th)) พรอมแนบไฟลใบสมัครและระบุขอความ "ขอยกเลิกการสมัคร" และมหาวิทยาลัยจะถือ
ขอมูลการสมัครครั้งสุดทายนี้เปนสําคัญ
4.2 กรณีที่ชําระเงินคาสมัครแลว ตองสําเนาเอกสารการสมัครและใบเสร็จชําระเงินคาสมัคร ให
ระบุหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได และระบุขอความ "ขอยกเลิกการสมัคร" ลงในใบสมัครพรอมทั้งสงเอกสารมายัง
หมายเลขโทรสาร ((Fax)
Fax) 02-1601262 หรือสงทาง E-mail (Chontiya.le@ssru.ac.th
Chontiya.le@ssru.ac.th)) พรอมแนบไฟลใบสมัครและ
ระบุขอความ "ขอยกเลิกการสมัคร" หลังจากสงเอกสารภายใน 2 วัน ใหผูสมัครบันทึกขอมูลการสมัครในระบบ
อินเตอรเน็ต
5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ พรอมแจงเวลา และสถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ในวัวันที่ 7 พฤษภาคม
2562 ทางระบบอินเตอรเน็ต ที่ http://www.ssru.ac.th หรือ http://www.admission.ssru.ac.th

6. การสอบสั
การสอบสัมภาษณ /สอบขอเขียน
สอบสัมภาษณ /สอบขอเขียน ในวัวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา/พรอมดาวนโหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนระบบ
อินเทอรเน็ต
7.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ประกาศรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิเ์ ขาศึกษาใน วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 บน
ระบบ อินเตอรเน็ต ที่ http://www.admission.ssru.ac.th ผูส มัครสอบจะตองตรวจสอบดูใหรอบคอบดวยตนเอง
เพราะอาจมีคําแนะนําตางๆ ทีเ่ ปนประโยชนแกผสู มัครสอบเองอยูท า ยประกาศ
7.2 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจะตองดาวนโหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาที่
http://www.reg.ssru.ac.th ภายในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ซึง่ นักศึกษาตองกรอกขอมูลในประวัตใิ หครบถวน
และ Print – out นําสงในวันรายงานตัว ถากรอกประวัตไิ มเรียบรอยหรือขอมูลไมครบถวนจะไมสามารถรายงานตัวเปน
นักศึกษาได
8. การรายงาน
การรายงานตัตัวเปนนักศึกษา
ผูสมัครตองรายงานตัวเขาศึกษาใน วันที่ 25 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น. (อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) ทั้งนี้จะตองปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยพรอมทั้งนําเงินคาธรรมเนียมการ
รายงานตัวเขาศึกษา และเอกสารที่ตองใชในการรายงานตัว 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 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล จํานวน 3 ใบ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไมตรงกับใบวุฒิการศึกษา)
8.6 คาธรรมเนียมแรกชําระในวันที่รายงานตัว
8.7 คาลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 และคาธรรมเนียมตางๆ ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
8.8 ผูสมัครที่ไมทําการรายงานตัวเขาศึกษาในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดถือวาสละสิทธิ์ในการ
เขาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8.9 กรณีนักศึกษาที่รายงานตัว และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอย
แลว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาธรรมเนียมในการรายงานตัวเขาศึกษาไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ราย
ละเอียดการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2562 จะประกาศใหทราบพรอมกับการประกาศรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิ์
เขา วันที่ 17 พฤษภาคม 2562)
2562
8.10 กรณีที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางประเทศ ผูสมัครจะตองดําเนินการยื่นตรวจ
สอบคุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษาตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และนําใบรับรองดังกลาวจาก สกอ.
มายื่นประกอบการสมัคร ๑ ชุด
ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
หลักสูตร/สาขาวิชา
ปริญญาโท
ค.ม.การบริหารการศึกษา
วท.ม.นิติวิทยาศาสตร
วท.ม.การแพทยแผนไทยประยุกต
วท.ม.การจัดการสิ่งแวดลอม
บธ.ม.บริหารธุรกิจ

นักศึกษาประเภท
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
ศิษยเกา /บุคลากรมหาวิทยาลัยและหนวยงานความรวม
มือ
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป

ตลอด
หลักสูตร
120,000
144,000
128,000
210,000
150,000
100,000

ศศ.ม.ภาษาศาสตร
ศศ.ม.ปรัชญาและจริยศาสตร
ศศ.ม.การบริหารการพัฒนา
รป.ม.นโยบายสาธารณะ

บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
ศิษยเกา
บุคลากรในหนวยงานความรวมมือ
บุคลากรมหาวิทยาลัย
บุคคลทั่วไป
ศิษยเกา
บุคลากรในหนวยงานความรวมมือ
บุคลากรมหาวิทยาลัย
บุคคลทั่วไป
ศิษยเกา
บุคลากรในหนวยงานความรวมมือ
บุคลากรมหาวิทยาลัย
บุคคลทั่วไป
ศิษยเกา
บุคลากรของวิทยาลัยโลจิสติกส
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป

225,000
120,000
99,000
130,000
130,000
104,000
98,000
78,000
150,000
120,000
105,000
90,000
130,000
104,000
98,000
78,000
150,000
120,000
75,000
130,000
140,000
140,000

