
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2565

___________________________

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงคจะเปดรับสมัครบุคคลเขา
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่
3 ปการศึกษา 2565 ระหวางวันท่ี 16 มกราคม – 26 มีนาคม 2566 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครสอบคัดเลือกดังน้ี

หลักสูตร สาขาวิชา

จํานวนรับ

นักศึกษา วิธีคัดเลือก

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร 5 สัมภาษณ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 76 สัมภาษณ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพัฒนา 39 สัมภาษณ

การจัดการมหาบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ 32 สัมภาษณ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน 21 สัมภาษณ

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การบริหารการพัฒนา 52 สัมภาษณ

นิติวิทยาศาสตร 6 สัมภาษณ

หมายเหตุ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจํานวนรับ และ
สงวนสิทธ์ิในการไมเปดสอนสาขาวิชาที่มีจํานวนผูผานการสอบคัดเลือกนอยกวาที่กําหนด
กําหนดการเปดรับสมัคร

เปดรับสมัครตั้งแตวันท่ี 16 มกราคม – 26 มีนาคม 2566 ทุกวันจันทร - ศุกร เวลา 09.00-
16.00 น. วันเสาร - อาทิตย เวลา 09.00- 16.00 น. เวนวันหยุดนักขัตกฤษ  วันหยุดชดเชย และวันหยุดของ
มหาวิทยาลัย
 
2. คุณสมบัติของผูสมัครเฉพาะหลักสูตร

2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร

1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางนิติวิทยาศาสตร  ของมหาวิทยาลัยในประเทศหรือ
ตางประเทศที่ กพ.รับรองหรือปริญญาโทสาขานิติศาสตร สาขารัฐศาสตร สาขารัฐประศาสนศาสตร หรือ
ปริญญาโทสาขาอื่น ท่ีมีประสบการณทางดานการบริหารงานยุติธรรม



2) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถนํามาใชงานในระดับปริญญาเอกเปนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เกณฑคะแนนทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สําหรับผูเขาศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตและหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

3) มีพื้นความรูและประสบการณดานการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาโท หากไมมี
ประสบการณดานการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาโท จะตองเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
ดานนิติวิทยาศาสตรเพิ่มเติม

4) มีความรูพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการคนควาขอมูล ซ่ึง
สามารถนํามาใชงานในระดับปริญญาเอก

5) มีสุขภาพรางกายและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอนจนจบหลักสูตร

6) หากไมมีคุณสมบัติตามขอ 1) - 5) ตองผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร

2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศหรือตางประเทศที่สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

2) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถนํามาใชงานในระดับปริญญาเอกเปนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เกณฑคะแนนทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สําหรับผูเขาศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตและหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

3) มีพื้นความรูและประสบการณทางการวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธในการศึกษาระดับ
ปริญญาโท

4) มีความรูพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการคนขอมูลซึ่งสามารถนํา
มาใชในงานระดับปริญญาเอก

5) มีสุขภาพรางกายและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเรียนจนจบหลักสูตร

6) หากมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 2) – 4) ตองผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร

1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรทุกสาขาวิชา หรือรัฐศาสตร

รัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร

2) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นท่ีมีประสบการณการทํางานในกระบวนการ
ยุติธรรมไมนอยกวา 2 ป

3) กรณีผูท่ีไมไดจบทางวิทยาศาสตรมา จะตองเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรกอน โดยไมนับ
รวมหนวยกิต

4) กรณีผูท่ีไมมีคุณสมบัติดังกลาว ตามขอ 1) – 3) ใหอยูในความพิจารณาของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

2) ผูที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา

2.5 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ



        1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

       2) มีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

       3) ผูที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา

2.6 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะ
กรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

2) มีประสบการณในการจัดการการศึกษาหรือการสอนในองคกรหรือหนวยงาน ในกรณีที่
ตองการสอบใบประกอบวิชาชีพครู จะตองปฏิบัติงานหนาท่ีสอนในสถานศึกษา

3) ผูที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่ระบุ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรและการสอน

2.7 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาท่ีสัมพันธกับหลักสูตร หรือมีพื้นฐานความรู
ความสามารถ และศักยภาพเพียงพอท่ีจะทําการศึกษาการคนควาอิสระ ใหเปนไปตามขอกําหนดของบัณฑิต
วิทยาลัย

