ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๓ / ๒๕๖๐
___________________________
เพื่อใหการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๓ ปการ
ศึกษา ๒๕๖๐ ดําเนินการไปดวยความเรียบรอย บัณฑิตวิทยาลัย จึงกําหนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการรับสมัครบุคคล
เพือ่ คัดเลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ไวดงั นี้
ขอ ๑ ประกาศนีใ้ หใชบงั คับนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาในภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ขอ ๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา เปดรับบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก
และระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ในหลักสูตรสาขาวิชาดังตอไปนี้
หลักสูตรและจํานวนรับ
จํานวนรับนักศึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชา
ภาคพิเศษ ภาคปกติ วิธีคัดเลือก
(เสาร-อาทิตย) (จันทร-ศุกร)

ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การบริหารการพัฒนา
นิติวิทยาศาสตร
การเมืองการปกครอง
บริหารธุรกิจ

๘๐
๕
๓๒
๒๕

-

สัมภาษณ

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สัมภาษณ
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สัมภาษณ
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
นิติวิทยาศาสตร
๗
สัมภาษณ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
๑๕
สัมภาษณ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร
๓๐
สัมภาษณ
การจัดการการทองเที่ยวและบริการ
- การจัดการการทองเที่ยว
๑๑
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- การจัดการธุรกิจโรงแรมและที่พัก
- การจัดการธุรกิจสายการบิน
สัมภาษณ
การบริหารการพัฒนา
๔๒
สัมภาษณ
หมายเหตุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจํานวนรับ และ
สงวนสิทธิ์ในการไมเปดสอนสาขาวิชาที่มีจํานวนผูผานการสอบคัดเลือกนอยกวาที่กําหนด

- ๒ กําหนดการเปดรับสมัคร
เปดรับสมัครตั้งแตวันนี้ ถึง วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ทุกวัน จันทร - ศุกร เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๙.๐๐
น. วันเสาร - อาทิตย เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เวนวันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุดชดเชย และวันหยุดของ
มหาวิทยาลัย
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อาคารศรีจุฑาภา ชั้น ๑ และที่ www.grad.ssru.ac.th
การสอบคัดเลือก
สอบคัดเลือกในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะแจงสถานที่สอบคัดเลือก และวัน
เวลาสอบของแตละสาขาวิชาใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ผูที่ไมมาตามวันเวลาที่กําหนด
จะถือวาสละสิทธิ์เขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ศึกษาตอ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ศึกษาตอ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรี
จุฑาภา ชั้น ๑ และที่ www.grad.ssru.ac.th
การรับใบสมัคร
๑. Download ใบสมัครและสืบคนขอมูลประกอบการสมัครไดที่ www.grad.ssru.ac.th หรือ
๒. รับใบสมัครไดทสี่ ํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรีจฑุ าภา ชัน้ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนนั ทา ทุกวันจันทร - วันศุกร เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. และ วันเสาร - วันอาทิตย
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เวนวันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุดชดเชย และวันหยุดของมหาวิทยาลัย

- ๓ การสมัคร
๑. ทุกหลักสูตรสมัครดวยตนเองที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรีจุฑาภา ชั้น ๑ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
๒. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สมัครดวยตนเองที่สํานักงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร ๓๗ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คาธรรมเนียมการสมัคร
๑. หลักสูตรปริญญาโท คาธรรมเนียมการสมัคร ๕๐๐ บาท กรณีเลือกสอบมากกวา ๑ สาขาวิชา
เสียคาธรรมเนียมการสมัครเพิ่มอีกสาขาวิชาละ ๒๕๐ บาท
๒. หลักสูตรปริญญาเอก คาธรรมเนียมการสมัคร ๒,๐๐๐ บาท กรณีเลือกสอบมากกวา ๑ สาขาวิชา
เสียคาธรรมเนียมการสมัครเพิ่มอีกสาขาวิชาละ ๒,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ
๑. คาธรรมเนียมตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการบริหารการเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๘ และ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษา สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๔.๑
๒. คาใชจายและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาจะไมคืนไมวากรณีใดๆ
๓. นักศึกษาตองชําระอัตราคาบํารุงศูนยวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคเรียนที่มีการลง
ทะเบียนเรียนรายวิชา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราคาบํารุงศูนยวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้
๑) นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนละ ๑,๕๐๐ บาท
๒) นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคเรียนละ ๒,๕๐๐ บาท

