ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๒
___________________________
เพื่อใหการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปการ
ศึกษา ๒๕๖๒ ดําเนินการไปดวยความเรียบรอย บัณฑิตวิทยาลัย จึงกําหนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการรับสมัครบุคคล
เพือ่ คัดเลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ไวดงั นี้
ขอ ๑ ประกาศนีใ้ หใชบงั คับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒
ขอ ๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา เปดรับบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก
และระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ในหลักสูตรสาขาวิชาดังตอไปนี้
หลักสูตรและจํานวนรับ

หลักสูตร

สาขาวิชา

จํานวนรับนักศึกษา
ภาค
ภาค
พิเศษ
ปกติ

วิธีคัดเลือก

ระดับปริญญาโท
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

นิติวิทยาศาสตร

20

-

สัมภาษณ

การจัดการสิ่งแวดลอม

4

-

สัมภาษณ

บริหารธุรกิจ

15

10

สัมภาษณ

ภาษาศาสตร

10

-

สัมภาษณ

ปรัชญาและจริยศาสตร

10

-

สัมภาษณ

การบริหารการพัฒนา

42

-

สัมภาษณ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การเมืองการปกครอง

28

-

สัมภาษณ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การจัดการฟุตบอลอาชีพ

33

-

สัมภาษณ

การจัดการมหาบัณฑิต

นวัตกรรมการจัดการ

13

-

สัมภาษณ

17

-

สัมภาษณ

10

-

สัมภาษณ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร
การจัดการการทองเที่ยวและ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
บริการ

- ๒ -

จํานวนรับนักศึกษา
หลักสูตร

สาขาวิชา

ภาคพิเศษ ภาคปกติ

วิธีคัดเลือก

ระดับปริญญาเอก
บัณฑิตวิทยาลัย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การบริหารการพัฒนา

58

-

สัมภาษณ

ปรัชญาและจริยศาสตร

4

-

สัมภาษณ

ภาษาศาสตร

8

-

สัมภาษณ

นิติวิทยาศาสตร
การแพทยแผนไทยประยุกต

10

-

สัมภาษณ

10

-

สัมภาษณ

21
4

-

สัมภาษณ

-

สัมภาษณ

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต การสื่อสาร

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

นวัตกรรมการจัดการ

40

-

สัมภาษณ

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

การเมืองการปกครอง

20

-

สัมภาษณ

-

ขอเขียนและสัมภาษณ

คณะศิลปกรรมศาสตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ศิลปะการแสดง

14

หมายเหตุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจํานวนรับ และ
สงวนสิทธิ์ในการไมเปดสอนสาขาวิชาที่มีจํานวนผูผานการสอบคัดเลือกนอยกวาที่กําหนด
กําหนดการเปดรับสมัคร
เปดรับสมัครตั้งแตวันที่ ๗ ตุลาคม ถึง วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทุกวัน จันทร - ศุกร เวลา
๐๙.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. วันเสาร - อาทิตย เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เวนวันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุดชดเชย และ
วันหยุดของมหาวิทยาลัย
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อาคารศรีจุฑาภา ชั้น ๑ และที่ www.grad.ssru.ac.th

- ๓ การสอบคัดเลือก
สอบคัดเลือกในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะแจงสถานที่สอบคัดเลือก และวัน
เวลาสอบของแตละสาขาวิชาใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ผูที่ไมมาตามวันเวลาที่กําหนด
จะถือวาสละสิทธิ์เขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ศึกษาตอ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ศึกษาตอ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรี
จุฑาภา ชั้น ๑ และที่ www.grad.ssru.ac.th
กรอกประวัตินักศึกษาใหม
ผูผานการสอบคัดเลือกทุกคนกรอกประวัตินักศึกษาใหม ผานระบบอินเตอรเน็ต
ที่ http://reg.ssru.ac.th ภายในวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ (สามารถดูรายละเอียดการกรอกประวัติไดที่
เว็บไซตดังกลาว) โดยเลือกที่หัวขอ "กรอกประวัตินักศึกษาเขาใหม" นักศึกษาตองกรอกขอมูลใหครบถวน และ
สั่งพิมพใบรายงานตัวและใบระเบียนประวัติกอนมารายงานตัว
รายงานตัวนักศึกษาพรอมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
นําเอกสารและหลักฐานมายืน่ ในวันรายงานตัว วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงานอธิการบดีสว น
งานกองบริการการศึกษา ชัน้ ๓ เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. พรอมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ในกรณีทนี่ กั ศึกษา
ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแลว มหาวิทยาลัยจะไมคนื ไมวา กรณีใดๆ โดยนักศึกษาตองนําเอกสารและหลักฐานมา
ยืน่ ดังนี้
- ใบรายงานตัวและระเบียนประวัติ (ที่สั่งพิมพจากอินเตอรเน็ต) ไมติดรูปถาย
- แตงกายเสื้อสีสุภาพคอปก เพื่อมาถายภาพติดบัตรประจําตัวนักศึกษา (หามสวมเสื้อยืดเด็ด
ขาด)
- สําเนาใบรายงานผลการศึกษา ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร จํานวน ๓ ชุด
- สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๒ ชุด
- สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๓ ชุด
- สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถามี) จํานวน ๓ ชุด
- กรณีที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางประเทศ ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจะตองดําเนิน
การยื่นตรวจสอบคุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษาตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และนําใบรับรอง
ดังกลาวจาก สกอ. มายื่น จํานวน ๑ ชุด