       2) ไมเคยถูกคัดช่ือออกจากสถาบันการศึกษา เนื่องจากกระทําความผิดหรือมีความประพฤติ
เสื่อมเสีย

       3) มีคุณสมบัติอื่นตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

3. รายละเอียดท่ีผูสมัครตองเตรียมมาในวันสัมสอบภาษณ

3.1 หลักฐานประกอบการสัมภาษณสําหรับระดับปริญญาโท

1) ใบสมัครนักศึกษา (ที่สั่งพิมพใบสมัครผานระบบอินเตอรเน็ต ที่เว็บไซต
https://grad.ssru.ac.th) และติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (รูปถายสี หนาตรง ไมสวมหมวกหรือ
แวนตา และไมสวมชุดครุย ถายไวไมเกิน 1 ป)

2)  สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ

3)  สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ

4)  สําเนาทะเบียนบาน 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 สําเนาใบเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล สําเนาทะเบียนสมรส กรณี
ช่ือหรือนามสกุลไมตรงกับใบแสดงผลการเรียน อยางละ 1 ฉบับ

3.2 หลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณสําหรับระดับปริญญาเอก

1) ใบสมัครนักศึกษา (ท่ีส่ังพิมพใบสมัครผานระบบอินเตอรเน็ต ที่
เว็บไซต https://grad.ssru.ac.th) และติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (รูปถายสี หนาตรง ไมสวมหมวก
หรือแวนตา 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

https://grad.ssru.ac.th/
https://grad.ssru.ac.th/


6) หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)

7) หนังสือรับรองคุณสมบัติ จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)

8) หลักฐานอื่นๆ (ถามี) ไดแก สําเนาใบเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล สําเนาทะเบียนสมรส กรณี
ช่ือหรือนามสกุลไมตรงกับใบแสดงผลการเรียน อยางละ 1 ฉบับ

9) หลักฐานผลการสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง เกณฑคะแนนทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิต และเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

หมายเหตุ

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

2. เอกสารประกอบการรับสมัครหมายเลข 9 ของการสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาเอก เปน
เอกสารสําคัญ หากไมครบถวนจะไมสามารถรับเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได

3. กรณีที่สําเนาวุฒิการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศหรือหลักสูตร
นานาชาติ กรณีวุฒิการศึกษาที่มิใชภาษาอังกฤษ ขอใหผูสมัครตองดําเนินการแปลเอกสารดังกลาวเปนภาษา
อังกฤษพรอมประทับตรารับรองการแปลเอกสารจากหนวยงานของรัฐมายื่นประกอบการสมัคร 1 ชุด
 

4. การรับสมัคร

สมัครดวยตนเองท่ีสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรีจุฑาภา ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เปดรับสมัคร ตั้งแตวันท่ี 16 มกราคม – 26 มีนาคม 2566 ทุกวัน จันทร - ศุกร เวลา 09.00 -
16.00 น. วัน เสาร - อาทิตย เวลา 09.00 - 16.00 น. เวนวันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุดชดเชย และวันหยุดของ
มหาวิทยาลัย ผูสมัครตองตรวจสอบดวยตนเองวามีคุณสมบัติครบถวนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2564 แลวจึงสมัคร หากตรวจพบภายหลัง วาผูสมัครขาด
คุณสมบัติขอใดขอหน่ึงแมจะผานกระบวนการสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาแลวก็ตามจะถูกตัด สิทธ์ิครั้งนี้โดย
ไมไดรับเงินคืน

อนึ่งมหาวิทยาลัยไดประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาประจําภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2564 ผูสมัครที่มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑการสอบคัดเลือก
สามารถเลือกสมัครสอบไดเพียง 1 สาขา วิชาเทานั้น ดังนั้นผูสมัครตองศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการ
รับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดวยตนเองวามีสิทธิ์ สมัครประเภทนั้นๆหรือไม เพื่อประโยชนของตนเอง (ชําระเงินคา
ธรรมเนียมการสมัคร ระดับปริญญาโท จํานวน 500 บาท และระดับปริญญาเอก จํา นวน 2,000 บาท)
5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ พรอมแจงเวลา และสถานที่สอบ

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันท่ี 28 มีนาคม 2566 ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 และท่ี https://grad.ssru.ac.th
6. การสอบสัมภาษณ /สอบขอเขียน

