ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
___________________________
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้า
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 31 ตุลาคม 2564 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
1. จำนวนที่จะรับ จำแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา
จำนวนรับ
หลักสูตร
สาขาวิชา
วิธีคัดเลือก
นักศึกษา
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร์
5
สัมภาษณ์
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
16
สัมภาษณ์
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
13
สัมภาษณ์
และอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
สาธารณสุขศาสตรมหา สาธารณสุขศาสตร์
30
สัมภาษณ์
บัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ
30
สัมภาษณ์
การจัดการฟุตบอลอาชีพ
33
สัมภาษณ์
นวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการ
29
สัมภาษณ์
ประกอบการ
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
73
สัมภาษณ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์
4
สัมภาษณ์
ปรัชญาและจริยศาสตร์
6
สัมภาษณ์
การบริหารการพัฒนา
44
สัมภาษณ์
การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
20
สัมภาษณ์
ศิลปะการแสดง
15
ข้อเขียน
สัมภาษณ์
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาค
9
สัมภาษณ์
เอกชน
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
การเมืองการปกครอง
7
สัมภาษณ์
การจัดการมหาบัณฑิต
นวัตกรรมการจัดการ
64
สัมภาษณ์
รัฐประศาสนศาสตรมหา รัฐประศาสนศาสตร์
50
สัมภาษณ์
บัณฑิต
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
การบริหารการพัฒนา
66
สัมภาษณ์

ปรัชญาและจริยศาสตร์
ภาษาศาสตร์
นิติวิทยาศาสตร์
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
นวัตกรรมการจัดการ
การบริหารการศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์

สาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต การสื่อสาร
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การเมืองการปกครอง

9
5
5
7
80
15
2

สัมภาษณ์
สัมภาษณ์
สัมภาษณ์
สัมภาษณ์
สัมภาษณ์
สัมภาษณ์
สัมภาษณ์

10
15
5
10

สัมภาษณ์
สัมภาษณ์
สัมภาษณ์
สัมภาษณ์

หมายเหตุ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนรับ และสงวนสิทธิ์ในการ
ไม่เปิดสอนสาขาวิชาที่มีจำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกน้อยกว่าที่กำหนด

กำหนดการเปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา
09.00 - 16.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตกฤษ์ วันหยุดชดเชย และวัน
หยุดของมหาวิทยาลัย
2. คุณสมบัติของผู้สมัครเฉพาะหลักสูตร
2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
2) มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและ
หลักสูตรกำหนด
3) มีพื้นความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับ
ปริญญาโท
4) มีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการค้นข้อมูลซึ่งสามารถนำ
มาใช้งานระดับปริญญาเอก
5) มีสุขภาพร่างกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเรียนจนจบหลักสูตร
6) หากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2) - 4) ต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
2) มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและ
หลักสูตรกำหนด
3) มีพื้นความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับ
ปริญญาโท
4) มีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการค้นข้อมูลซึ่งสามารถนำ
มาใช้งานระดับปริญญาเอก
5) มีสุขภาพร่างกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเรียนจนจบหลักสูตร

6) หากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2) - 4) ต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางนิติวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศหรือต่างประเทศที่ กพ.รับรองหรือปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขรัฐประศาสนศาสตร์
หรือปริญญาโทสาขาอื่น ที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานยุติธรรม
2) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตได้ โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3) มีพื้นความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยโดยทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท หากไม่มี
ประสบการณ์ด้านการวิจัยโดยทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท จะต้องเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
ด้านนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
4) มีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูล ซึ่ง
สามารถนำมาใช้งานในระดับปริญญาเอก
5) มีสุขภาพร่างกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนจนจบหลักสูตร
6) หากไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 5)ต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
2.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
2) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตได้ โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากผลคะแนนภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน
จนกว่าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
3) มีพื้นความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับ
ปริญญาโท
4) มีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการค้นข้อมูลซึ่งสามารถนำ
มาใช้งานระดับปริญญาเอก
5) มีสุขภาพร่างกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเรียนจนจบหลักสูตร
6) หากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2) - 4)ต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
2) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตได้โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากผลคะแนนภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน
จนกว่าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานของมหวิทยาลัย
3) มีพื้นความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับ
ปริญญาโท
4) มีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการค้นข้อมูลซึ่งสามารถนำ
มาใช้งานระดับปริญญาเอก
5) มีสุขภาพร่างกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเรียนจนจบหลักสูตร
6) หากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2) - 4)ต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.6 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
2) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถนำมาใช้งานในระดับปริญญาเอกเป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับ
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
3) มีพื้นความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับ
ปริญญาโท
4) มีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการค้นข้อมูลซึ่งสามารถนำ
มาใช้ในงานระดับปริญญาเอก
5) คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
2.7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทยประยุกต์
2) ผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
2.8 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาทั้งในและต่างประเทศ
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 (ระดับดี) จากระบบคะแนนเต็ม 4 คะแนน มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ตํ่า
กว่า 2 ปี หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)
2) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 ข้อ 21
2.9 หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
1) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองทุกสาขาวิชา
2) นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟังพูดอ่านและเขียนภาษาไทยได้เป็น
อย่างดี
3) มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีโดยต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทากำหนด
4) ไม่ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้ทำโดย
ประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
5) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากการศึกษาใด
6) ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2560
2.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือรัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประสบการณ์การทำงานในกระบวนการ
ยุติธรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) กรณีผู้ที่ไม่ได้จบทางวิทยาศาสตร์มา จะต้องเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ก่อน โดยไม่นับ
รวมหน่วยกิต
4) กรณีผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว ตามข้อ 1) – 3) ให้อยู่ในความพิจารณาของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
2.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทยประยุกต์
2) ผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
2.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2) ผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
2.13 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ
2) ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน ทั้งก่อนและหลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นผู้
ที่เคยทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การจัดการ และการตัดสินใจของธุรกิจส่วนตัวหรือผู้บริหารหน่วยธุรกิจ
ต่างๆ ของภาครัฐที่ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3) หรือตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.14 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
2) ผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
2.15 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรสาขา
วิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
2) ผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
2.16 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2) มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3) ผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
2.17 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2) มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3) ผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
2.18 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร หรือมีพื้นฐานความรู้
ความสามารถ และศักยภาพเพียงพอที่จะทำการศึกษาการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบัณฑิต
วิทยาลัย
2) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษา เนื่องจากกระทำความผิดหรือมีความประพฤติ
เสื่อมเสีย
3) มีคุณสมบัติอื่นตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
2.19 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการ
จัดการภาครัฐและเอกชน
1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
2) ผู้ที่คณะการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ว เห็นสมควรรับเข้าศึกษา

2.20 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
1) ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่ง
จากมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (.สกอ)
2) คุณสมบัติอื่นๆ เป็นตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
2.21 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
2) ผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
2.22 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 (กรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ต้องมี
ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
3) ผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
2.23 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
1) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองทุกสาขาวิชา
2) นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟังพูดอ่านและเขียนภาษาไทยได้เป็น
อย่างดี
3) ไม่ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้ทำโดย
ประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
4) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากการศึกษาใด
5) ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2560
2.24 หลักสูตรสาธารณสุขศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1) สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
2) สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาอื่นที่เป็นสหวิทยาการ
ของวิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์กรณีผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2) หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา อาจต้องลง
ทะเบียนเรียนรายวิชา MPH 1111 เป็นพื้นฐานทางสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อปรับพื้นฐานก่อน ตามแต่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา (โดยไม่นับหน่วยกิต)
3) หรือตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.25 หลักสูตรสาธารณสุขศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1) สำเร็จการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์) หรือปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หรือปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาสาธารณสุขศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขา
ต่างๆ โดยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรือนำเสนอเผยแพร่ในวารสารหรือนำเสนอใน
เวทีประชุมวิชาการทั้งระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง
3) มีการปฏิบัติงานสาธารณสุขหรืองานที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข หรือมีโอกาสที่จะได้
ปฏิบัติงานสาธารณสุข หรือเกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้วอย่าง
น้อย 1

4) ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกคนต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทาเรื่องเกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิศึกษาได้ปีผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ อาจได้รับการพิจารณาให้
สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.26 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน
ในประเทศหรือต่างประเทศหรือคุณวุฒิอื่นเทียบเท่าที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2) คุณสมบัติอื่นๆให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
2.27 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปะการแสดง หรือในสาขาที่
เกี่ยวข้อง
2) ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
3) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้
โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร และ/หรือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา
2.28 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยมีผลการเรียนดีมากในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์และมีพื้นความรู้ความสามารถแลtศักยภาพ
เพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนดี
2) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ได้คะแนน TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 173
คะแนน หรือ IELT (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 5.5 หรือเทียบเท่า โดยมีหลักฐานแสดงผลการสอบความรู้
ไม่เกิน 2 ปี
3) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
4) หากไม่มีคุณสมบัติตามข้อใดใน 1) – 2) ต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีการเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติมโดยไม่นับรวมหน่วยกิต
2.29 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1) แบบ 1.1
สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยเป็นวุฒิการศึกษาที่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 โดยมีการทำวิทยานิพนธ์เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษา
2) แบบ 2.1
สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือสาขาอื่น โดยเป็น
วุฒิการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง และเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 โดยมีการทำ
วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
3. รายละเอียดที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
3.1 หลักฐานประกอบการสัมภาษณ์สำหรับระดับปริญญาโท

1) ใบสมัครนักศึกษา (ที่สั่งพิมพใบสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์
http://www.admission.ssru.ac.th และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวม
หมวกหรือแว่นตา และไม่สวมชุดครุย ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี)
2) สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน จํานวน 1 ฉบับ
5 ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
6 ) หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
7) หนังสือรับรองคุณสมบัติจํานวน 1 ฉบับ (ถามี)
8 ) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ได้แก่ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สําเนาทะเบียนสมรส กรณี
ชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
3.2 หลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์สําหรับระดับปริญญาเอก
1) ใบสมัครนักศึกษา (ที่สั่งพิมพ์ใบสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่
เว็บไซต์http://www.admission.ssru.ac.th) และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่
สวมหมวกหรือแว่นตา และไม่สวมชุดครุย ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี)
2) สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาโท จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาโท จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
7) หนังสือรับรองคุณสมบัติ จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
8) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ได้แก่ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สําเนาทะเบียนสมรส กรณี
ชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
9) หลักฐานผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง เกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิต และเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
โดยทุกหลักสูตรในระดับปริญญาเอกจะต้องมีผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษ ยกเว้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
10) โครงร่างวิทยานิพนธ์ดาวน์โหลดตามแบบฟอร์มท้ายประกาศจัดทําเค้าโครงและส่งพร้อม
ใบสมัคร เฉพาะหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หมายเหตุ
1. เอกสารประกอบการรับสมัครหมายเลข 2, 3, 4 และ 5 ของการสมัครเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เป็นเอกสารสำคัญ หากไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาได้
2. เอกสารประกอบการรับสมัครหมายเลข 9 ของการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก เป็น
เอกสารสำ คัญ หากไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้
3. กรณีที่สำ เนาวุฒิการศึกษาสำ หรับผู้สำ เร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือหลักสูตร
นานาชาติ กรณีวุฒิการศึกษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้สมัครต้องดำ เนินการแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษา
อังกฤษพร้อมประทับตรารับรองการแปลเอกสารจากหน่วยงานของรัฐมายื่นประกอบการสมัคร 1 ชุด
4. การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่สำ นักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา

09.00 - 16.00 น. วัน เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดชดเชย และวัน
หยุดของมหาวิทยาลัยผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แล้วจึงสมัคร หากตรวจพบภายหลัง
ว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาแล้วก็ตามจะถูกตัด
สิทธิ์ครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืน
อนึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือก
สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 สาขา วิชาเท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการ
รับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเองว่ามีสิทธิ์ สมัครประเภทนั้นๆหรือไม่ เพื่อประโยชน์ของตนเอง (ชำระเงินค่า
ธรรมเนียมการสมัคร ระดับปริญญาโท จำนวน 500 บาท และระดับปริญญาเอก จำนวน 2,000 บาท)
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ พร้อมแจ้งเวลา และสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 และที่ www.grad.ssru.ac.th
หมายเหตุ
1. เอกสารประกอบการรับสมัครหมายเลข 2, 3, 4 และ 5 ของการสมัครเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เป็นเอกสารสำคัญ หากไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาได้
2. เอกสารประกอบการรับสมัครหมายเลข 9 ของการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก เป็น
เอกสารสำ คัญ หากไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้
3. กรณีที่สำ เนาวุฒิการศึกษาสำ หรับผู้สำ เร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือหลักสูตร
นานาชาติ กรณีวุฒิการศึกษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้สมัครต้องดำ เนินการแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษา
อังกฤษพร้อมประทับตรารับรองการแปลเอกสารจากหน่วยงานของรัฐมายื่นประกอบการสมัคร 1 ชุด
6. การสอบสัมภาษณ์ /สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์ /สอบข้อเขียน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 และที่ www.grad.ssru.ac.th
8. เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
8.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ รายงานตัว ตามวันเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด
8.2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาตามหลักสูตร และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎ
เกณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
8.3 หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว และค่าลง
ทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคนกรอกประวัตินักศึกษาใหม่ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
9.กรอกประวัตินักศึกษาใหม่
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคนกรอกประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่
https://admission.ssru.ac.th ภายในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 โดยเลือกที่หัวข้อ "กรอกประวัติ
นักศึกษาใหม่" นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
ดังนี้
- รูปภาพ (รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่น และไม่สวนชุดครุย ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี)
- สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี (สำหรับระดับปริญญาโท)

- สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาโท (สำหรับระดับปริญญาเอก)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
- กรณีที่สำเนาวุฒิการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติ
กรณีวุฒิการศึกษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ ขอให้นักศึกษาต้องดำเนินการแปลอากาศดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ
พร้อมประทับตรารับรองการแปลเอกสารจากหน่วยงานของรัฐมายื่นประกอบการ
10. รายงานตัวนักศึกษาพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. เข้าเว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/ เข้าสู่ระบบ "เลขบัตรประชาชน" และ "วันเดือน-ปีเกิด (เช่น 01-01-2564)" กรณีนักศึกษาต่างขาติกรอกข้อมูล "เลขหนังสือเดินทาง" และ "วัน-เดือน-ปี
เกิด (เช่น 01-01-2564)" คลิก "ตกลง"
2. เลือกเมนู "รับสมัคร" เลื่อนเมนูด้านล่าง "ตรวจสอบสถานการณ์รายงานตัวนักศึกษาใหม่"
3. กรณีที่มีรหัสนักศึกษาสามารถกดปุ่ม "พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินนักศึกษาใหม่"
4. ดำเนินการชำระเงินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
11. สถานที่ติดต่อสอบถาม
11.1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 21 (ศรีจุฑาภา) ชั้น 2 เลขที่
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 021601174 ต่อ 20 โทรสาร (Fax)
021601177 / e-mail: kamomwan.su@ssru.ac.th
11.2 ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร/การเรียนการสอน/อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชา
ติดต่อ
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
นิติวิทยาศาสตร์
02160-1143 ต่อ 26
/
080-5987596
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
02160-1174 ต่อ 33
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
02160-1143 ต่อ 26
และอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
/
080-5987596
สาธารณสุขศาสตรมหา
สาธารณสุขศาสตร์
02160-1174 ต่อ 33
บัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
02160-1403
การจัดการฟุตบอลอาชีพ
02160-1183
นวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบ
02160-1558
การ
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
063-1713427
02160-1174 ต่อ 31
ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์
ปรัชญาและจริยศาสตร์
02160-1174 ต่อ 34
การบริหารการพัฒนา
02160-1240
การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
0968817165
ศิลปะการแสดง
02160-1395
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
02160-1174 ต่อ 34
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
การเมืองการปกครอง
096-8825265

การจัดการมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรมหา
บัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

นวัตกรรมการจัดการ
รัฐประศาสนศาสตร์

02160-1558
02160-1284

ปริญญาเอก
การบริหารการพัฒนา
ปรัชญาและจริยศาสตร์
ภาษาศาสตร์
นิติวิทยาศาสตร์
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
นวัตกรรมการจัดการ
การบริหารการศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์

02160-1240
02160-1174 ต่อ 34
02160-1174 ต่อ 31
02160-1143 ต่อ 26
/080-5987596
02160-1174 ต่อ 33
02160-1558
02160-1077
02160-1174 ต่อ 33

บริหารธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การสื่อสาร
การเมืองการปกครอง

02160-1403
0927315545
02160-1174 ต่อ 34
096-8825265

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
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