ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2564
___________________________
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงคจะเปดรับสมัครบุคคลเขา
ศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 15 มีนาคม – 25 พฤษภาคม 2564 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
1. จํานวนที่จะรับ จําแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา
จํานวน
หลักสูตร
สาขาวิชา
รับ
วิธีคัดเลือก
นักศึกษา
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
30
สัมภาษณ
นิติวิทยาศาสตร
15
สัมภาษณ
การแพทยแผนไทยประยุกต
20
สัมภาษณ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการสิ่งแวดลอมเมือง
สัมภาษณ
15
และอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร
30
สัมภาษณ
บริหารธุรกิจ
60
สัมภาษณ
การจัดการฟุตบอลอาชีพ
40
สัมภาษณ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย
สัมภาษณ
40
และการประกอบการ
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
40
สัมภาษณ
ภาษาศาสตร
5
สัมภาษณ
ปรัชญาและจริยศาสตร
10
สัมภาษณ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการพัฒนา
50
สัมภาษณ
การจัดการการทองเที่ยวและบริการ
30
สัมภาษณ
ศิลปะการแสดง
30
ขอเขียนสัมภาษณ
นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ
สัมภาษณ
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
15
และภาคเอกชน
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
การเมืองการปกครอง
30
สัมภาษณ

การจัดการมหาบัณฑิต
นวัตกรรมการจัดการ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร
ปริญญาเอก
การบริหารการพัฒนา
ปรัชญาและจริยศาสตร
ภาษาศาสตร
นิติวิทยาศาสตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
การแพทยแผนไทยประยุกต
นวัตกรรมการจัดการ
ศิลปะการแสดง
ทัศนศิลปและการออกแบบ
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การสื่อสาร
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การเมืองการปกครอง

80
50

สัมภาษณ
สัมภาษณ

80
10
5
5
10
80
25
30
15
45
15
5
10

สัมภาษณ
สัมภาษณ
สัมภาษณ
สัมภาษณ
สัมภาษณ
สัมภาษณ
ขอเขียนสัมภาษณ
ขอเขียนสัมภาษณ
สัมภาษณ
สัมภาษณ
สัมภาษณ
สัมภาษณ
สัมภาษณ

หมายเหตุ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนรับ และสงวนสิทธิ์ในการไมเปดสอนสาขาวิชาที่มีจํานวนผูผานการสอบคัดเลือกนอยกวาที่
กําหนด
2. คุณสมบัติของผูสมัครเฉพาะหลักสูตร
2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศหรือตางประเทศที่สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
2) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตไดโดยเปนไปตาม
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากผลคะแนนภาษาอังกฤษไมผานเกณฑ ตองลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน
จนกวาจะผานเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
3) มีความรูและประสบการณทางการวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธในการศึกษาระดับปริญญา
โท
4) มีความรูพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการคนขอมูลซึ่งสามารถนํา
มาใชในงานระดับปริญญาเอก
5) มีสุขภาพรางกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเรียนจนจบหลักสูตร
6) หากมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 2) – 4) ตองผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศหรือตางประเทศที่สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

2) มีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยและ
หลักสูตรกําหนด
3) มีความรูและประสบการณทางการวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธในการศึกษาระดับปริญญา
โท
4) มีความรูพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการคนขอมูลซึ่งสามารถนํา
มาใชงานระดับปริญญาเอก
5) มีสุขภาพรางกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเรียนจนจบหลักสูตร
6) หากมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 2) 4) ตองผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางนิติวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร ของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศหรือตางประเทศที่ กพ.รับรองหรือปริญญาโทสาขานิติศาสตร สาขารัฐศาสตร สาขา
รัฐประศาสนศาสตร หรือปริญญาโทสาขาอื่น ที่มีประสบการณทางดานการบริหารงานยุติธรรม
2) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตได โดยเปนไปตาม
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3) มีความรูและประสบการณดานการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาโท หากไมมี
ประสบการณดานการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาโท จะตองเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
ดานนิติวิทยาศาสตรเพิ่มเติม
4) มีความรูพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการคนควาขอมูล ซึ่ง
สามารถนํามาใชงานในระดับปริญญาเอก
5) มีสุขภาพรางกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนจนจบหลักสูตร
6) หากไมมีคุณสมบัติตามขอ 1) 5)ตองผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร
2.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศหรือตางประเทศที่สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
2) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตได โดยเปนไปตาม
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากผลคะแนนภาษาอังกฤษไมผานเกณฑ ตองลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน
จนกวาจะผานเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
3) มีความรูและประสบการณทางการวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธในการศึกษาระดับปริญญา
โท
4) มีความรูพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการคนขอมูลซึ่งสามารถนํา
มาใชงานระดับปริญญาเอก
5) มีสุขภาพรางกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเรียนจนจบหลักสูตร
6) หากมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 2) 4)ตองผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศหรือตางประเทศที่สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
2) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตไดโดยเปนไปตาม
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากผลคะแนนภาษาอังกฤษไมผานเกณฑ ตองลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน
จนกวาจะผานเกณฑมาตรฐานของมหวิทยาลัย
3) มีความรูและประสบการณทางการวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธในการศึกษาระดับปริญญา
โท
4) มีความรูพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการคนขอมูลซึ่งสามารถนํา
มาใชงานระดับปริญญาเอก
5) มีสุขภาพรางกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเรียนจนจบหลักสูตร
6) หากมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 2) 4)ตองผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.6 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร หรือสาขาวิชาอื่นจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง
2) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถนํามาใชงานในระดับปริญญาเอกเปนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เกณฑการประเมินความรูความสามารถภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาที่เขาศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
3) มีความรูและประสบการณทางการวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธในการศึกษาระดับปริญญา
โท
4) มีความรูพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการคนขอมูลซึ่งสามารถนํา
มาใชในงานระดับปริญญาเอก
5) คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
2.7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต หรือสาขาที่
เกี่ยวของกับแพทยแผนไทยประยุกต
2) ผูที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา
2.8 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาทุกสาขาทั้งในและตางประเทศ
คะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.00 (ระดับดี) จากระบบคะแนนเต็ม 4 คะแนน มีประสบการณในการทํางานไมตํ่า
กวา 2 ป หรืออยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) ใหเปนไปตามเกณฑระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
2.9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
เนื่องจากเปนการศึกษาแบบ 1.1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธที่
กอใหเกิดความรูใหมผูเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาศิลปะการแสดงหรือ
สาขาวิชาอื่นที่สัมพันธกัน
2) มีผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่ไดรับการยอมรับและผูสมัครตองมีชื่อ
เปนชื่อแรกอยางนอย 1 เรื่อง
3) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตไดโดยเปนไปตาม
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดหากผลคะแนนภาษาอังกฤษไมผานเกณฑตองลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน
จนกวาจะผานเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
4) มีคุณสมบัติอื่นตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
เห็นควรใหมีสิทธิ์เขาศึกษาได
2.10 หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
1) ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองทุกสาขาวิชา
2) นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศที่สามารถฟงพูดอานและเขียนภาษาไทยไดเปน
อยางดี
3) มีความรูภาษาอังกฤษเปนอยางดีโดยตองผานเกณฑภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทากําหนด
4) ไมตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตในกรณีความผิดอันไดทําโดย
ประมาทหรือความผิดอันเปนลหุโทษ
5) ไมเคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากการศึกษาใด
6) ไมขัดตอระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2560
2.11 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะ
กรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
2) มีประสบการณในการบริหารหรือจัดการการศึกษาในองคกรหรือหนวยงานมาไมนอยกวา
1 ป
3) ผูที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่ระบุ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรทุกสาขาวิชา หรือรัฐศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร
2) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประสบการณการทํางานในกระบวนการ
ยุติธรรมไมนอยกวา 2 ป
3) กรณีผูที่ไมไดจบทางวิทยาศาสตรมา จะตองเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรกอน โดยไมนับ
รวมหนวยกิต
4) กรณีผูที่ไมมีคุณสมบัติดังกลาว ตามขอ 1) – 3) ใหอยูในความพิจารณาของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
2.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต หรือสาขาที่
เกี่ยวของกับแพทยแผนไทยประยุกต
2) ผูที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา
2.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและ
อุตสาหกรรมอยางยั่งยืน
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2) ผูที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา
2.15 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ
2) ผูที่มีประสบการณในการทํางาน ทั้งกอนและหลังจบปริญญาตรีไมนอยกวา 1 ป หรือเปนผู
ที่เคยทํางานเกี่ยวของกับธุรกิจ เชน การจัดการ และการตัดสินใจของธุรกิจสวนตัวหรือผูบริหารหนวยธุรกิจ
ตางๆ ของภาครัฐที่ผานมาแลวไมนอยกวา 1 ป
3) หรือตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.16 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
2) ผูที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา
2.17 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกันหรือสัมพันธกับหลักสูตรสาขา
วิชาปรัชญาและจริยศาสตร
2) ผูที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา
2.18 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2) มีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3) ผูที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา
2.19 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2) มีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3) ผูที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา
2.20 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่สัมพันธกับหลักสูตร หรือมีพื้นฐานความรู
ความสามารถ และศักยภาพเพียงพอที่จะทําการศึกษาการคนควาอิสระ ใหเปนไปตามขอกําหนดของบัณฑิต
วิทยาลัย
2) ไมเคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษา เนื่องจากกระทําความผิดหรือมีความประพฤติ
เสื่อมเสีย