  สอบสัมภาษณ /สอบขอเขียน วันท่ี 1 เมษายน 2566
7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์ศึกษาตอ วันท่ี 5 เมษายน 2566  ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยอาคาร
ศรีจุฑาภา ชั้น 2 และท่ี https://grad.ssru.ac.th
8. เง่ือนไขผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

8.1 ผูที่ผานการคัดเลือกจะตองมาสอบขอเขียน/สัมภาษณ รายงานตัว ตามวันเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

https://grad.ssru.ac.th/
https://grad.ssru.ac.th/


8.2 ผูที่ผานการคัดเลือกจะตองศึกษาตามหลักสูตร และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ และกฎ
เกณฑตางๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด

  8.3 หากนักศึกษาไมสามารถเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย คาใชจายในการรายงานตัว และคาลง
ทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 3/2564 ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมจายคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ผูผานการสอบคัดเลือกทุกคนกรอกประวัตินักศึกษาใหม ผานระบบอินเตอรเน็ต
 
9.กรอกประวัตินักศึกษาใหม

1.ผูผานการสอบคัดเลือกทุกคนกรอกประวัตินักศึกษาใหมผานระบบอินเตอรเน็ตที่
https://admission.ssru.ac.th ภายในวันที่ 6 - 9 เมษายน 2566 โดยเลือกที่หัวขอ "กรอกประวัตินักศึกษา
ใหม" นักศึกษาตองกรอกขอมูลใหครบถวน พรอมแนบหลักฐาน พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ ดังน้ี

- รูปภาพ (รูปถายสี หนาตรง ไมสวมหมวกหรือแวน และไมสวนชุดครุย ถายไวไมเกิน 1 ป)

- สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี (สําหรับระดับปริญญาโท)

- สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาโท (สําหรับระดับปริญญาเอก)

- สําเนาทะเบียนบาน

- สําเนาบัตรประชาชน

- สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)

- กรณีที่สําเนาวุฒิการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติ
กรณีวุฒิการศึกษาท่ีมิใชภาษาอังกฤษ ขอใหนักศึกษาตองดําเนินการแปลอากาศดังกลาวเปนภาษาอังกฤษ
พรอมประทับตรารับรองการแปลเอกสารจากหนวยงานของรัฐมายื่นประกอบการ

2.นักศึกษาตรวจสอบรหัส และสถานะการรายงานตัว พรอมดาวนโหลดแบบฟอรมการชําระ
เงินคาธรรมเนียมรายงานตัวท่ี https://admission.ssru.ac.th/ วนัที� 12 – 30 เมษายน 2566

10. รายงานตัวนักศึกษาพรอมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา

1. เขาเว็บไซต https://admission.ssru.ac.th เขาสูระบบ "เลขบัตรประชาชน" และ "วัน-
เดือน-ปเกิด (เชน 01-01-2564)" กรณีนักศึกษาตางขาติกรอกขอมูล "เลขหนังสือเดินทาง" และ "วัน-เดือน-ป
เกิด (เชน 01-01-2564)" คลิก "ตกลง"

2. เลือกเมนู "รับสมัคร" เล่ือนเมนูดานลาง "ตรวจสอบสถานการณรายงานตัวนักศึกษาใหม"

3. กรณีที่มีรหัสนักศึกษาสามารถกดปุม "พิมพใบแจงการชําระเงินนักศึกษาใหม"

4. ดําเนินการชําระเงินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

11. สถานท่ีติดตอสอบถาม

11.1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 21 (ศรีจุฑาภา) ชั้น 2 เลขที่
1 ถนนอูทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท 021601174 ตอ 20 โทรสาร (Fax)
021601177 / e-mail: kamonwan.su@ssru.ac.th

11.2 ติดตอสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร/การเรียนการสอน/อัตราคาธรรมเนียม
การศึกษา

หลักสูตร สาขาวิชา ติดตอ

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร

02160-1143 ตอ 26 /

092-6626223

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 063-1713427

https://admission.ssru.ac.th/
https://admission.ssru.ac.th/%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://admission.ssru.ac.th/
http://kamonwan.su@ssru.ac.th/


ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพัฒนา 02160-1240

การจัดการมหาบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ 02160-1558

ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน

02160-1056ตอ1062 /

097-0423135

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

นิติวิทยาศาสตร

02160-1143 ตอ 26 /

092-6626223

การบริหารการพัฒนา 02160-1240

 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

  (รศ.ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์)
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