
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง   การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2564 (รอบ2)

___________________________

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงคจะเปดรับสมัครบุคคลเขา
ศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียน
ท่ี 1 ปการศึกษา 2564 ระหวางวันท่ี 1 – 20 กรกฎาคม 2564 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
สอบคัดเลือก ดังน้ี
1.      จํานวนท่ีจะรับ จําแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา

 

หลักสูตร สาขาวิชา
จํานวนรับ
นักศึกษา วิธีคัดเลือก

ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปะการแสดง 30 ขอเขียน/สัมภาษณ

 ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศิลปะการแสดง 25 ขอเขียน/สัมภาษณ

การบริหารการศึกษา 15 สัมภาษณ
 

หมายเหต ุ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนรับ และสงวนสิทธิ์ในการไมเปดสอนสาขาวิชาท่ีมีจํานวนผูผานการสอบคัดเลือกนอยกวาที่
กําหนด
2. คุณสมบัติของผูสมัครเฉพาะหลักสูตร

2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

เน่ืองจากเปนการศึกษาแบบ 1.1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยการทําวิทยานิพนธที่
กอใหเกิดความรูใหมผูเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาศิลปะการแสดงหรือ
สาขาวิชาอ่ืนท่ีสัมพันธกัน

2) มีผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีไดรับการยอมรับและผูสมัครตองมีชื่อ
เปนช่ือแรกอยางนอย 1 เร่ือง

3) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตไดโดยเปนไปตาม
เกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดหากผลคะแนนภาษาอังกฤษไมผานเกณฑตองลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน
จนกวาจะผานเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

4) มีคุณสมบัติอื่นตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
เห็นควรใหมีสิทธ์ิเขาศึกษาได 

2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

   2.2.1 หลักสูตรแบบท่ี 1.1
 



   สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยเปนวุฒิการศึกษา
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรอง และเปนผูมีคุณสมบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 โดยมีการทําวิทยานิพนธเปน
สวนหน่ึงของการศึกษา

    2.2.2 หลักสูตรแบบที่ 2.1
    สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือสาขาอื่น โดยเปน

วุฒิการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรอง และเปนผูมีคุณสมบัติตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 โดยมีการทํา
วิทยานิพนธเปนสวนหน่ึงของการศึกษา

2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปะการแสดง หรือในสาขาที่
เก่ียวของ

2) ไดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา

3) ผูที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑดังกลาว อาจไดรับการพิจารณาใหมีสิทธิ์เขาศึกษาได
โดยอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร และ/หรือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา
 
3. เอกสารประกอบการสมัคร
             ผูสมัครตองมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และสงหลักฐานประกอบการสมัคร ดัง
ตอไปน้ี

3.1 หลักฐานประกอบการสมัครสําหรับระดับปริญญาโท

1) สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ

2) สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ

3) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน จํานวน 1 ฉบับ

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ

5) หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)

6) หนังสือรับรองคุณสมบัติจํานวน 1 ฉบับ (ถามี)

7) หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) ไดแก สําเนาใบเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล สําเนาทะเบียนสมรส กรณี
ช่ือหรือนามสกุลไมตรงกับใบแสดงผลการเรียน อยางละ 1 ฉบับ

3.2 หลักฐานประกอบการสมัครสําหรับระดับปริญญาเอก

1) สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาโท จํานวน 1 ฉบับ

2) สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาโท จํานวน 1 ฉบับ

3) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ

5) หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)

6) หนังสือรับรองคุณสมบัติ จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)

7) หลักฐานอื่นๆ (ถามี) ไดแก สําเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล สําเนาทะเบียนสมรส กรณี
ช่ือหรือนามสกุลไมตรงกับใบแสดงผลการเรียน อยางละ 1 ฉบับ

8) หลักฐานผลการสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เร่ือง เกณฑคะแนนทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิต และเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

10) โครงรางวิทยานิพนธดาวนโหลดตามแบบฟอรมทายประกาศจัดทําเคาโครง เฉพาะ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง



หมายเหตุ

1. เอกสารประกอบการรับสมัครหมายเลข 2, 3, 4 และ 5 ของการสมัครเขาศึกษาระดับ
ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เปนเอกสารสําคัญ หากไมครบถวนจะไมสามารถรับเขาศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาได

2. เอกสารประกอบการรับสมัครหมายเลข 9 ของการสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาเอก เปน
เอกสารสําคัญ หากไมครบถวนจะไมสามารถรับเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได

3. กรณีที่สําเนาวุฒิการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศหรือหลักสูตร
นานาชาติ กรณีวุฒิการศึกษาท่ีมิใชภาษาอังกฤษ ขอใหผูสมัครตองดําเนินการแปลเอกสารดังกลาวเปนภาษา
อังกฤษพรอมประทับตรารับรองการแปลเอกสารจากหนวยงานของรัฐมายื่นประกอบการสมัคร 1 ชุด
4. การรับสมัคร

สมัครดวยตนเองท่ีสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรีจุฑาภา ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เปดรับสมัคร ตั้งแตวันท่ี 1-20 กรกฎาคม 2564 ทุกวัน จันทร - ศุกร เวลา 09.00 - 17.00 น. วัน
เสาร - อาทิตย เวลา 09.00 - 17.00 น. เวนวันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุดชดเชย และวันหยุดของมหาวิทยาลัย 

ผูสมัครตองตรวจสอบดวยตนเองวามีคุณสมบัติครบถวนทุกประการ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2564 แลวจึงสมัคร หากตรวจพบภายหลัง
วาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งแมจะผานกระบวนการสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาแลวก็ตามจะถูกตัด
สิทธ์ิครั้งน้ีโดยไมไดรับเงินคืน

อนึ่งมหาวิทยาลัยไดประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2564 ผูสมัครที่มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑการสอบคัดเลือก
สามารถเลือกสมัครสอบไดเพียง 1 สาขา วิชาเทานั้น ดังนั้นผูสมัครตองศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการ
รับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดวยตนเองวามีสิทธิ์ สมัครประเภทนั้นๆหรือไม เพ่ือประโยชนของตนเอง (ชําระเงินคา
ธรรมเนียมการสมัคร ระดับปริญญาโท จํานวน 500 บาท และระดับปริญญาเอก จํานวน 2,000 บาท)
5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ พรอมแจงเวลา และสถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันท่ี 22 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย อาคารศรีจุฑาภา ช้ัน 2 และท่ี www.grad.ssru.ac.th

 6. การสอบสัมภาษณ /สอบขอเขียน

สอบสัมภาษณ /สอบขอเขียน วันที่ 25 กรกฎาคม 2564
7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ศึกษาตอ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2564 ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 และท่ี www.grad.ssru.ac.th 
8. เง่ือนไขผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา

8.1 ผูที่ผานการคัดเลือกจะตองมาสอบขอเขียน/สัมภาษณ รายงานตัว ตามวันเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

8.2 ผูที่ผานการคัดเลือกจะตองศึกษาตามหลักสูตร และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ และกฎ
เกณฑตางๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด

8.3 หากนักศึกษาไมสามารถเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย คาใชจายในการรายงานตัว และคาลง
ทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 1/2564 ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมจายคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
9. สถานท่ีติดตอสอบถาม

 9.1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร21 (ศรีจุฑาภา) ช้ัน 2 เลขที่ 1
ถนนอูทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท 021601174
ตอ 20 โทรสาร (Fax) 021601177 / e-mail : natkitta.to@ssru.ac.th

9.2 ติดตอสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร/การเรียนการสอน/อัตราคาธรรมเนียมการ
ศึกษา

 

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


หลักสูตร สาขาวิชา ติดตอ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา 02160-1077 / e-mail : anithita.yo@ssru.ac.th 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศิลปะการแสดง 02160-1395 / e-mail : visitha.th@ssru.ac.th
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