3) มีคุณสมบัติอื่นตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
2.21 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชาการ
จัดการภาครัฐและเอกชน
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 เปนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
2.23 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
2) ผูที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา
2.24 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยวและบริการ
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาทั้ง
ในประเทศและตางประเทศที่ ก.พ. รับรอง
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 (กรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 2.50 ตองมี
ประสบการณทํางานอยางนอย 1 ป
3) ผูที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา
2.25 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
1) ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองทุกสาขาวิชา
2) นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศที่สามารถฟงพูดอานและเขียนภาษาไทยไดเปน
อยางดี
3) ไมตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตในกรณีความผิดอันไดทําโดย
ประมาทหรือความผิดอันเปนลหุโทษ
4) ไมเคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากการศึกษาใด
5) ไมขัดตอระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2560
2.26 หลักสูตรสาธารณสุขศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
1) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร
สุขภาพ
2) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาสาขาวิชาอื่นที่เปนสหวิทยาการ
ของวิชาการดานสาธารณสุขศาสตร

กรณีผูมีคุณสมบัติตามขอ 2) หากไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษา อาจตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชา MPH 1111 เปนพื้นฐานทางสาธารณสุขศาสตร เพื่อปรับพื้นฐานกอน ตามแตคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณา (โดยไมนับหนวยกิต)
3) หรือตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.27 หลักสูตรสาธารณสุขศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
1) สําเร็จการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร) หรือปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หรือปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวของ
2) มีประสบการณในการทําวิจัยในสาขาสาธารณสุขศาสตรหรือวิทยาศาสตรสุขภาพในสาขา
ตางๆ โดยเปนหัวหนาโครงการวิจัยหรือผูรวมวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรือนําเสนอเผยแพรในวารสารหรือนําเสนอใน
เวทีประชุมวิชาการทั้งระดับชาติหรือนานาชาติ อยางนอย 1 เรื่อง
3) มีการปฏิบัติงานสาธารณสุขหรืองานที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข หรือมีโอกาสที่จะได
ปฏิบัติงานสาธารณสุข หรือเกี่ยวของกับงานสาธารณสุขหลังจากสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทแลวอยาง
นอย 1
4) ผูสมัครเขาศึกษาทุกคนตองมีความรูภาษาอังกฤษตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา เรื่องเกณฑคะแนนทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาหลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
พิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิ์ศึกษาได สําหรับผูที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนดไว อาจไดรับการ
พิจารณาใหสมัครเขารับการคัดเลือกเขาศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.28 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษยและการประกอบการ
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน
ในประเทศหรือตางประเทศหรือคุณวุฒิอื่นเทียบเทาที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
หรือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2) คุณสมบัติอื่นๆใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
2.29 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปะการแสดง หรือในสาขาที่
เกี่ยวของ
2) ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
3) ผูที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑดังกลาว อาจไดรับการพิจารณาใหมีสิทธิ์เขาศึกษาได
โดยอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร และ/หรือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา
2.30 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาโดยมีผลการเรียนดีมากในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสัมพันธกับหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตรและมีพื้นความรู ความสามารถและศักยภาพ
เพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธได หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนดี
2) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับที่ไดคะแนน TOEFL (Computer Based) ไมตํ่ากวา 173
คะแนน หรือ IELT (Academic Module) ไมตํ่ากวา 5.5 หรือเทียบเทา โดยมีหลักฐานแสดงผลการสอบความรู
ไมเกิน 2 ป

3) ไมเคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
4) หากไมมีคุณสมบัติตามขอใดใน 1) – 2) ตองผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีการเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติมโดยไมนับรวมหนวยกิต
2.31 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาทัศนศิลปและการ
ออกแบบหรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธกัน
2) มีผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่ไดรับการยอมรับและผูสมัครตองมีชื่อ
เปนชื่อแรกอยางนอย 1 เรื่อง
3) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตไดโดยเปนไปตาม
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดหากผลคะแนนภาษาอังกฤษไมผานเกณฑตองลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน
จนกวาจะผานเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
4) มีคุณสมบัติอื่นตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
เห็นควรใหมีสิทธิ์เขาศึกษาได
3. รายละเอียดที่ผูสมัครตองเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ
3.1 หลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณสําหรับระดับปริญญาโท
1) ใบสมัครนักศึกษา (ที่สั่งพิมพใบสมัครผานระบบอินเตอรเน็ต ที่
เว็บไซตhttp://www.admission.ssru.ac.th) และติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (รูปถายสี หนาตรง ไม
สวมหมวกหรือแวนตา 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 กรณี
ชื่อหรือนามสกุลไมตรงกับใบแสดงผลการเรียน อยางละ 1 ฉบับ
3.2 หลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณสําหรับระดับปริญญาเอก
1) ใบสมัครนักศึกษา (ที่สั่งพิมพใบสมัครผานระบบอินเตอรเน็ต ที่เว็บไซต
http://www.admission.ssru.ac.th) และติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (รูปถายสี หนาตรง ไมสวม
หมวกหรือแวนตา 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 กรณี
ชื่อหรือนามสกุลไมตรงกับใบแสดงผลการเรียน อยางละ 1 ฉบับ
9) หลักฐานผลการสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง เกณฑคะแนนทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิต และเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
โดยทุกหลักสูตรในระดับปริญญาเอกจะตองมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ ยกเวนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร
10) โครงรางวิทยานิพนธดาวนโหลดตามแบบฟอรมทายประกาศจัดทําเคาโครงและสงพรอม
ใบสมัคร เฉพาะหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หมายเหตุ
1. เอกสารประกอบการรับสมัครหมายเลข 2, 3, 4 และ 5 ของการสมัครเขาศึกษาระดับ
ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เปนเอกสารสําคัญ หากไมครบถวนจะไมสามารถรับเขาศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาได
2. เอกสารประกอบการรับสมัครหมายเลข 9 ของการสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาเอก
เฉพาะ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง, หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสาร, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปและการออกแบบ และ หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร เปนเอกสารสําคัญ หากไมครบถวนจะไมสามารถ
รับเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได
3. กรณีที่สําเนาวุฒิการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศหรือหลักสูตร
นานาชาติ กรณีวุฒิการศึกษาที่มิใชภาษาอังกฤษ ขอใหผูสมัครตองดําเนินการแปลเอกสารดังกลาวเปนภาษา
อังกฤษพรอมประทับตรารับรองการแปลเอกสารจากหนวยงานของรัฐมายื่นประกอบการสมัคร 1 ชุด
4. การรับสมัคร
ผูสมัครตองตรวจสอบดวยตนเองวามีคุณสมบัติครบถวนทุกประการ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 แลวจึงสมัคร หากตรวจพบภายหลัง
วาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งแมจะผานกระบวนการสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาแลวก็ตามจะถูกตัด
สิทธิ์ครั้งนี้โดยไมไดรับเงินคืน
อนึ่งมหาวิทยาลัยไดประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ผูสมัครที่มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑการสอบคัดเลือก
สามารถเลือกสมัครสอบไดเพียง 1 สาขา วิชาเทานั้น ดังนั้นผูสมัครตองศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการ
รับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดวยตนเองวามีสิทธิ์ สมัครประเภทนั้นๆหรือไม เพื่อประโยชนของตนเอง (ชําระเงินคา
ธรรมเนียมการสมัครผานบริการเคานเตอรเซอรวิส ทั่วประเทศ ระดับปริญญาโท จํานวน 500 บาท และระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 2,000 บาท คาธรรมเนียม 10-15 บาท)
ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอรเน็ต
วิธีการสมัคร ดังนี้
1. สมัครผานระบบอินเตอรเน็ต ที่เว็บไซต http://www.admission.ssru.ac.th ตั้งแตวันที่
15 มีนาคม – 25 พฤษภาคม 2564

