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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง   การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจําภาคเรียนท่ี 1 / 2562 (รอบท่ี 1) 

___________________________

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีความประสงค/จะเป0ดรับสมัครบุคคล
เข2าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคปกติ/ภาคพิเศษ ระดับบัณฑิต
ศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ป5การศึกษา 2562 ระหว�างวันท่ี  28 กุมภาพันธ� – 30 เมษายน 2562 จึงขอ
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 
1.  จํานวนท่ีจะรับ จําแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา 

หลักสูตร สาขาวิชา 

จํานวนรับนัก
ศึกษา 

วิธีคัดเลือก 
ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกติ 

ระดับปริญญาโท 

บัณฑิตวิทยาลัย 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 25 - สัมภาษณ/ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

นิติวิทยาศาสตร/ 20 - สัมภาษณ/ 
การแพทย/แผนไทย
ประยุกต/ 

20 - สัมภาษณ/ 

การจัดการสิ่งแวดล2อม 10 - สัมภาษณ/ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ 30 10 สัมภาษณ/ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาษาศาสตร/ 10 - สัมภาษณ/ 

ปรัชญาและจริยศาสตร/ 10 - สัมภาษณ/ 

การบริหารการพัฒนา 50 - สัมภาษณ/ 

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
นวัตกรรมการสื่อสารภาค
รัฐและภาคเอกชน 

25 - สัมภาษณ/ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองการปกครอง 40 - สัมภาษณ/ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการฟุตบอลอาชีพ 40 - สัมภาษณ/ 

การจัดการมหาบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ 40 - สัมภาษณ/ 

วิทยาลัยโลจิสติกส�และซัพพลายเชน 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
การจัดการโลจิสติกส/และ
ซัพพลายเชน 

30 - สัมภาษณ/ 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร/ 40 - สัมภาษณ/ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
การจัดการการทEองเท่ียว
และบริการ 

20 - สัมภาษณ/ 



  
  
หมายเหตุ  :  บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงจํานวน
รับ และสงวนสิทธ์ิในการไมEเป0ดสอนสาขาวิชาที่มีจํานวนผู2ผEานการสอบคัดเลือกน2อยกวEาที่กําหนด 
   
2. คุณสมบัติของผู:สมัครเฉพาะหลักสูตร 

2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศหรือตEางประเทศที่สํานัก

งานคณะกรรมการข2าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 
2) มีความรู2ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตได2โดยเปMนไป

ตามเกณฑ/ที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากผลคะแนนภาษาอังกฤษไมEผEานเกณฑ/ ต2องลงทะเบียนเรียนวิชาเสริม
พื้นฐานจนกวEาจะผEานเกณฑ/มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

3) มีพ้ืนความรู2และประสบการณ/ทางการวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธ/ในการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

4) มีความรู2พ้ืนฐานในการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน/ในการค2นข2อมูลซึ่ง
สามารถนํามาใช2ในงานระดับปริญญาเอก 

5) มีสุขภาพรEางกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเรียนจนจบหลักสูตร 
6) หากมีคุณสมบัติไมEครบถ2วนตามข2อ 2) – 4) ต2องผEานการพิจารณาและได2รับความเห็น

ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร� 
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทEาโดยมีผลการเรียนดีมากในสาขาวิชา

เดียวกันหรือสัมพันธ/กับหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร/และมีพื้นความรู2 ความสามารถและ
ศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธ/ได2 หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนดี 

2) มีความรู2ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตได2 โดยเปMนไป
ตามเกณฑ/ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

3) ไมEเคยถูกคัดชื่อออกอันเน่ืองจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด 
4) หากไมEมีคุณสมบัติตามข2อใดใน 1) – 2) ต2องผEานการพิจารณาและได2รับความเห็น

คณะศิลปกรรมศาสตร� 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปะการแสดง 25 - ข2อเขียนและสัมภาษณ/ 

ระดับปริญญาเอก 

บัณฑิตวิทยาลัย 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

การบริหารการพัฒนา 80 - สัมภาษณ/ 

ปรัชญาและจริยศาสตร/ 8 - สัมภาษณ/ 

ภาษาศาสตร/ 10 - สัมภาษณ/ 

นิติวิทยาศาสตร/ 10 - สัมภาษณ/ 
การแพทย/แผนไทย
ประยุกต/ 

10 - สัมภาษณ/ 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ 25 - สัมภาษณ/ 

นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต การสื่อสาร 10 - สัมภาษณ/ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ 60 - สัมภาษณ/ 

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต การเมืองการปกครอง 20 - สัมภาษณ/ 

วิทยาลัยโลจิสติกส�และซัพพลายเชน 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
การจัดการโลจิสติกส/และ
ซัพพลายเชน 

15 - สัมภาษณ/ 



ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีการเรียนปรับพ้ืนฐานเพิ่มเติมโดยไมEนับรวมหนEวยกิต 
2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร� 
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาตรี 
2) มีความรู2ความสามารถด2านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร/ตามเกณฑ/ที่มหาวิทยาลัย

