
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี "โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ

(สําหรับบุคคลท่ัวไป)" วันจันทร-วันศุกร เวลาเรียน 17.00-21.00 น. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

___________________________

                      ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประสงคจะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขา

ศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (สําหรับบุคคลท่ัวไป)  ปการศึกษา 2561  ระหวางวันที่ 18

เมษายน - 17 กรกฎาคม 2561  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาสําหรับนักเรียน     

และบุคคลท่ีสนใจเขาศึกษา จึงกําหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
                       ขอ 1  ประกาศนี้ใหบังคับใชสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2561 

                       ขอ 2  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปดรับสมัคร

บุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี "โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (สําหรับบุคคลทั่วไป)"  คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2561  เรียนวันจันทร-วันศุกร เวลา 17.00-21.00  น.  ดัง

ตอไปน้ี
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

 
    (3466)  แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน   จํานวน   100   คน

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  
                      (3402)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน  100  คน

(3423)  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก   จํานวน  100  คน
 

(3449)  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ   จํานวน  120  คน 

 

การรับสมัคร
 1. คุณสมบัติท่ัวไป

                       1.1 ไมเปนพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
                       1.2 เปนผูยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

                       1.3 เปนผูท่ีไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการ

ศึกษา
                       1.4 มีความประพฤติเรียบรอย

                       1.5 ตองเปนผูท่ีอยูในประเทศไทยโดยถูกตองตามกฎหมาย
                       1.6 มีสัญชาติไทย และมีอายุเกิน 15 ป ตองมีบัตรประจําตัวประชาชน

 



                      1.7 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา
                       1.8 สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หรือเทียบเทามาแลว สามารถนําผลการเรียนที่เคยศึกษามาแลวในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

สูง (ปวส.) หรือเทียบเทามาแลวสามารถนําผลการเรียนที่เคยศึกษามาแลวในระดับปริญญาตรี หรือระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มายื่นเรื่องขอเทียบโอนรายวิชา ท้ังนี้ ตองอยูภายใตขอกําหนดตาม

หลักสูตรของสาขาวิชา และขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยการศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2558   
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2. การสมัครคัดเลือก                  
          2.1 กําหนดการ             

                       2.1.1 รับสมัคร ระหวางวันท่ี 18 เมษายน - 17 กรกฎาคม 2561  
                       2.1.2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณเขาศึกษา วันท่ี 18 กรกฎาคม 2561

                       2.1.3 สอบสัมภาษณท่ี อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตรฯ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
                       2.1.4 ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันที่ 24  กรกฎาคม 2561 

                       2.1.5 ผูผานการคัดเลือกดําเนินการบันทึกประวัตินักศึกษาในระบบ Internet ที่

www.reg.ssru.ac.th  วันท่ี 26-27 กรกฎาคม 2561  ซึ่งนักศึกษาตองกรอกขอมูลประวัติใหครบถวนในระบบ

Internet ของมหาวิทยาลัย และ Print-out  พรอมแนบเอกสารการมอบตัว
                       2.1.6 รายงานตัวเขาศึกษามหาวิทยาลัยกําหนดการรายงานตัวมอบตัวเขาศึกษาและชําระ

เงินคาธรรมเนียมแรกเขา 13,050 บาท  พรอมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตอภาคเรียน ประมาณ 14,000

บาท  คาธรรมเนียมพิเศษการฝกประสบการณวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและ

บริการและสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก จํานวน 2,700 บาท ในวันที่  28 กรกฎาคม 2561 

เวลา  09.00-12.00 น. 
                       2.1.7 ปฐมนิเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย                

                       2.1.8 ผูท่ีไมมารายงานตัวตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษา

          2.2 คาธรรมเนียมการสมัคร     จํานวน   300  บาท                            

          2.3 วิธีการสมัคร (โปรดพิมพ/อาน และศึกษาขอมูลตางๆ ดวยตนเองอยางละเอียดเพื่อประโยชนของผู

สมัครเอง)
                       2.3.1 สมัครดวยตนเองท่ีฝายบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 35  คณะมนุษยศาสตรฯ เวลา

09.00 - 16.00 น. วันจันทร-วันศุกร  (เวนวันนักขัตฤกษและวันหยุดชดเชยของวันนักขัตฤกษที่ราชการ

ประกาศหยุด)
                       2.3.2 กรอกขอมูลบนใบสมัครใหถูกตองสมบูรณ

                       2.3.3 เตรียมหลักฐานการสมัครสอบใหครบถวน
                       2.3.4 ผูท่ีมาสมัครตองแตงกายใหสุภาพ หามสวมรองเทาแตะ

           2.4 เอกสารหลักฐานการสมัคร 
                       2.4.1 รูปถาย 1 นิ้ว 3 รูป 

                       2.4.2 สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ                                                      
                       2.4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ 

                       2.4.4 สําเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) หรือประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือเทียบเทา 1 ฉบับ
                       2.4.5 สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-ชื่อสกุล (ถามี)  1 ฉบับ    
 3. เอกสารประกอบการมอบตัว

                       3.1 นําใบระเบียนประวัตินักศึกษาและใบมอบตัวเขาศึกษาที่พิมพจาก Internet  นํามาในวัน

http://www.reg.ssru.ac.th/


มอบตัวเปนนักศึกษา
                       3.2 บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง พรอมสําเนาและเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง 3 ฉบับ

                       3.3 สําเนาทะเบียนบานฉบับจริง พรอมสําเนาและเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง 3 ฉบับ 
                       3.4 วุฒิการศึกษา ใบแสดงผลการเรียนฉบับจริง พรอมสําเนาและเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง 3

ฉบับ
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                       3.5 สําเนาหลักฐานการขอเปลี่ยนชื่อ-ช่ือสกุล พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง 3 ฉบับ  (ถา

มี)
                       3.6 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยฯ กําหนดใหถายรูปทําบัตรประจําตัวนักศึกษาในวันมอบตัว   

นักศึกษาจะตองแตงกายดวยเครื่องแบบนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจัดจําหนาย

ชุดนักศึกษาและเครื่องหมายครบถวน

4. สถานท่ีรับสมัคร สมัครดวยตนเอง ที่ฝายบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาคาร 35
 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  เบอร 02-160-1282, และ 1286

หมายเหต ุ   หากผูสมัครขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในระเบียบการคัดเลือกฯ ประจําปการศึกษา 2561

อยางใดอยางหน่ึง หรือฝาฝนระเบียบการรับสมัครคัดเลือกดังกลาว หรือขอความไมเปนความจริง   ผูสมัครตอง

ยินยอมใหตัดสิทธิ์เก่ียวกับการเขาศึกษาหรือสิทธิ์ท่ีไดจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ

ไมมีสิทธิเรียกรองใดๆ  ท้ังน้ี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอสงวน

สิทธ์ิ ไมเปดสอน ในกรณีมีจํานวนผูสมัครสอบคัดเลือกไมเปนไปตามแผนรับ

 
 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

  (รศ.ดร.เดช เกิดวิชัย)
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