
  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 Portfolio) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี เวลา 

สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที ่
www.admission.ssru.ac.th หรือ www.ssru.ac.th 

1 ต.ค. 63 - 6 ม.ค. 64  

การช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร  

ณ จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-ELEVEN)  
1 ต.ค. 63 – 6 ม.ค. 64  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ที ่ 
www.admission.ssru.ac.th 

12 ม.ค. 64 
 

ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS 
ที่ https://student.mytcas.com/ 

5 ม.ค. – 10 ก.พ. 64 
 

สอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่นเล่ม Portfolio 21 – 22 ม.ค. 64 08.30–16.00 น. 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ที่ 
www.admission.ssru.ac.th 

22 ก.พ. 64 
 

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House (ผ่านเว็บไซต์ TCAS) 22 – 23 ก.พ. 64  

สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS64 ช่วงที่ 1 24 - 25 ก.พ. 64  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษา 
ทางเว็บไซต์ที่ www.admission.ssru.ac.th 

27 ก.พ. 64 
 

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษา ที่   
www.admission.ssru.ac.th 

28 ก.พ. – 9 มี.ค. 64 
 

รายงานตัวพร้อมถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

10 – 11 มี.ค. 64 09.00–15.30 น. 

การปฐมนิเทศ (รอประกาศมหาวิทยาลัย)  
การลงทะเบียนเรียน 12 กรกฎาคม 2564  
เปิดภาคเรียน 12 กรกฎาคม 2564  
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 Portfolio)  
----------------------------------- 

 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 Portfolio) ระหว่างวันที่  
1 ต.ค. 63 – 6 ม.ค. 64  จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้ 
1) จ านวนที่จะรับ จ าแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา และรหัสวิชาสอบ 
 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 

GPAX 
4-5 ภาค

เรียนขึ้นไป 
คณะครุศาสตร์ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ    
1108 สังคมศึกษา 48 ≥ 2.50 
1109 ภาษาไทย 48 ≥ 2.50 

1110 ภาษาอังกฤษ 48 ≥ 2.50 

1111 คณิตศาสตร ์ 48 ≥ 2.50 

1112 การศึกษาปฐมวัย 48 ≥ 2.50 

1113 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 48 ≥ 2.50 

1115 เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการศึกษา 48 ≥ 2.50 

รวมคณะครุศาสตร์ 336  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ    
2202 เทคโนโลยสีารสนเทศ 45 ≥ 2.00 

2203 คหกรรมศาสตร์  60 ≥ 2.00 

2205 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  25 ≥ 2.00 

2240 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ 
   - จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ 
   - นวัตกรรมผลิตภัณฑช์ีวภาพ 

15 ≥ 2.00 

2244 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (ชีววทิยา) 15 ≥ 2.00 

2245 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม) 15 ≥ 2.00 
2229 นิติวิทยาศาสตร ์ 25 ≥ 2.00 
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 

GPAX 
4-5 ภาค

เรียนขึ้นไป 
2246 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 

  - เคมี 
  - คณิตศาสตร์ประยุกต ์
  - ฟิสิกส ์

20 ≥ 2.00 

2250 
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

40 ≥ 2.00 

2251 
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการข้อมูลและ
การวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ) 

20 
≥ 2.00 

รวม 280  
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบณัฑิต 

3477 
การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการนวัตกรรม
ดิจิทัล) 

32 ≥ 2.00 

3478 
การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการดิจทิัล
คอนเทนท์) 

32 ≥ 2.00 

รวม 64  
รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 344  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  

2503 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม 25 ≥ 2.00 
2505 เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 32 ≥ 2.00 
2520 การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ 25 ≥ 2.00 
2538 เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการอสังหาริมทรัพย์ 

และทรัพยาการอาคาร) 
25 ≥ 2.00 

2539 เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ) 25 ≥ 2.00 
2540 เทคโนโลยีการจัดการ (นวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ)์ 25 ≥ 2.00 
2525 การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย  56 ≥ 2.00 
2529 เทคโนโลยไีฟฟา้ (เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม) 25 ≥ 2.00 
2531 เทคโนโลยไีฟฟา้ (เทคโนโลยพีลงังาน) 25 ≥ 2.00 