- ๔ ๔. ถานักศึกษาที่ไมสามารถสอบผานการสอบใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการสอบดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ
และภาคนิพนธ ไดในการสอบครั้งแรก การสอบครั้งตอไปนักศึกษาตองเปนผูเสียคาใชจายในการดําเนินการ
สอบเองทั้งหมด
๕. กรณีที่นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรแลว แตยังไมสําเร็จการศึกษา หรือ
ในภาคเรียนที่นักศึกษาลาพักการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารประกอบการสมัคร
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และสงหลักฐานประกอบการสมัคร ดัง
ตอไปนี้
๑. หลักฐานประกอบการสมัครสําหรับระดับปริญญาโท
๑) รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (รูปถายสี หนาตรง ไมสวมหมวกหรือแวนตา และไม
สวมชุดครุย ถายไวไมเกิน ๑ ป)
๒) สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีหรือสําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี
จํานวน ๑ ชุด
๓) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ จํานวน ๑ ฉบับ
๕) หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน จํานวน ๑ ฉบับ
๖) หนังสือรับรองคุณสมบัติจํานวน ๑ ฉบับ
๗) หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) ไดแก สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สําเนาทะเบียนสมรส กรณีชื่อ
หรือนามสกุลไมตรงกับใบแสดงผลการเรียน อยางละ ๑ ฉบับ

- ๕ ๒. หลักฐานประกอบการสมัครสําหรับระดับปริญญาเอก
๑) รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (รูปถายสี หนาตรง ไมสวมหมวกหรือแวนตา และไมสวมชุด
ครุย ถายไวไมเกิน ๑ ป)
๒) สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท อยางละ ๑ ฉบับ
๓) สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท อยางละ ๑ ฉบับ
๔) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ จํานวน ๑ ฉบับ
๖) หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน จํานวน ๑ ฉบับ
๗) หนังสือรับรองคุณสมบัติ จํานวน ๑ ฉบับ
๘) หลักฐานอื่นๆ (ถามี) ไดแก สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สําเนาทะเบียนสมรส กรณีชื่อ
หรือนามสกุลไมตรงกับใบแสดงผลการเรียน อยางละ ๑ ฉบับ
๙) หลักฐานผลการสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เรื่อง เกณฑความรู ความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก เฉพาะ
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
หมายเหตุ
๑. เอกสารประกอบการรับสมัครหมายเลข ๒, ๓ และ ๔ ของการสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกสารหมายเลข ๒, ๓, ๔ และ ๕ สําหรับการสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาเอก เปนเอกสารสําคัญ หากไม
ครบถวนจะไมสามารถรับเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได
๒. เอกสารประกอบการรับสมัครหมายเลข ๙ ของการสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาเอก
เฉพาะ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง เปนเอกสารสําคัญ หากไมครบถวนจะ
ไมสามารถรับเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได
๓. กรณีที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางประเทศ ผูสมัครจะตองดําเนินการยื่นตรวจสอบ
คุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษาตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และนําใบรับรองดังกลาวจาก สกอ.
มายื่นประกอบการสมัคร ๑ ชุด โดยสามารถยื่นภายหลังเพิ่มเติมได