บุคคลทั่วไป

105,000

บุคคลทั่วไป
โครงการความรวมมือกับ (วป.อ.)
อบรมหลักสูตร (TOP-CEO)
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
ศิษยเกา /บุคลากรมหาวิทยาลัยและหนวยงานความรวม
มือ
บุคคลทั่วไป

558,000
297,500
297,500
427,500
445,000*
446,400

ศิษยเกา/บุคลากรในหนวยงานความรวมมือ

400,000

บุคลากรมหาวิทยาลัย
บุคคลทั่วไป

300,000
570,000

ร.ด.การเมืองการปกครอง

ศิษยเกา/บุคลากรในหนวยงานความรวมมือ

456,000

บธ.ด.การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

บุคลากรมหาวิทยาลัย
บุคคลทั่วไป
บุคลากรของวิทยาลัยโลจิสติกส

342,000
500,000
250,000

ร.ม.การเมืองการปกครอง

บธ.ม.การจัดการฟุตบอลอาชีพ

กจ.ม.นวัตกรรมการจัดการ

บธ.ม.การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร
ศศ.ม.การจัดการการทองเที่ยวและบริการ
ศศ.ม.ศิลปะการแสดง
นศ.ม. นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาค
เอกชน
ปริญญาเอก
ปร.ด.การบริหารการพัฒนา
ปร.ด.ปรัชญาและจริยศาสตร
ปร.ด.ภาษาศาสตร
ปร.ด.นิติวิทยาศาสตร

ปร.ด.นวัตกรรมการจัดการ

390,600
500,000

นศ.ด. การสื่อสาร

บุคลากรในหนวยงานความรวมมือ
ศิษยเกา
บุคคลทั่วไป

450,000
400,000
480,000

หมายเหตุ * ยังไมรวมคาสอบ Comprehensive และ คาเรียนปรับพื้นฐาน
คาธรรมเนียมการศึกษาขางตนไมรวมคาใชจายในรายวิชาเสริมพื้นฐาน คาธรรมเนียมแรกเขา และคาธรรมเนียมอื่นๆ ตาม
ประกาศของหลักสูตร รวมทั้งคาบํารุงศูนยวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาโท ภาคเรียนละ 1,500 บาท และ
ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนละ 2,500 บาท และกรณีที่นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรแลว แตยังไมสําเร็จการ
ศึกษา หรือในภาคเรียนที่นักศึกษาลาพักการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
คาธรรมเนียมตางๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาไวแลวจะไมคืนใหกับนักศึกษาไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

9. การปฐมนิเทศ
การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 หรือตรวจสอบรายละเอียดได
บนระบบอินเตอรเน็ตที่ http://www.grad.ssru.ac.th
10. เงื่อนไขผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
10.1 ผูที่ผานการคัดเลือกจะตองมาสอบขอเขียน/สัมภาษณ รายงานตัว ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
10.2 ผูที่ผานการคัดเลือกจะตองศึกษาตามหลักสูตร และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ และกฎ
เกณฑตางๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
10.3 หากนักศึกษาไมสามารถเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย คาใชจายในการรายงานตัว และคาลง
ทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมจายคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
11. สถานที่ติดตอสอบถาม
11.1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร21 (ศรีจุฑาภา) ชั้น 2 เลขที่ 1
ถนนอูทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท 02160-1174 ตอ 18 โทรสาร (Fax)
02-1601177
11.2 ติดตอสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร/การเรียนการสอน/อัตราคาธรรมเนียมการ
ศึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชา
เบอรติดตอ

ระดับปริญญาโท
บัณฑิตวิทยาลัย
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

02160-1077

นิติวิทยาศาสตร

02160-1213

การแพทยแผนไทยประยุกต

02160-1174 ตอ 33
02160-1143 ตอ 26 /
080-5987596

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการสิ่งแวดลอม

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

02160-1403

ภาษาศาสตร

02160-1174 ตอ 31

ปรัชญาและจริยศาสตร

02160-1174 ตอ 34

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการพัฒนา

02160-1240

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

นโยบายสาธารณะ

02160-1403

หลักสูตร

สาขาวิชา

เบอรติดตอ
02160-1174 ตอ 32

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การเมืองการปกครอง

096-8825265

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการฟุตบอลอาชีพ

02160-1183

การจัดการมหาบัณฑิต

นวัตกรรมการจัดการ

02160-1558

วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

063-1713427

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร

02160-1284

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการการทองเที่ยวและบริการ

091-4259901

คณะศิลปกรรมศาสตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ศิลปะการแสดง

02160-1395

ระดับปริญญาเอก
บัณฑิตวิทยาลัย
การบริหารการพัฒนา

02160-1240

ปรัชญาและจริยศาสตร

02160-1174 ตอ 34

ภาษาศาสตร

02160-1174 ตอ 31

นิติวิทยาศาสตร

02160-1213

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การแพทยแผนไทยประยุกต

02160-1174 ตอ 33

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
นิเทศศาสตดุษฎีบัณฑิต

บริหารธุรกิจ
การสื่อสาร

02160-1403
02160-1174 ตอ 32

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

นวัตกรรมการจัดการ

02160-1558

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

การเมืองการปกครอง

096-8825265

วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

0927315545

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

(ผศ.ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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