ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2564
___________________________
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้า
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่
3 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2565 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้
จำนวนรับ วิธีคัดเลือก
หลักสูตร
สาขาวิชา
นักศึกษา
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร์
4
สัมภาษณ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
52
สัมภาษณ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาและจริยศาสตร์
5
สัมภาษณ์
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
8
สัมภาษณ์
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาและจริยศาสตร์
9
สัมภาษณ์
นิติวิทยาศาสตร์
5
สัมภาษณ์
นวัตกรรมการจัดการ
10
สัมภาษณ์
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต การสื่อสาร
8
สัมภาษณ์
หมายเหตุ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนรับ และ
สงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดสอนสาขาวิชาที่มีจำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกน้อยกว่าที่กำหนด
กำหนดการเปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2565 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา
09.00-16.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00- 16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตกฤษ์ วันหยุดชดเชย และวันหยุด
ของมหาวิทยาลัย
2. คุณสมบัติของผู้สมัครเฉพาะหลักสูตร
2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางนิติวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในประเทศหรือ
ต่างประเทศที่ กพ.รับรองหรือปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ หรือ
ปริญญาโทสาขาอื่น ที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานยุติธรรม
2) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตได้ โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3) มีพื้นความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยโดยทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท หากไม่มี
ประสบการณ์ด้านการวิจัยโดยทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท จะต้องเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
ด้านนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
4) มีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูล ซึ่ง
สามารถนำมาใช้งานในระดับปริญญาเอก
5) มีสุขภาพร่างกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนจนจบหลักสูตร
6) หากไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 5) ต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
2.2 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
2.3 หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
1) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองทุกสาขาวิชา
2) นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟังพูดอ่านและเขียนภาษาไทยได้เป็น
อย่างดี
3) มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีโดยต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทากำหนด
4) ไม่ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้ทำโดย
ประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
5) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากการศึกษาใด
6) ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2560
2.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยมีผลการเรียนดีมากในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์และมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพ
เพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนดี
2) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ได้คะแนน TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 133
คะแนน หรือ IELT (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 5 หรือเทียบเท่า โดยมีหลักฐานแสดงผลการสอบความรู้
ไม่เกิน 2 ปี
3) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด

4) หากไม่มีคุณสมบัติตามข้อใดใน 1) – 2) ต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีการเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติมโดยไม่นับรวมหน่วยกิต
2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือรัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประสบการณ์การทำงานในกระบวนการ
ยุติธรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) กรณีผู้ที่ไม่ได้จบทางวิทยาศาสตร์มา จะต้องเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ก่อน โดยไม่นับ
รวมหน่วยกิต
4) กรณีผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว ตามข้อ 1) – 3) ให้อยู่ในความพิจารณาของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
2.6 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรสาขา
วิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
2) ผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
2.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
2) ผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
2.8 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
1) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองทุกสาขาวิชา
2) นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟังพูดอ่านและเขียนภาษาไทยได้เป็น
อย่างดี
3) ไม่ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้ทำโดย
ประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
4) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากการศึกษาใด
5) ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2560
3. รายละเอียดที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาในวันสัมสอบภาษณ์
3.1 หลักฐานประกอบการสัมภาษณ์สำหรับระดับปริญญาโท
1) ใบสมัครนักศึกษา (ที่สั่งพิมพใบสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์
https://grad.ssru.ac.th) และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือ
แว่นตา และไม่สวมชุดครุย ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี)
2) สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ
3) สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาทะเบียนบ้าน 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
เว็บไซต์ https://grad.ssru.ac.th) และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก
หรือแว่นตา 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 ยกเว้นหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์
หมายเหตุ
1. เอกสารประกอบการรับสมัครหมายเลข 2, 3, 4 และ 5 ของการสมัครเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เป็นเอกสารสำคัญ หากไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาได้
2. เอกสารประกอบการรับสมัครหมายเลข 9 ของการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก เป็น
เอกสารสำคัญ หากไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้
3. กรณีที่สำเนาวุฒิการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือหลักสูตร
นานาชาติ กรณีวุฒิการศึกษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้สมัครต้องดำเนินการแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษา
อังกฤษพร้อมประทับตรารับรองการแปลเอกสารจากหน่วยงานของรัฐมายื่นประกอบการสมัคร 1 ชุด
4. การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2565 ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา
09.00 - 16.00 น. วัน เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดชดเชย และวัน
หยุดของมหาวิทยาลัย ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 แล้วจึงสมัคร หากตรวจพบภายหลัง
ว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาแล้วก็ตามจะถูกตัด
สิทธิ์ครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืน
อนึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือก
สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 สาขา วิชาเท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการ

รับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเองว่ามีสิทธิ์ สมัครประเภทนั้นๆหรือไม่ เพื่อประโยชน์ของตนเอง (ชำระเงินค่า
ธรรมเนียมการสมัคร ระดับปริญญาโท จำนวน 500 บาท และระดับปริญญาเอก จำ นวน 2,000 บาท)
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ พร้อมแจ้งเวลา และสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 และที่ https://grad.ssru.ac.th
6. การสอบสัมภาษณ์ /สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์ /สอบข้อเขียน วันที่ 19 มีนาคม 2565
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ วันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยอาคาร
ศรีจุฑาภา ชั้น 2 และที่ https://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 3/2564 ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคนกรอกประวัตินักศึกษาใหม่ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
9.กรอกประวัตินักศึกษาใหม่
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคนกรอกประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่
https://admission.ssru.ac.th ภายในวันที่ 29-31 มีนาคม 2565 โดยเลือกที่หัวข้อ "กรอกประวัตินักศึกษา
ใหม่" 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: kamonwan.su@ssru.ac.th
11.2 ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร/การเรียนการสอน/อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชา
ติดต่อ
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร์
02160-1143 ต่อ 26 /
080-5987596
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
063-1713427
02160-1174 ต่อ 34
ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาและจริยศาสตร์
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
02160-1174 ต่อ 34
ปริญญาเอก
ปรัญชาดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาและจริยศาสตร์
02160-1174 ต่อ 34
นิติวิทยาศาสตร์
02160-1143 ต่อ 26 /
080-5987596
นวัตกรรมการจัดการ
02160-1558
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต การสื่อสาร
02160-1174 ต่อ 34
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
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