- ๔ การรับใบสมัคร
๑. Download ใบสมัครและสืบคนขอมูลประกอบการสมัครไดที่ www.grad.ssru.ac.th หรือ
๒. รับใบสมัครไดทสี่ ํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรีจฑุ าภา ชัน้ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนนั ทา ทุกวันจันทร - วันศุกร เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. และ วันเสาร - วันอาทิตย
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เวนวันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุดชดเชย และวันหยุดของมหาวิทยาลัย
การสมัคร
ทุกหลักสูตรสมัครดวยตนเองที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรีจุฑาภา ชั้น ๑ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
คาธรรมเนียมการสมัคร
๑. หลักสูตรปริญญาโท คาธรรมเนียมการสมัคร ๕๐๐ บาท
๒. หลักสูตรปริญญาเอก คาธรรมเนียมการสมัคร ๒,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ
๑. คาธรรมเนียมตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการบริหารการเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๘ และ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษา สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๔.๑
๒. คาใชจายและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาจะไมคืนไมวากรณีใดๆ
๓. นักศึกษาตองชําระอัตราคาบํารุงศูนยวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคเรียนที่มีการลง
ทะเบียนเรียนรายวิชา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราคาบํารุงศูนยวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้
๑) นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนละ ๑,๕๐๐ บาท
๒) นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคเรียนละ ๒,๕๐๐ บาท
๔. ถานักศึกษาที่ไมสามารถสอบผานการสอบใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการสอบดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ
และภาคนิพนธ ไดในการสอบครั้งแรก การสอบครั้งตอไปนักศึกษาตองเปนผูเสียคาใชจายในการดําเนินการ
สอบเองทั้งหมด
๕. กรณีที่นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรแลว แตยังไมสําเร็จการศึกษา หรือ
ในภาคเรียนที่นักศึกษาลาพักการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย

- ๕ เอกสารประกอบการสมัคร
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และสงหลักฐานประกอบการสมัคร ดัง
ตอไปนี้
๑. หลักฐานประกอบการสมัครสําหรับระดับปริญญาโท
๑) รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (รูปถายสี หนาตรง ไมสวมหมวกหรือแวนตา และไม
สวมชุดครุย ถายไวไมเกิน ๑ ป)
๒) สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีหรือสําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี
จํานวน ๑ ชุด
๓) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ จํานวน ๑ ฉบับ
๕) หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน จํานวน ๑ ฉบับ
๖) หนังสือรับรองคุณสมบัติจํานวน ๑ ฉบับ
๗) หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) ไดแก สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สําเนาทะเบียนสมรส กรณี
ชื่อหรือนามสกุลไมตรงกับใบแสดงผลการเรียน อยางละ ๑ ฉบับ
๒. หลักฐานประกอบการสมัครสําหรับระดับปริญญาเอก
๑) รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (รูปถายสี หนาตรง ไมสวมหมวกหรือแวนตา และไมสวมชุด
ครุย ถายไวไมเกิน ๑ ป)
๒) สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท อยางละ ๑ ฉบับ
๓) สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท อยางละ ๑ ฉบับ
๔) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ จํานวน ๑ ฉบับ
๖) หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน จํานวน ๑ ฉบับ
๗) หนังสือรับรองคุณสมบัติ จํานวน ๑ ฉบับ
๘) หลักฐานอื่นๆ (ถามี) ไดแก สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สําเนาทะเบียนสมรส กรณีชื่อ
หรือนามสกุลไมตรงกับใบแสดงผลการเรียน อยางละ ๑ ฉบับ
๙) หลักฐานผลการสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑคะแนนทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต และเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ไดแก ๑) หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาการเมืองการปกครอง ๒) หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร และ ๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

- ๖ หมายเหตุ
๑. เอกสารประกอบการรับสมัครหมายเลข ๒, ๓ และ ๔ ของการสมัครเขาศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอกสารหมายเลข ๒, ๓, ๔ และ ๕ สําหรับการสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาเอก เปนเอกสาร
สําคัญ หากไมครบถวนจะไมสามารถรับเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได
๒. เอกสารประกอบการรับสมัครหมายเลข ๙ ของการสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง, หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาการสื่อสาร, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง เปนเอกสารสําคัญ หากไมครบถวนจะไมสามารถรับเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได
คุณสมบัติของผูสมัคร
ผูสมัครตองเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีคุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรตามเอกสารแนบทายประกาศ
หากตรวจพบภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งแมจะผานนกระบวนการสอบคัดเลือกเขา
เปนนักศึกษาแลวก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้โดยไมไดรับเงินคืน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

(ผศ.ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์)
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