รวม 263  
หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต 

2541 การออกแบบผลิตภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑ์ (การออกแบบบรรจุภัณฑ์) 25 ≥ 2.00 
2542 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (การออกแบบผลิตภัณฑ์) 25 ≥ 2.00 

รวม 50  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

2519 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 35 ≥ 2.00 
รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 348  
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 

GPAX 
4-5 ภาค

เรียนขึ้นไป 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
2401 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 23  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
3401 ภาษาไทย 64 ≥ 2.00 
3402 ภาษาอังกฤษ 64 ≥ 2.00 
3403 ภาษาจนี 64 ≥ 2.00 
3404 ภาษาญีปุ่่น 32 ≥ 2.00 
3405 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 64 ≥ 2.00 
3480 การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม) 32 ≥ 2.00 
3481 การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการทางวัฒนธรรม) 32 ≥ 2.00 

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 375  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
6601 จิตรกรรม 32 ≥ 2.00 
6606 การออกแบบนิเทศศิลป ์ 48 ≥ 2.00 
6607 การออกแบบเครื่องแต่งกาย 40 ≥ 2.00 
6611 ดนตรี  48 ≥ 2.00 
6613 ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) 40 ≥ 2.00 

6616 
ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์) 

40 ≥ 2.00 

6615 การออกแบบผลิตภัณฑ์สรา้งสรรค์ 23 ≥ 2.00 

รวมคณะศิลปกรรมศาสตร์ 271  
คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 
7310 บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 80 ≥ 2.00 

7312 บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 48 ≥ 2.00 

7313 บริหารธุรกิจ (การตลาด) 128 ≥ 2.00 

7315 บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 40 ≥ 2.00 

7336 บริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ) 40 ≥ 2.00 

7337 บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) 64 ≥ 2.00 

7335 การจัดการทุนมนษุย์และองค์การ 32 ≥ 2.00 

รวม 432  
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 

GPAX 
4-5 ภาค

เรียนขึ้นไป 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

7338 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 32 ≥ 2.00 
หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 

8302 บัญช ี 96 ≥ 2.00 
รวมคณะวิทยาการจัดการ 560  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  

7322 การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 32 ≥ 2.00 

7323 การจัดการคุณภาพ 32 ≥ 2.00 

7349 การจัดการอีสปอร์ต  40 ≥ 2.00 

7350 นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 23 ≥ 2.00 

7355 
นวัตกรรมการจดัการ (นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ) 
(หลักสูตรสองภาษา) 40 ≥ 2.00 

7356 
นวัตกรรมการจดัการ (นวัตกรรมการจัดการอีสปอรต์และธุรกิจเกม) 
(หลักสูตรสองภาษา) 40 ≥ 2.00 

7357 
นวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทลั) 
(หลักสูตรสองภาษา) 

40 
≥ 2.00 

7328 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 ≥ 2.00 

รวม 287  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

2901 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการตลาด 32 ≥ 2.00 
รวมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 319  

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ป)ี 

2523 สถาปัตยกรรม 32 ≥ 2.00 
รวมวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 32  

รวมจ านวนรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 2,585  
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยกุต์บัณฑติ 
2210 การแพทย์แผนไทยประยุกต ์ 40 ≥ 2.00 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  
2232 สาธารณสุขศาสตร ์ 48 ≥ 2.00 
2239 สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ  48 ≥ 2.00 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  
2302 การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ 23 ≥ 2.00 

2301 กัญชาเวชศาสตร ์ 32 ≥ 2.00 
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 

GPAX 
4-5 ภาค

เรียนขึ้นไป 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  

2236 เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข 23 ≥ 2.00 

หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (6 ปี)  
2237 การแพทย์แผนจนี 7 ≥ 2.00 

รวมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 221  
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
3471 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) 160 ≥ 2.00 
3472 รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ) 56 ≥ 2.00 

รวมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 216  
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 
7321 การจัดการโลจิสติกส ์ 160 ≥ 2.00 

7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) 160 ≥ 2.00 

7342 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) 96 ≥ 2.00 

7343 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ) 128 ≥ 2.00 

7351 การจัดการโลจิสติกสส์ าหรับธรุกิจออนไลน ์ 96 ≥ 2.00 
7344 การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 16 ≥ 2.00 

รวมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 656  
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
7358 ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (ธรุกิจระหว่างประเทศ)  23 ≥ 2.00 
7359 ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (การจัดการธุรกิจดิจิทัล) 23 ≥ 2.00 

รวม 46  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

3442 ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 168 ≥ 2.00 

3452 การจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 21 ≥ 2.00 

3475 การโรงแรม (นวัตกรรมการโรงแรม) (หลักสูตรนานาชาติ) 21 ≥ 2.00 

3476 การโรงแรม (ธุรกิจภัตตาคารและการจัดเลี้ยง)  21 ≥ 2.00 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
1201 คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) 48  

รวมวิทยาลัยนานาชาติ 328  
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รหัส 
สาขาวิชา หลักสูตร / สาขาวิชา 

จ านวนรับ 
(คน) 

GPAX 
4-5 ภาค

เรียนขึ้นไป 
คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ 
3301 นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร)์ 32 ≥ 2.00 
3321 นิเทศศาสตร์ (การประชาสมัพันธ์และการสื่อสารองค์กร) 48 ≥ 2.00 
3322 นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและสือ่สารการตลาด) 64 ≥ 2.00 
3328 นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 96 ≥ 2.00 
3329 นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสือ่ดิจิทัล) 96 ≥ 2.00 

รวมคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 336  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
2228 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 60 ≥ 2.00 

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 60  
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
3423 การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พกั 112 ≥ 2.00 
3449 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 200 ≥ 2.00 

รวม 312  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 

3464 รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) 64 ≥ 2.00 
3466 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) 64 ≥ 2.00 
3479 รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) 64 ≥ 2.00 
3450 การบริหารงานต ารวจ 120 ≥ 2.00 

รวม 312  
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

3440 นิติศาสตร ์ 160 ≥ 2.00 
รวมคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 784  

 วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

9303 ศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์) หลักสูตรนานาชาติ 48 ≥ 2.00 

รวมวิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ 48  
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รหัส 
สาขาวิชา หลักสูตร / สาขาวิชา 

จ านวนรับ 
(คน) 

GPAX 
4-5 ภาค

เรียนขึ้นไป 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
7345 การจัดการโลจิสติกส์ 48 ≥ 2.00 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
3469 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 21 ≥ 2.00 

รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 69  

ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

7346 การจัดการโลจิสติกส์ 32 ≥ 2.00 

รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 32  

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 
7347 การจัดการโลจิสติกส์ 24 ≥ 2.00 

3470 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 24 ≥ 2.00 

รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 48  

รวมจ านวนรับนักศึกษาศูนย์การศึกษา 2,798  

รวมจ านวนรับนักศึกษาทั้งสิ้น 5,383  
 

หมายเหตุ  :   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด/ปิด สาขาวิชาที่มีจ านวนรับ 
                    นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ  
 
2) คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครสอบ 
 2.1  คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไป 
  2.1.1 ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  2.1.2 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  หรือนักบวชในศาสนาอ่ืน 
  2.1.3 เป็นผู้มีจิตปกติ  และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ  หรือ
โรคที่สังคมรังเกียจ เว้นแต่กฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
  2.1.4 ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก  หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด  ๆ  เพราะความผิดตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
  2.1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ  
หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
  2.1.6 มีคุณสมบัติอย่างอ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 

2.1.7 ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร  
 

หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 

- เคมี 
- ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (ชีววทิยา) 
- ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม)  
- วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการ
อาหาร 
- จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
อาหารและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
- นิติวิทยาศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 

ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และมี
หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 
หน่วยกิต คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หนว่ยกิต 

- การออกแบบกราฟิกและ
มัลติมีเดีย 

ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า และมีความรู้พ้ืนฐานด้านการออกแบบ
กราฟิก และมัลติมีเดีย ความรู้พ้ืนฐานด้านศิลปะการ
จัดองค์ประกอบศิลป์ 
หมายเหตุ : ต้องไม่เป็นบุคคลตาบอดสี 

- การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ 

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์, 
องค์ประกอบศิลป์ 
 

- การออกแบบตกแต่งภายใน
และนิทรรศการ 

1. มีความรู้พ้ืนฐานด้านศิลปะ 
2. ทักษะวาดรูปเบื้องต้น 
หมายเหตุ : ต้องไม่เป็นบุคคลตาบอดสี  

- เทคโนโลยีความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย 

ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  และมี
หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 
หน่วยกิต คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

- เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการตลาด 

ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และมี
หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 

- คหกรรมศาสตร์ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า และมีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
คณิตศาสตร์  
      **กรณีส าเร็จการศึกษาในระดับที่เทียบเท่า ต้อง
มีหลักฐานประสบการณ์ด้านคหกรรมศาสตร์ 
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 
 

หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัตเิฉพาะบางหลักสูตร 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต -เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ 
- วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
นวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
- วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
นวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการข้อมูล
และการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ) 

ผู้สมัครต้องส าเร็จการศกึษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า 

- ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ต้องไม่เป็นบุคคลตาบอดสี 
2. การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต 

- การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และมี
หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

3. สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

- สาธารณสุขศาสตร์ ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า 

- สาธารณสุขศาสตร์และการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า/ปวช./กนศ. 
2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่
เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน อาทิ ตาบอดสี 

4. วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า 
 

5. รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

- การบริหารงานต ารวจ อายุไม่เกิน 21 ปี  
ผู้ชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม.  
ผู้หญิงส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.  
ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 34.9 ไม่มีรอยสักบน
ร่างกาย ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา และไม่เป็นผู้พิการ
ทางร่างกาย 

6. ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

- ศิลปะการแสดง (ศิลปะการ
ละครและความเป็น
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์) 

- มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง เช่น การก ากับ
การแสดง การเขียนบท การร้องเพลง การเต้นร า
ประเภทต่างๆ การออกแบบเสื้อผ้า การแต่งหน้า การ
ออกแบบฉาก และการจัดการแสดงเป็นต้น 
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 
 

หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 
6. ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

- ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์
ไทย) 

- มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านนาฏศิลป์ไทย 
เช่น ร าแม่บทเล็ก การแสดงพื้นเมือง ร าเดี่ยว ร าคู่ 
ระบ าแบบมาตรฐาน และระบ าเบ็ดเตล็ดชุดต่างๆ 
- มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ และมี
คุณสมบัติอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง เช่น 
แต่งหน้า แต่งกายเพ่ือการแสดง เป็นต้น  
 

- ดนตรี 
 

- ต้องมีความรู้  ความสามารถ  และทักษะ  ในการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย  หรือขับร้อง ไทยได้ 
- ต้องมีความรู้  ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีสากล  หรือขับร้องสากลได้ 
- มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรียนและการปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัด 

- การออกแบบนิเทศศิลป์   - ต้องมีความรู้   ความสามารถหรือทักษะทางด้านศิลปะและการ
ออกแบบ  เช่น การวาดเส้น การใช้สี และการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์   

- การออกแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ 

- ต้องมีความรู้ ความสามารถหรือทกัษะทางด้านศิลปะและการ
ออกแบบ  เช่น การจัดองค์ประกอบศิลป์ การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ หรือ การออกแบบ 

- การออกแบบเครื่องแต่งกาย - ต้องมีความรู้  ความสามารถ  และทักษะทางด้านการ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย  เช่น  การวาดโครงหุ่นแฟชั่น 
การออกแบบเสื้อผ้า การใช้สีทางการออกแบบ การ
สร้างแพทเทิร์น และเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น 

 - จิตรกรรม - มีพ้ืนฐานทางด้านการวาดเส้นจิตรกรรม และ
องค์ประกอบศิลปะ 
- มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือ
งานศิลปกรรมร่วมสมัย 

7. ครุศาสตรบัณฑิต - คณิตศาสตร์ -ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
เรียนวิชากลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต 
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 
 

หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 
8. ศิลปศาสตรบัณฑิต - ธุรกิจการบิน 

- การจัดการท่องเที่ยว 
- การโรงแรม (นวัตกรรมการ
โรงแรม) 
- การโรงแรม (ธุรกิจ
ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง) 