และหลักสูตรกําหนด 
3) มีพ้ืนความรู2และประสบการณ/ทางการวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธ/ในการศึกษาระดับ

ปริญญาโท 
4) มีความรู2พ้ืนฐานในการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน/ในการค2นข2อมูลซึ่ง

สามารถนํามาใช2งานระดับปริญญาเอก 
5) มีสุขภาพรEางกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเรียนจนจบหลักสูตร 
6) หากมีคุณสมบัติไมEครบถ2วนตามข2อ 2) - 4) ต2องผEานการพิจารณาและได2รับความเห็น

ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  2.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร� 

1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางนิติวิทยาศาสตร/ วิทยาศาสตร/ ของมหาวิทยาลัย
ในประเทศหรือตEางประเทศท่ี กพ.รับรองหรือปริญญาโทสาขานิติศาสตร/ สาขารัฐศาสตร/ สาขารัฐประ
ศาสนศาสตร/ หรือปริญญาโทสาขาอ่ืน ท่ีมีประสบการณ/ทางด2านการบริหารงานยุติธรรม 

2) มีความรู2ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตได2 โดยเปMนไป
ตามเกณฑ/ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

3) มีพ้ืนความรู2และประสบการณ/ด2านการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธ/ในระดับปริญญาโท 
หากไมEมีประสบการณ/ด2านการวิจัยโดยทําวิทยานิพนธ/ในระดับปริญญาโท จะต2องเรียนในรายวิชาระเบียบ
วิธีวิจัยทางด2านนิติวิทยาศาสตร/เพิ่มเติม 

4) มีความรู2พ้ืนฐานในการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน/ในการค2นคว2าข2อมูล ซ่ึง
สามารถนํามาใช2งานในระดับปริญญาเอก 

5) มีสุขภาพรEางกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนจนจบหลักสูตร 
6) หากไมEมีคุณสมบัติตามข2อ 1) - 5) ต2องผEานการพิจารณาและได2รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร/ 
2.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ  
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศหรือตEางประเทศที่สํานัก

งานคณะกรรมการข2าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 
2) มีความรู2ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตได2 โดยเปMนไป

ตามเกณฑ/ที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากผลคะแนนภาษาอังกฤษไมEผEานเกณฑ/ ต2องลงทะเบียนเรียนวิชาเสริม
พื้นฐานจนกวEาจะผEานเกณฑ/มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

3) มีพ้ืนความรู2และประสบการณ/ทางการวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธ/ในการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

4) มีความรู2พ้ืนฐานในการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน/ในการค2นข2อมูลซึ่ง
สามารถนํามาใช2งานระดับปริญญาเอก 

5) มีสุขภาพรEางกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเรียนจนจบหลักสูตร 
6) หากมีคุณสมบัติไมEครบถ2วนตามข2อ 2) - 4) ต2องผEานการพิจารณาและได2รับความเห็น

ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.6   หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศหรือตEางประเทศที่สํานัก

งานคณะกรรมการข2าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 
2) มีความรู2ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตได2โดยเปMนไป

ตามเกณฑ/ที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากผลคะแนนภาษาอังกฤษไมEผEานเกณฑ/ ต2องลงทะเบียนเรียนวิชาเสริม
พื้นฐานจนกวEาจะผEานเกณฑ/มาตรฐานของมหวิทยาลัย 

3) มีพ้ืนความรู2และประสบการณ/ทางการวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธ/ในการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

4) มีความรู2พ้ืนฐานในการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน/ในการค2นข2อมูลซึ่ง
สามารถนํามาใช2งานระดับปริญญาเอก 



5) มีสุขภาพรEางกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเรียนจนจบหลักสูตร 
6) หากมีคุณสมบัติไมEครบถ2วนตามข2อ 2) - 4) ต2องผEานการพิจารณาและได2รับความเห็น

ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.7 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
1)   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร/ หรือสาขาวิชาอื่น

จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง 
2) มีความรู2ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถนํามาใช2งานในระดับปริญญาเอก 

เปMนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร่ือง เกณฑ/การประเมินความรู2ความสามารถภาษา
อังกฤษสําหรับนักศึกษาที่เข2าศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

3)   มีพ้ืนความรู2และประสบการณ/ทางการวิจัยหรอืการทาํวิทยานิพนธ/ในการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

4)   มีความรู2พื้นฐานในการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน/ในการค2นข2อมูล  
ซ่ึงสามารถนํามาใช2ในงานระดับปริญญาเอก  

5)   คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
2.8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย�แผนไทยประยุกต� 
1) เปMนผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการแพทย/แผนไทยประยุกต/ หรือสาขาที่

เกี่ยวข2องกับแพทย/แผนไทยประยุกต/ 
2) ผู2ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล2วเห็นสมควรรับเข2าศึกษา 