2. ศึกษารายละเอียด เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 (โปรดพิมพ/อาน และศึกษาขอมูล
ตางๆ ดวยตนเองอยางละเอียดเพื่อประโยชนผูสมัครเอง)
3. พิมพใบสมัคร/ใบเสร็จชําระเงินนําไปชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัคร ระดับปริญญาโท
จํานวน 500 บาท และระดับปริญญาเอก จํานวน 2,000 บาท ณ จุดใหบริการเคานเตอรเซอรวิสทุกสาขาทั่ว
ประเทศ ตามกําหนดการ (ระหวางวันที่ 15 มีนาคม – 25 พฤษภาคม 2564) เทานั้น หากไมชําระเงินคาสมัคร
สอบคัดเลือกภายในระยะเวลาที่กําหนด จะไมมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก ผูสมัครสามารถตรวจสอบขอมูลการชําระ
เงินไดหลังการชําระเงินคาสมัคร 3 วัน ที่ http://www.admission.ssru.ac.th หลังจากบันทึกขอมูลการสมัคร
หากชําระเงินนอยกวาที่กําหนดมหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาสมัครไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และถือวาการสมัครเปน
โมฆะและจะตองชําระเงินใหมทั้งหมด กรณีชําระเงินที่มากกวาที่กําหนด หรือชําระเงินผานธนาคารสาขาตางๆ
ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยจะไมคืนสวนที่เกินใหไมวากรณีใดทั้งสิ้น
4. กรณีผูสมัครตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลสาขาวิชาที่สมัครเรียน หากตองการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลประวัติผูสมัครและสาขาวิชาตองดําเนินการดังนี้
4.1 กรณีที่ยังไมชําระเงินคาสมัคร ตองสําเนาเอกสารใบสมัคร และระบุขอความ "ขอยกเลิก
การสมัคร" ลงในใบสมัครพรอมทั้งสงเอกสารมาหมายเลขโทรสาร (Fax) 021601262
หรือสงทาง Email Chontiya.le@ssru.ac.th พรอมแนบไฟลใบสมัครและระบุขอความ "ขอยกเลิกการสมัคร"
และมหาวิทยาลัย จะถือขอมูลการสมัครครั้งสุดทายนี้เปนสําคัญ
4.2 กรณีที่ชําระเงินคาสมัครแลว ตองสําเนาเอกสารการสมัครและใบเสร็จชําระเงินคาสมัคร
ใหระบุหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได และระบุขอความ "ขอยกเลิกการสมัคร" ลงในใบสมัครพรอมทั้งสงเอกสาร
มายังหมายเลขโทรสาร (Fax) 021601262 หรือสงทาง Email Chontiya.le@ssru.ac.th พรอมแนบไฟลใบ
สมัครและระบุขอความ "ขอยกเลิกการสมัคร" หลังจากสงเอกสารภายใน 2 วัน ใหผูสมัครบันทึกขอมูลการ
สมัครในระบบอินเตอรเน็ต
5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ พรอมแจงเวลา และสถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ในวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 ทางระบบอินเตอรเน็ต ที่ http://www.admission.ssru.ac.th
6. การสอบสัมภาษณ /สอบขอเขียน
สอบสัมภาษณ /สอบขอเขียน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2564
7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา/พรอมดาวนโหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบน
ระบบอินเทอรเน็ต
7.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาใน วันที่ 9 มิถุนายน
2564 บนระบบอินเตอรเน็ต ที่ http://www.admission.ssru.ac.th ผูสมัครสอบจะตองตรวจสอบดูให
รอบคอบดวยตนเอง เพราะอาจมีคําแนะนําตางๆ ที่เปนประโยชนแกผูสมัครสอบเองอยูทายประกาศ
7.2 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจะตองดาวนโหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาที่
http://www.admission.ssru.ac.th ภายในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 ซึ่งนักศึกษาตองกรอกขอมูลใน
ประวัติใหครบถวน และ Print – out นําสงในวันรายงานตัว ถากรอกประวัติไมเรียบรอยหรือขอมูลไมครบถวน
จะไมสามารถรายงานตัวเปนนักศึกษาได
8. การรายงานตัวเปนนักศึกษา