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า 
- เกรดเฉลี่ย 4-5 เทอม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
- เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มภาษาต่างประเทศไม่ต่ ากว่า 2.00 

- การจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ 

- เป็นผู้มีใจรักงานด้านบริการ 
- มีบุคลิกภาพดี  คล่องแคล่ว กระตือรือร้น  มีมนุษย์
สัมพันธ์ และกล้าแสดงออก 
- มีความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 

- ภาษาอังกฤษ 
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

- เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มภาษาต่างประเทศไม่ต่ ากว่า 2.00 

9. บริหารธุรกิจบัณฑิต - ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ 
(บริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ) 

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า 
- เกรดเฉลี่ย 4-5 เทอม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
- เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มภาษาต่างประเทศไม่ต่ ากว่า 2.00 

10. สถาปัตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต (5 ปี) 

- สถาปัตยกรรม - ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า และหรือต้องส าเร็จการศึกษาประกาศบัตรวิชาชีพ 
(ปวช) 
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3) รายละเอียดใน Portfolio ที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ของแต่ละคณะ 
 

คณะ/วิทยาลัย รายละเอียดที่ต้องเตรียมใน Portfolio 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 
คณะครุศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา) 
     

   1. แฟ้มสะสมผลงาน 
   2. มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50 
   3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose 
(ภาษาไทย หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
   4. หากมีผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CEFR CU-TEP TU-
GET เป็นต้น (ถ้ามีมาแสดงจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
   5. ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือผลงานทาง
วิชาการ เช่น ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร 
   6.  สอบสัมภาษณ์ 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุก
สาขาวิชา 

   1. แฟ้มสะสมผลงาน 
   2. ค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 
   3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose 
(ภาษาไทย หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
   4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
เช่น TOEIC, TOEFL, CU-TEP, TU-GET 
   5. ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือผลงานทาง
วิชาการ เช่น ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร 
   6. สอบสัมภาษณ์ 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(ทุกสาขาวิชา) 

  1. แฟ้มสะสมผลงาน 
  2. มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 
  3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย 
หรอื อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
  4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ) 
  5. ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือผลงานทาง
วิชาการ เช่น ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร 
  6.  สอบสัมภาษณ์ 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและ
มัลติมีเดีย  

   1. แฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ 
   2. มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 
   3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose 
(ภาษาไทย หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
   4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น CU-TEP, TU-GET 

TOEFL, IELTS (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 

   5. ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือผลงานทาง
วิชาการ เช่น ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร 
   6.  สอบสัมภาษณ์ 
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คณะ/วิทยาลัย รายละเอียดที่ต้องเตรียมใน Portfolio 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
   หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต 
   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   (ทุกสาขาวิชา) 

  1. แฟ้มสะสมผลงาน 
  2. มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00   
  3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย 
หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
  4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เก่ียวกับสาขาวิชาที่สมัคร
เรียน 
  5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
  6.  สอบสัมภาษณ์ 

6. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
   คณะศิลปกรรมศาสตร์  
   - สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
   - สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
   - สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค ์
   - สาขาวิชาจิตรกรรม 
 

   1. แฟ้มสะสมผลงาน (เน้นน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้อง กับ
สาขาวิชาที่เลือกเรียนและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
   2. ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนน เฉลี่ยสะสม    GPAX 
มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00     
   3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย 
หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
   4. หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ ด้าน
สาขาวิชาที่เลือกเรียนหรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง    
   5. ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่สมัครเรียน    
   6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณี พิเศษ)    
   7.  สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ 

7. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
   - สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)    
   - สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการ
ละครและความเป็นผู้ประกอบการ
สร้างสรรค)์ 
 
 

   1. แฟ้มสะสมผลงาน (เน้นน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้อง กับ
สาขาวิชาที่เลือกเรียนและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
   2. ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนน เฉลี่ยสะสม GPAX 
มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00     
   3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย 
หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
   4. หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ ด้าน
สาขาวิชาที่เลือกเรียนหรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง    
   5. ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่สมัครเรียน     
   6. คลิปผลงานการแสดง ด้านนาฏศิลป์และศิลปะการละคร 
หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง           
   7. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณี พิเศษ)    
   8.  สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ 
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คณะ/วิทยาลัย รายละเอียดที่ต้องเตรียมใน Portfolio 
8. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
   - สาขาวิชาดนตรี 