2.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�และซัพพลาย
เชน 

1) เปMนผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทEาทุกสาขาทั้งในและตEางประเทศ 
คะแนนเฉล่ียไมEน2อยกวEา 3.00 (ระดับดี) จากระบบคะแนนเต็ม 4 คะแนน มีประสบการณ/ในการทํางานไมE
ตํ่ากวEา 2 ป5 หรืออยูEในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) ให2เปMนไปตามเกณฑ/ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วEาด2วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557 ข2อ 10 

2.10 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะ

กรรมการข2าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 
2) มีประสบการณ/ในการบริหารหรือจัดการการศึกษาในองค/กรหรือหนEวยงานมาไมEน2อย

กวEา 1 ป5 
3) ผู2ที่มีคุณสมบัติไมEครบถ2วนตามที่ระบุ ให2อยูEในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลัก

สูตร 
2.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร� 
1) สําเรจ็การศกึษาระดับปรญิญาตรทีางวิทยาศาสตร/ทกุสาขาวชิา หรือรฐัศาสตร/ รฐัประศาสนศาสตร/ 

นิติศาสตร/ 
2) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่มีประสบการณ/การทํางานในกระบวนการ

ยุติธรรมไมEน2อยกวEา 2 ป5 
3) กรณีผู2ทีไ่มEได2จบทางวิทยาศาสตร/มา จะต2องเรียนวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร/กEอน โดยไมEนับรวม

หนEวยกิต 
4) กรณีผู2ทีไ่มEมีคุณสมบติัดงักลEาว ตามข2อ 1) – 3) ให2อยูEในความพิจารณาของคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร 
2.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย�แผนไทยประยุกต� 
1) เปMนผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย/แผนไทยประยุกต/ หรือสาขาท่ี

เกี่ยวข2องกับแพทย/แผนไทยประยุกต/ 
2) ผู2ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล2วเห็นสมควรรับเข2าศึกษา 
2.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดล:อม 
1) สาํเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร/หรอืสาขาวิชาทีเ่กีย่วข2อง 



2) ผู2ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล2วเห็นสมควรรับเข2าศึกษา 
2.14 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเทEาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานัก

งานคณะกรรมการข2าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ 
2) ผู2ที่มีประสบการณ/ในการทํางาน ทั้งกEอนและหลังจบปริญญาตรีไมEน2อยกวEา 1 ป5 หรือ

เปMนผู2ท่ีเคยทํางานเกี่ยวข2องกับธุรกิจ เชEน การจัดการ และการตัดสินใจของธุรกิจสEวนตัวหรือผู2บริหาร
หนEวยธุรกิจตEางๆ ของภาครัฐท่ีผEานมาแล2วไมEน2อยกวEา 1 ป5 

3) หรือตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.15 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ 
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทEาจากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการ

ข2าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 
2) ผู2ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล2วเห็นสมควรรับเข2าศึกษา 
2.16 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
1) เปMนผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปะการแสดง หรือในสาขาที่

เกี่ยวข2อง 
2) ได2ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมEต่ํากวEา 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทEา 
3) ผู2ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ/ดังกลEาว อาจได2รับการพิจารณาให2มีสิทธ์ิเข2าศึกษา

ได2โดยอยูEในดุลยพินิจของคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร และ/หรือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทา 

2.17 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร� 
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
2) มีความรู2ความสามารถด2านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร/ตามเกณฑ/ที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 
3) ผู2ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล2วเห็นสมควรรับเข2าศึกษา 
2.18 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
2) มีความรู2ความสามารถด2านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร/ตามเกณฑ/ที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 
3) ผู2ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล2วเห็นสมควรรับเข2าศึกษา 
2.19 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร� 
1) เปMนผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ/กับหลักสูตร

สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร/ 
2) ผู2ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล2วเห็นสมควรรับเข2าศึกษา 
2.20 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่สัมพันธ/กับหลักสูตร หรือมีพื้นฐานความรู2

ความสามารถ และศักยภาพเพียงพอท่ีจะทําการศึกษาการค2นคว2าอิสระ ให2เปMนไปตามข2อกําหนดของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

2) ไมEเคยถูกคัดชือ่ออกจากสถาบันการศึกษา เนือ่งจากกระทําความผดิหรือมคีวามประพฤติ
เสือ่มเสีย 

3) มีคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
2.21 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� แขนง

วิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
1) ผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทEาทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษา

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 
2) ผู2ที่คณะการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล2ว เห็นสมควรรับเข2าศึกษา 
2.22 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
1) ผู2สมัครต2องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหน่ึง 



จากมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนในประเทศหรือตEางประเทศ ที่ได2รับการรับรองจากสํานักงานคณะ
กรรมการข2าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา )สกอ(.  