- ๖ คุณสมบัติของผูสมัคร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศหรือตางประเทศที่สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
๒) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตไดโดยเปนไปตาม
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากผลคะแนนภาษาอังกฤษไมผานเกณฑ ตองลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน
จนกวาจะผานเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
๓) มีพื้นความรูและประสบการณทางการวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธในการศึกษาระดับ
ปริญญาโท
๔) มีความรูพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการคนขอมูลซึ่งสามารถ
นํามาใชในงานระดับปริญญาเอก
๕) มีสุขภาพรางกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเรียนจนจบหลักสูตร
๖) หากมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ ๒) – ๔) ตองผานการพิจารณาและไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร
๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางนิติวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร ของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศหรือตางประเทศที่ กพ.รับรองหรือปริญญาโทสาขานิติศาสตร สาขารัฐศาสตร สาขา
รัฐประศาสนศาสตร หรือปริญญาโทสาขาอื่น ที่มีประสบการณทางดานการบริหารงานยุติธรรม
๒) มีความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง เกณฑการประเมินความรูความสามารถ
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๕
๓) มีพื้นความรูและประสบการณดานการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาโท หาก
ไมมีประสบการณดานการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาโท จะตองเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
ทางดานนิติวิทยาศาสตรเพิ่มเติม
๔) มีความรูพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการคนควาขอมูล ซึ่ง
สามารถนํามาใชงานในระดับปริญญาเอก
๕) มีสุขภาพรางกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนจนจบหลักสูตร
๖) หากไมมีคุณสมบัติตามขอ ๑) - ๕) ตองผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศหรือตางประเทศที่สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
๒) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตไดโดยเปนไปตาม
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากผลคะแนนภาษาอังกฤษไมผานเกณฑ ตองลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน
จนกวาจะผานเกณฑมาตรฐานของมหวิทยาลัย

๓) มีพื้นความรูและประสบการณทางการวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธในการศึกษาระดับ
ปริญญาโท
๔) มีความรูพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการคนขอมูลซึ่งสามารถ
นํามาใชงานระดับปริญญาเอก
๕) มีสุขภาพรางกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเรียนจนจบหลักสูตร
๖) หากมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ ๒) - ๔) ตองผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

- ๗ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร หรือสาขาวิชาอื่นจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง
๒) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถนํามาใชงานในระดับปริญญาเอก
เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เกณฑการประเมินความรูความสามารถภาษา
อังกฤษสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๙
๓) มีพนื้ ความรูแ ละประสบการณทางการวิจยั หรือการทําวิทยานิพนธในการศึกษาระดับปริญญา
โท
๔) มีความรูพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการคนขอมูล
ซึ่งสามารถนํามาใชในงานระดับปริญญาเอก
๕) คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร
๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรทกุ สาขาวิชา หรือรัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร
นิตศิ าสตร
๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประสบการณการทํางานในกระบวนการ
ยุติธรรมไมนอยกวา ๒ ป
๓) กรณีผทู ไี่ มไดจบทางวิทยาศาสตรมา จะตองเรียนวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตรกอ น โดยไมนบั รวม
หนวยกิต
๔) กรณีผทู ไี่ มมคี ณ
ุ สมบัตดิ งั กลาว ตามขอ ๑) – ๓) ใหอยูใ นความพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร

- ๘ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่สัมพันธกับหลักสูตร หรือมีพื้นฐานความรู
ความสามารถ และศักยภาพเพียงพอที่จะทําการศึกษาการคนควาอิสระ ใหเปนไปตามขอกําหนดของบัณฑิต
วิทยาลัย
๒) ไมเคยถูกคัดชือ่ ออกจากสถาบันการศึกษา เนือ่ งจากกระทําความผิดหรือมีความประพฤติเสือ่ ม
เสีย
๓) มีคุณสมบัติอื่นตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
๑) ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
๒) ผูที่คณะการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลว เห็นสมควรรับเขาศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยวและบริการ
๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาทั้ง
ในประเทศและตางประเทศที่ ก.พ. รับรอง
๒) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐ (กรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา ๒.๕๐ ตองมี
ประสบการณทํางานอยางนอย ๑ ป
๓) ผูที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ
๒) ผูที่มีประสบการณในการทํางาน ทั้งกอนและหลังจบปริญญาตรีไมนอยกวา ๑ ป หรือเปน
ผูที่เคยทํางานเกี่ยวของกับธุรกิจ เชน การจัดการ และการตัดสินใจของธุรกิจสวนตัวหรือผูบริหารหนวยธุรกิจ
ตางๆ ของภาครัฐที่ผานมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
๓) หรือตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

(ผศ.ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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