   1. แฟ้มสะสมผลงาน (เน้นน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้อง กับ
สาขาวิชาที่เลือกเรียนและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
   2. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose 
(ภาษาไทย หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
   3. ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนน เฉลี่ยสะสม (GPA) 
5 ภาคเรียน ค่าเฉลี่ย GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00     
   4. หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ 
ด้านสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
   5. ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่สมัครเรียน     
   6. คลิปผลงานการแสดง ด้านดนตรี หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)              
   7. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณี 
พิเศษ)    
   8.  สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ 

9. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
   คณะวิทยาการจัดการ (ทุกสาขาวิชา) 

 

  1. แฟ้มสะสมผลงาน 
  2. มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 (เฉพาะ
สาขาวิชาบัญชี GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50) 
  3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย 
หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
  4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เก่ียวกับสาขาวิชาที่สมัคร
เรียน 
  5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถา้มีมาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
  6.  สอบสัมภาษณ ์

10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
   วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
   (ทุกสาขาวิชา) 
 

  1. แฟ้มสะสมผลงาน 
  2. มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00  
  3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย 
หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
  4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เก่ียวกับสาขาวิชาที่
สมัครเรียน 
  5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ) 
  6.  สอบสัมภาษณ์ 
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คณะ/วิทยาลัย รายละเอียดที่ต้องเตรียมใน Portfolio 
11. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
     (5ปี) 
       

  1. แฟ้มสะสมผลงานการฝึกทักษะความถนัดการวาดเส้น 
  2. มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 
  3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย 
หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
  4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เก่ียวกับสาขาวิชาที่
สมัครเรียน 
  5. สอบสัมภาษณ์ 

12. หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
     วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา) 

 

  1. แฟ้มสะสมผลงาน 
  2. มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 
  3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย 
หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
  4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เก่ียวกับสาขาวิชาที่
สมัครเรียน 
  5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ) 
  6.  สอบสัมภาษณ์ 

13. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
   (ทุกสาขาวิชา) 
   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
   ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี
   ศูนย์การศึกษาพัทยา จังหวัดชลบุรี 
    

  1. แฟ้มสะสมผลงาน 
  2. มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00  
  3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย 
หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
  4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เก่ียวกับสาขาวิชาที่
สมัครเรียน 
  5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ) 
  6.  สอบสัมภาษณ์ 

14. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
     วิทยาลัยนานาชาติ (ทุกสาขาวิชา) 
     วิทยาลัยการภาพยนตร์ 
ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ (ทุกสาขาวิชา) 
     
       

  1. แฟ้มสะสมผลงาน 
  2. มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 
  3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย 
หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
  4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เก่ียวกับสาขาวิชาที่
สมัครเรียน 
  5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ) 
  6.  สอบสัมภาษณ์ 
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4) รายวิชาที่ใช้สอบปฏิบัติส าหรับผู้สมัครสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  

 

       
 
 
 

 

รหัสวิชาและชื่อวิชาที่สอบปฏิบัติ 
 

ทักษะที่สอบ สิ่งท่ีต้องเตรียมในการทดสอบ 
 

31  สอบวิชาเฉพาะทาง  สาขาวิชาศิลปะ 
การแสดง(นาฏศิลป์ไทย) 
หมายเหตุ  สอบวันที ่21 มกราคม 2564   
เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 

 

-  ทักษะนาฏศิลป์ไทย 
-  ระบ ามาตรฐาน 
-  ระบ าแบบเบ็ดเตล็ดชุดต่างๆ 
-  การแสดงพ้ืนเมือง  
-  ร าเดี่ยว   -  ร าคู ่
- ร าแม่บทเล็ก และเตรียมการแสดงนาฏศิลป์ที่ถนัด ความ
ยาวประมาณ 5 นาท โดยเตรียมผ้าโจงกระเบน ซีดีเพลงหรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงอ่ืนๆ มาให้พร้อม 