2) คุณสมบัติอ่ืนๆ เปMนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวEาด2วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ.  2557 

2.23 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส�และซัพพลาย
เชน 

1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทEาจากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการ
ข2าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 

2) ผู2ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล2วเห็นสมควรรับเข2าศึกษา 
2.24 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท�องเที่ยวและบริการ 
1)      สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทEาจากทุกสาขาวิชาจากสถาบันการ

ศึกษาท้ังในประเทศและตEางประเทศท่ี ก.พ. รับรอง 
2)      มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมEต่ํากวEา 2.50 (กรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวEา 2.50 ต2องมี

ประสบการณ/ทํางานอยEางน2อย 1 ป5 
3)      ผู2ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล2วเห็นสมควรรับเข2าศึกษา 
2.25 หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร  
1) ต2องเปMนผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทEาจากสถาบันอุดมศึกษาที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองทุกสาขาวิชา  
2) นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตEางประเทศที่สามารถฟSงพูดอEานและเขียนภาษาไทยได2

เปMนอยEางดี  
3) มีความรู2ภาษาอังกฤษเปMนอยEางดีโดยต2องผEานเกณฑ/ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทากําหนด  
4) ไมEต2องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให2จําคุกเว2นแตEในกรณีความผิดอันได2ทํา

โดยประมาทหรือความผิดอันเปMนลหุโทษ  
5) ไมEเคยถูกคัดชื่อออกอันเน่ืองมาจากความประพฤติจากการศึกษาใด  
6) ไมEขัดตEอระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวEาด2วยการศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษา พ.ศ. 2560 
2.26 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
1) ต2องเปMนผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทEาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ี

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองทุกสาขาวิชา 
2) นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตEางประเทศที่สามารถฟSงพูดอEานและเขียนภาษาไทยได2

เปMนอยEางดี 
3) ไมEต2องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให2จําคุกเว2นแตEในกรณีความผิดอันได2ทําโดย

ประมาทหรือความผิดอันเปMนลหุโทษ 
4) ไมEเคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากการศึกษาใด 
5) ไมEขัดตEอระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวEาด2วยการศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษา พ.ศ. 2560 
 
 3. รายละเอียดท่ีผู:สมัครต:องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ� 

3.1 หลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ�สําหรับระดับปริญญาโท 
                1) ใบสมัครนักศึกษา (ท่ีสั่งพิมพ/ใบสมัครผEานระบบอินเตอร/เน็ต ที่เว็บไซต/มหาวิทยาลัย 
http://www.ssru.ac.th  หรือ  เว็บไซต/งานทะเบียนและประมวล
ผล  http://www.admission.ssru.ac.th)  และติดรูปถEายขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป (รูปถEายสี หน2าตรง 
ไมEสวมหมวกหรือแวEนตา และไมEสวมชุดครุย ถEายไว2ไมEเกิน 1 ป5) 
                2) สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ 
                3) สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ 
                4) สําเนาทะเบียนบ:าน จํานวน จํานวน 1 ฉบับ 
                5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรข:าราชการ จํานวน 1 ฉบับ 



                6) หนังสือรับรองประสบการณ/การทํางาน จํานวน 1 ฉบับ (ถ2ามี)  
                7) หนังสือรับรองคุณสมบัติจํานวน 1 ฉบับ (ถ2ามี)  
                8) หลักฐานอื่น ๆ (ถ2ามี) ได2แกE สําเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล สําเนาทะเบียนสมรส กรณี
ชื่อหรือนามสกุลไมEตรงกับใบแสดงผลการเรียน อยEางละ 1 ฉบับ 

3.2  หลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ�สําหรับระดับปริญญาเอก 
                1) ใบสมัครนักศึกษา (ท่ีสั่งพิมพ/ใบสมัครผEานระบบอินเตอร/เน็ต ที่เว็บไซต/มหาวิทยาลัย 
http://www.ssru.ac.th  หรือ  เว็บไซต/งานทะเบียนและประมวลผล 
http://www.admission.ssru.ac.th)  และติดรูปถEายขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป (รูปถEายสี หน2าตรง ไมE
สวมหมวกหรือแวEนตา และไมEสวมชุดครุย ถEายไว2ไมEเกิน 1 ป5) 
                2) สําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาโท จํานวน 1 ฉบับ 
                3) สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาโท จํานวน 1 ฉบับ 
                4) สําเนาทะเบียนบ:าน จํานวน 1 ฉบับ 
                5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรข:าราชการ จํานวน 1 ฉบับ 
                6) หนังสือรับรองประสบการณ/การทํางาน จํานวน 1 ฉบับ (ถ2ามี)  
                7) หนังสือรับรองคุณสมบัติ จํานวน 1 ฉบับ (ถ2ามี)  
                8) หลักฐานอื่นๆ (ถ2ามี) ได2แกE สําเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล สําเนาทะเบียนสมรส กรณี
ชื่อหรือนามสกุลไมEตรงกับใบแสดงผลการเรียน อยEางละ 1 ฉบับ 
                9) หลกัฐานผลการสอบผ�านภาษาองักฤษตามเกณฑ�ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสนัุน
ทา เร่ือง เกณฑ�ความรู: ความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผู:เข:าศึกษาในระดับปริญญาเอก เฉพาะ
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง และหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการส่ือสาร 
  