ผูสมัครตองรายงานตัวเขาศึกษาใน วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 15.30 น. (อาจมี
การเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) ทั้งนี้จะตองปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยพรอมทั้งนําเงินคา
ธรรมเนียมการรายงานตัวเขาศึกษา 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 (กรณีที่ชื่อสกุล ไมตรงกับใบวุฒิการศึกษา)
8.6 คาธรรมเนียมแรกเขาชําระในวันที่รายงานตัว
8.7 คาลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 และคาธรรมเนียมตางๆ ใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
8.8 ผูสมัครที่ไมทําการรายงานตัวเขาศึกษาในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดถือวาสละสิทธิ์ใน
การเขาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8.9 กรณีนักศึกษาที่รายงานตัว และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาธรรมเนียมในการรายงานตัวเขาศึกษาไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น (รายละเอียดการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 จะประกาศใหทราบพรอมกับการ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขา วันที่ 9 มิถุนายน 2564)
8.10 กรณีที่สําเนาวุฒิการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศหรือหลักสูตร
นานาชาติ กรณีวุฒิการศึกษาที่มิใชภาษาอังกฤษ ขอใหผูสมัครตองดําเนินการแปลเอกสารดังกลาวเปนภาษา
อังกฤษพรอมประทับตรารับรองการแปลเอกสารจากหนวยงานของรัฐมายื่นประกอบการรายงานตัว จํานวน 1
ชุด
9. การปฐมนิเทศ
การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 หรือตรวจสอบราย
ละเอียดไดบนระบบอินเตอรเน็ตที่ http://www.grad.ssru.ac.th
10. เงื่อนไขผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
10.1 ผูที่ผานการคัดเลือกจะตองมาสอบขอเขียน/สัมภาษณ รายงานตัว ตามวันเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
10.2 ผูที่ผานการคัดเลือกจะตองศึกษาตามหลักสูตร และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ และ
กฎเกณฑตางๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
10.3 หากนักศึกษาไมสามารถเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย คาใชจายในการรายงานตัว และคา
ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมจายคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
11. สถานที่ติดตอสอบถาม
11.1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร21 (ศรีจุฑาภา) ชั้น 2 เลขที่ 1
ถนนอูทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท 021601174
ตอ 20 โทรสาร (Fax) 021601177
11.2 ติดตอสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร/การเรียนการสอน/อัตราคาธรรมเนียม
การ
ศึกษา

หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
นิติวิทยาศาสตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การแพทยแผนไทยประยุกต
การจัดการสิ่งแวดลอมเมือง
และอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร
บริหารธุรกิจ
การจัดการฟุตบอลอาชีพ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย
และการประกอบการ
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
ภาษาศาสตร
ปรัชญาและจริยศาสตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการพัฒนา
การจัดการการทองเที่ยวและบริการ
ศิลปะการแสดง
นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
และภาคเอกชน
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
การเมืองการปกครอง
การจัดการมหาบัณฑิต
นวัตกรรมการจัดการ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร
ปริญญาเอก
การบริหารการพัฒนา
ปรัชญาและจริยศาสตร
ภาษาศาสตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต

นิติวิทยาศาสตร
การแพทยแผนไทยประยุกต
นวัตกรรมการจัดการ
ศิลปะการแสดง
ทัศนศิลปและการออกแบบ
สาธารณสุขศาสตร
บริหารธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
การสื่อสาร

เบอรติดตอ
02160-1077
02160-1143 ตอ 26 /
080-5987596
02160-1174 ตอ 33
02160-1143 ตอ 26 /
080-5987596
02160-1174 ตอ 33
02160-1403
02160-1183
02160-1558
063-1713427
02160-1174 ตอ 31
02160-1174 ตอ 34
02160-1240
0968817165
02160-1395
02160-1174 ตอ 34
096-8825265
02160-1558
02160-1284
02160-1240
02160-1174 ตอ 34
02160-1174 ตอ 31
02160-1143 ตอ 26 /
080-5987596
02160-1174 ตอ 33
02160-1558
02160-1395
02160-1395
02160-1174 ตอ 33
02160-1403
0927315545
02160-1174 ตอ 31

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

การเมืองการปกครอง

096-8825265

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔
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