หมายเหตุ 

1. เอกสารประกอบการรับสมัครหมายเลข 2, 3, 4 และ 5 ของการสมัครเข2าศึกษาระดับ
ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เปMนเอกสารสําคัญ หากไมEครบถ2วนจะไมEสามารถรับเข2าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได2 

2. เอกสารประกอบการรับสมัครหมายเลข 9 ของการสมัครเข:าศึกษาระดับปริญญา
เอกเฉพาะ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง และ หลักสูตรนิเทศศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร เปIนเอกสารสําคัญ หากไม�ครบถ:วนจะไม�สามารถรับเข:าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได: 

3. กรณีท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาตEางประเทศ ผู2สมัครจะต2องดําเนินการ
ย่ืนตรวจสอบคุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษาตEอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และนําใบรับรอง
ดังกลEาวจาก สกอ. มาย่ืนประกอบการสมัคร 1 ชุด โดยสามารถย่ืนภายหลังเพิ่มเติมได2 
  
4. การรับสมัคร   

ผู2สมัครต2องตรวจสอบด2วยตนเองวEามีคุณสมบัติครบถ2วนทุกประการ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข2าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1 ป5การศึกษา 2562 แล2วจึงสมัคร 

หากตรวจพบภายหลังว�าผู:สมัครขาดคุณสมบัติข:อใดข:อหน่ึงแม:จะผ�านกระบวนการ
สอบคัดเลือกเข:าเปIนนักศึกษาแล:วก็ตามจะถูกตัดสิทธ์ิครั้งน้ีโดยไม�ได:รับเงินคืน 
อนึ่งมหาวิทยาลัยได2ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข2าเปMนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 1 ป5การศึกษา 2562  

ผู2สมัครท่ีมีคุณสมบัติเปMนไปตามเกณฑ/การสอบคัดเลือกสามารถเลือกสมัครสอบได2เพียง 
1 สาขาวิชาเท�าน้ัน ดังน้ันผู2สมัครต2องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด2วย
ตนเองวEามีสิทธ์ิสมัครประเภทนั้นๆหรือไมE เพ่ือประโยชน/ของตนเอง (ชําระเงินค�าธรรมเนียมการสมัคร
ผ�านบริการเคาน�เตอร�เซอร�วิสทั่วประเทศ ระดับปริญญาโท จํานวน 500 บาท และระดับปริญญาเอก 
จํานวน 2,000 บาทค�าธรรมเนียม 10-15 บาท) 
  
ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร�เน็ต 
วิธีการสมัคร ดังน้ี 

1. สมัครผEานระบบอินเตอร/เน็ต ท่ีเว็บไซต/มหาวิทยาลัย http://www.ssru.ac.th  
หรือ  เว็บไซต/งานทะเบียนและประมวลผล http://www.admission.ssru.ac.th ต้ังแตEวันท่ี  28 
กุมภาพันธ/ – 30 เมษายน 2562 



2. ศึกษารายละเอียด เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข2าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1 ป5การศึกษา 2562 (โปรดพิมพ�/อ�าน และ
ศึกษาข:อมูลต�างๆ ด:วยตนเองอย�างละเอียดเพื่อประโยชน�ผู:สมัครเอง) 

3. พิมพ/ใบสมัคร/ใบเสร็จชําระเงินนําไปชําระเงินคEาธรรมเนียมการสมัคร ระดับปริญญา
โท จํานวน 500 บาท และระดับปริญญาเอก จํานวน 2,000 บาท ณ จุดให2บริการเคาน/เตอร/เซอร/วิสทุก
สาขาท่ัวประเทศ ตามกําหนดการ (ระหวEางวันที่ 28 กุมภาพันธ/ – 30 เมษายน 2562) เทEานั้น หากไมEชําระ
เงินคEาสมัครสอบคัดเลือกภายในระยะเวลาที่กําหนด จะไมEมีสิทธ์ิเข2าสอบคัดเลือก ผู2สมัครสามารถตรวจ
สอบข2อมูลการชําระเงินได2หลังการชําระเงินคEาสมัคร  3 วัน ท่ี http://www.admission.ssru.ac.th หลัง
จากบันทึกข2อมูลการสมัคร หากชําระเงินน2อยกวEาที่กําหนดมหาวิทยาลัยจะไมEคืนเงินคEาสมัครไมEวEากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น และถือวEาการสมัครเปMนโมฆะและจะต2องชําระเงินใหมEทั้งหมด กรณีชําระเงินท่ีมากกวEาที่
กําหนด หรือชําระเงินผEานธนาคารสาขาตEางๆ ท่ัวประเทศ มหาวิทยาลัยจะไมEคืนสEวนที่เกินให2ไมEวEากรณีใด
ทั้งสิ้น  

4. กรณีผู:สมัครต:องการเปลี่ยนแปลงข:อมูลสาขาวิชาท่ีสมัครเรียน หากต2องการเปลี่ยน
แปลงข2อมูลประวัติผู2สมัครและสาขาวิชาต2องดําเนินการดังน้ี 

   4.1 กรณีที่ยังไม�ชําระเงินค�าสมัคร ต2องสําเนาเอกสารใบสมัคร และระบุข2อ
ความ "ขอยกเลิกการสมัคร" ลงในใบสมัครพร2อมท้ังสEงเอกสารมาหมายเลขโทรสาร (Fax) 02-
1601262  หรือสEงทาง E-mail (Chontiya.le@ssru.ac.th) พร2อมแนบไฟล/ใบสมัครและระบุข2อ
ความ "ขอยกเลิกการสมัคร"  และมหาวิทยาลัยจะถือข2อมูลการสมัครครั้งสุดท2ายน้ีเปMนสําคัญ 

   4.2 กรณีที่ชําระเงินค�าสมัครแล:ว ต2องสําเนาเอกสารการสมัครและใบเสร็จชําระเงิน
คEาสมัคร ให2ระบุหมายเลขโทรศัพท/ที่ติดตEอได2 และระบุข2อความ "ขอยกเลิกการสมัคร" ลงในใบสมัคร
พร2อมท้ังสEงเอกสารมายังหมายเลขโทรสาร (Fax) 02-1601262  หรือสEงทาง E-mail 
(Chontiya.le@ssru.ac.th) พร2อมแนบไฟล/ใบสมัครและระบุข2อความ "ขอยกเลิกการสมัคร" หลังจาก
สEงเอกสารภายใน 2 วัน ให2ผู2สมัครบันทึกข2อมูลการสมัครในระบบอินเตอร/เน็ต 
  
5. การประกาศรายชื่อผู:มีสิทธ์ิสอบข:อเขียน สอบสัมภาษณ� พร:อมแจ:งเวลา และสถานท่ีสอบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู2มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ/ ในวันที่ 7 
พฤษภาคม 2562  ทางระบบอินเตอร/เน็ต  ท่ี  
http://www.ssru.ac.th   หรือ http://www.admission.ssru.ac.th   
 
6. การสอบสัมภาษณ� /สอบข:อเขียน  

สอบสัมภาษณ/ /สอบข2อเขียน ในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2562  
 
7. การประกาศรายชื่อผู:มีสิทธ์ิเข:าศึกษา/พร:อมดาวน�โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินัก
ศึกษาบนระบบอินเทอร�เน็ต 

7.1 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา  ประกาศรายชือ่ผู2มีสทิธ์ิเข2าศึกษาใน วันที่ 17 
พฤษภาคม 2562 บนระบบ อินเตอร/เน็ต  ที ่http://www.admission.ssru.ac.th   ผู2สมคัรสอบจะต2องตรวจ
สอบดูให2รอบคอบด2วยตนเอง  เพราะอาจมีคาํแนะนาํตEางๆ  ทีเ่ปMนประโยชน/แกEผู2สมัครสอบเองอยูEท2ายประกาศ 

7.2 ผู2มีสิทธ์ิเข2าศึกษาจะต2องดาวน/โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษา
ที่   http://www.reg.ssru.ac.th ภายในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562  ซ่ึงนกัศึกษาต2องกรอกข2อมูลใน
ประวัติให2ครบถ2วนและ  Print – out  นําสEงในวนัรายงานตัว  ถ:ากรอกประวตัไิม�เรียบร:อยหรอืข:อมลูไม�ครบถ:วนจะ
ไม�สามารถรายงานตัวเปIนนักศึกษาได:   
  
8.  การรายงานตัวเปIนนักศึกษา 

ผู2สมัครต2องรายงานตัวเข2าศึกษาใน  วันท่ี 25 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น. 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) ท้ังนี้จะต2องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยพร2อมทั้ง
นําเงินคEาธรรมเนียมการรายงานตัวเข2าศึกษา  และเอกสารที่ต2องใช2ในการรายงานตัว ดังตEอไปนี้ 

8.1 ใบรายงานตัว และ ใบประวัตินักศึกษากรอกข2อมูลผEานระบบอินเตอร/เน็ต 
8.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับสําเนา 2 ใบ) 
8.3  เอกสารวุฒิการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาแล2ว  (ตัวจริงและฉบับสําเนา  3  ใบ) 
8.4  สําเนาทะเบียนบ2าน  (ฉบับสําเนา 2 ใบ) 
8.5  สําเนาใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล  จํานวน 3 ใบ (กรณีที่ช่ือ-สกุล ไมEตรงกับใบวุฒิการ

ศึกษา)  



8.6  คEาธรรมเนียมแรกชําระในวันที่รายงานตัว  
8.7 คEาลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2562  และคEาธรรมเนียมตEางๆ ให2เปMนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
8.8 ผู2สมัครที่ไมEทําการรายงานตัวเข2าศึกษาในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดถือวEาสละ

สิทธ์ิในการเข2าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
8.9 กรณีนักศึกษาที่รายงานตัว และชําระเงินคEาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย

เรียบร2อยแล2ว   มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค�าธรรมเนียมในการรายงานตัวเข:าศึกษาไม�ว�า
กรณีใดๆ ท้ังสิ้น (รายละเอียดการชําระคEาธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนท่ี 1/2562 จะประกาศให2ทราบ
พร2อมกับการประกาศรายชือ่ผู2มีสทิธ์ิเข2า วันที่ 17 พฤษภาคม 2562) 

8.10 กรณีที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาตEางประเทศ ผู2สมัครจะต2องดําเนินการ
ย่ืนตรวจสอบคุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษาตEอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และนําใบรับรอง
ดังกลEาวจาก สกอ. มาย่ืนประกอบการสมัคร ๑ ชุด  
  

ประมาณการอัตราค�าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 

หลักสูตร/สาขาวิชา นักศึกษาประเภท ตลอดหลัก
สูตร 

ปริญญาโท     
ค.ม.การบริหารการศึกษา บุคคลท่ัวไป 120,000 

วท.ม.นิติวิทยาศาสตร/ 
บุคคลท่ัวไป 144,000 
ศิษย/เกEา /บุคลากรมหาวิทยาลัยและหนEวยงาน
ความรEวมมือ 128,000 

วท.ม.การแพทย/แผนไทยประยุกต/ บุคคลท่ัวไป 210,000 
วท.ม.การจัดการส่ิงแวดล2อม บุคคลท่ัวไป 150,000 
บธ.ม.บริหารธุรกิจ บุคคลท่ัวไป 100,000 
ศศ.ม.ภาษาศาสตร/ บุคคลท่ัวไป 225,000 
ศศ.ม.ปรัชญาและจริยศาสตร/ บุคคลท่ัวไป 120,000 
ศศ.ม.การบริหารการพัฒนา บุคคลท่ัวไป 99,000 
รป.ม.นโยบายสาธารณะ บุคคลท่ัวไป 130,000 

ร.ม.การเมืองการปกครอง 

บุคคลท่ัวไป 130,000 
ศิษย/เกEา 104,000 
บุคลากรในหนEวยงานความรEวมมือ 98,000 
บุคลากรมหาวิทยาลัย 78,000 

บธ.ม.การจัดการฟุตบอลอาชีพ 

บุคคลท่ัวไป 150,000 
ศิษย/เกEา 120,000 
บุคลากรในหนEวยงานความรEวมมือ 105,000 
บุคลากรมหาวิทยาลัย 90,000 

กจ.ม.นวัตกรรมการจัดการ 

บุคคลท่ัวไป 130,000 
ศิษย/เกEา 104,000 
บุคลากรในหนEวยงานความรEวมมือ 98,000 
บุคลากรมหาวิทยาลัย 78,000 

บธ.ม.การจัดการโลจิสติกส/และซัพพลายเชน 
บุคคลท่ัวไป 150,000 
ศิษย/เกEา 120,000 
บุคลากรของวิทยาลัยโลจิสติกส/ 75,000 

รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร/ บุคคลท่ัวไป 130,000 
ศศ.ม.การจัดการการทEองเท่ียวและบริการ บุคคลท่ัวไป 140,000 
ศศ.ม.ศิลปะการแสดง บุคคลท่ัวไป 140,000 
นศ.ม. นวัตกรรมการส่ือสารภาครัฐและภาค
เอกชน บุคคลท่ัวไป 105,000 

ปริญญาเอก     

ปร.ด.การบริหารการพัฒนา 
บุคคลท่ัวไป 558,000 
โครงการความรEวมมือกับ (วป.อ.) 297,500 
อบรมหลักสูตร (TOP-CEO) 297,500 

ปร.ด.ปรัชญาและจริยศาสตร/ บุคคลท่ัวไป 427,500 



 
หมายเหตุ * ยังไมEรวมคEาสอบ Comprehensive  และ คEาเรียนปรับพ้ืนฐาน 
 
         คEาธรรมเนียมการศึกษาข2างต2นไมEรวมคEาใช2จEายในรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน คEาธรรมเนียมแรกเข2า และคEาธรรมเนียม
อื่นๆ ตามประกาศของหลักสูตร รวมทั้งคEาบํารุงศูนย/วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาโท  ภาคเรียน
ละ 1,500 บาท และ ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนละ  2,500 บาท และกรณีท่ีนักศึกษาชําระคEาธรรมเนียมการศึกษา
ตลอดหลักสูตรแล2ว แตEยังไมEสําเร็จการศึกษา หรือในภาคเรียนท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษาต2องชําระคEาธรรมเนียมรักษา
สภาพการเปMนนักศึกษาตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ค�าธรรมเนียมต�างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาไว:
แล:วจะไม�คืนให:กับนักศึกษาไม�ว�ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  
  
9.  การปฐมนิเทศ  

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันท่ี 3 สิงหาคม 2562 หรือตรวจสอบ
รายละเอียดได2บนระบบอินเตอร/เน็ตท่ี  http://www.grad.ssru.ac.th 
  
10.  เง่ือนไขผู:มีสิทธ์ิเข:าศึกษา 

10.1 ผู2ที่ผEานการคัดเลือกจะต2องมาสอบข2อเขียน/สัมภาษณ/ รายงานตัว ตามวันเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

10.2  ผู2ท่ีผEานการคัดเลือกจะต2องศึกษาตามหลักสูตร และปฏิบัติตามระเบียบข2อบังคับ 
และกฎเกณฑ/ตEางๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเครEงครัด 

10.3 หากนักศึกษาไม�สามารถเข:าศึกษาในมหาวิทยาลัย ค�าใช:จ�ายในการรายงานตัว 
และค�าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 1/2562 ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิไม�จ�ายคืน ไม�ว�ากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น  
  
11.  สถานท่ีติดต�อสอบถาม 

11.1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร21 (ศรีจุฑาภา) ชั้น 2  
เลขที่ 1 ถนนอูEทองนอก  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300  โทรศัพท/  02160-1174 ตEอ 
18 โทรสาร (Fax)  02-1601177   

11.2 ติดตEอสอบถามเก่ียวกับรายละเอียดหลักสูตร/การเรียนการสอน/อัตราคEา
ธรรมเนียมการศึกษา 

ปร.ด.ภาษาศาสตร/ บุคคลท่ัวไป 445,000* 

ปร.ด.นิติวิทยาศาสตร/ 
บุคคลท่ัวไป 446,400 
ศิษย/เกEา /บุคลากรมหาวิทยาลัยและหนEวยงาน
ความรEวมมือ 390,600 

ปร.ด.นวัตกรรมการจัดการ  

บุคคลท่ัวไป 500,000 

ศิษย/เกEา/บุคลากรในหนEวยงานความรEวมมือ 400,000 

บุคลากรมหาวิทยาลัย 300,000 

ร.ด.การเมืองการปกครอง 

บุคคลท่ัวไป 570,000 

ศิษย/เกEา/บุคลากรในหนEวยงานความรEวมมือ 456,000 

บุคลากรมหาวิทยาลัย 342,000 

บธ.ด.การจัดการโลจิสติกส/และซัพพลายเชน 

บุคคลท่ัวไป 500,000 
บุคลากรของวิทยาลัยโลจิสติกส/ 250,000 
บุคลากรในหนEวยงานความรEวมมือ  450,000 
ศิษย/เกEา 400,000 

นศ.ด. การส่ือสาร บุคคลท่ัวไป 480,000 

หลักสูตร สาขาวิชา เบอร�ติดต�อ 

ระดับปริญญาโท 

บัณฑิตวิทยาลัย 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 02160-1077 



  
  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

นิติวิทยาศาสตร/ 02160-1213 

การแพทย/แผนไทยประยุกต/ 02160-1174 ตEอ 33 

การจัดการสิ่งแวดล2อม 
02160-1143 ตEอ 26 / 

080-5987596 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ 02160-1403 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาษาศาสตร/ 02160-1174 ตEอ 31 

ปรัชญาและจริยศาสตร/ 02160-1174 ตEอ 34 

การบริหารการพัฒนา 02160-1240 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะ 02160-1403 

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน 02160-1174 ตEอ 32 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองการปกครอง 096-8825265 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการฟุตบอลอาชีพ 02160-1183 

การจัดการมหาบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ 02160-1558 

วิทยาลัยโลจิสติกส�และซัพพลายเชน 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส/และซัพพลายเชน 063-1713427 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร/ 02160-1284 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการทEองเท่ียวและบริการ 091-4259901 

คณะศิลปกรรมศาสตร� 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปะการแสดง 02160-1395 

ระดับปริญญาเอก 

บัณฑิตวิทยาลัย 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

การบริหารการพัฒนา 02160-1240 

ปรัชญาและจริยศาสตร/ 02160-1174 ตEอ 34 

ภาษาศาสตร/ 02160-1174 ตEอ 31 

นิติวิทยาศาสตร/ 02160-1213 

การแพทย/แผนไทยประยุกต/ 02160-1174 ตEอ 33 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ 02160-1403 
นิเทศศาสตดุษฎีบัณฑิต การสื่อสาร 02160-1174 ตEอ 32 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการ 02160-1558 

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต การเมืองการปกครอง 096-8825265 

วิทยาลัยโลจิสติกส�และซัพพลายเชน 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส/และซัพพลายเชน 0927315545 

   ประกาศ ณ  วันที ่  ๒๗ กุมภาพันธ/ ๒๕๖๒ 



 

 
 

(ผศ.ดร.ดวงสมร รุEงสวรรค/โพธ์ิ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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