32  สอบวิชาเฉพาะทาง  สาขาวิชาศิลปะ 
การแสดง (ศิลปะการละครและความเป็น
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์) 
หมายเหตุ  สอบวันที่ 21 มกราคม 2564  
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

 

- การแสดงละคร การขับร้อง การเต้น  หรือ การ    
ออกแบบเพ่ือการแสดง หรือ การเขียนบทละคร 
- ทดสอบทักษะด้านศิลปะการละครตามโจทย์ที่ก าหนด 
- เตรียมการแสดงใดๆ ที่ถนัด ประมาณ 5 นาที โดยเตรียม
เครื่องแต่งกาย ซีดีเพลง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดง
อ่ืนๆ มาให้พร้อม 

 

33  สอบวิชาเฉพาะทาง  สาขาวิชาดนตรี 
หมายเหตุ  สอบวันที่ 21 มกราคม 2564   
เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 

สอบวิชาเฉพาะทาง  สาขาวิชาดนตรี 
(ถนัดดนตรีไทย) 
-  ทักษะด้านจังหวะ  เสียง ท านองเพลง  
-  ปฏิบัติเครื่องดนตรี  หรือ ขับร้องเพลงที่ถนัด   
(น าเครื่องดนตรีที่สามารถน ามาเองได้ เครื่องดนตรีหลัก ทาง
สาขาวิชาฯ มีเตรียมไว้ให้) 
 

สอบวิชาเฉพาะทาง  สาขาวิชาดนตรี 
(ถนัดดนตรีสากล) 
-  ทักษะด้านการฟัง (จังหวะขั้นคู่เสียง,บันไดเสียง,คอร์ด) 
-  Sight Reading   
-  การสอบอ่านโน้ตพื้นฐาน 
-  ปฏิบัติเครื่องดนตรี  หรือ ขับร้องสากล 
-  ปฏิบัติเครื่องตนตรีตามโน้ตที่ก าหนดให้ 
-  ปฏิบัติเครื่องดนตรีหรือขับร้องเพลงที่ถนัด 1 เพลง 
-  ผู้ เข้ าสอบที่ ใช้  backing track ให้ บันทึกลงแผน CD 
audio ห้ามโหลดจากโทรศัพท์มือถือ 
(ผู้เข้าสอบต้องน าเครื่องตนตรีที่จะสอบมาเองยกเว้นเปียโน 
กลอง แอมป์ กีต้าร์ และแอมป์เบส) 
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รหัสวิชาและชื่อวิชาที่สอบ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ออกข้อสอบ 
 

34  สอบวิชาเฉพาะทาง  สาขาวิชาจิตรกรรม 
หมายเหตุ  สอบวันที่ 21 มกราคม 2564  
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

- การวาดเส้นจิตรกรรม 
- การจัดองค์ประกอบศิลป์ 
- อุปกรณ์ในการวาดภาพ ดินสอ EE, สีส าหรับการ
สร้างสรรค์, กระดานรองเขียน, และอุปกรณ์อ่ืน ประกอง
การสร้างสรรค์ 

35  สอบวิชาเฉพาะทาง  สาขาวิชา 
การออกแบบนิเทศศิลป์ 
หมายเหตุ  สอบวันที่ 21 มกราคม 2564  
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

-  การวาดเส้น 
-  การออกแบบ 
-  อุปกรณ์ในการวาดภาพ ดินสอ EE ยางลบ กระดานรอง
เขียน และอุปกรณ์อ่ืนๆ 

36 สอบวิชาเฉพาะทาง  สาขาวิชา 
การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
หมายเหตุ  สอบวันที่ 21 มกราคม 2564   
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

- การออกแบบ 
- การจัดองค์ประกอบศิลป์ 
- การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
- อุปกรณ์ในการวาดภาพ ดินสอ EE, สีส าหรับการ
สร้างสรรค์ กระดานรองเขียน และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
ประกอบการสร้างสรรค์ 

37 สอบวิชาเฉพาะทาง  สาขาวิชา 
การออกแบบเครื่องแต่งกาย 
หมายเหตุ  สอบวันที่ 21 มกราคม 2564   
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

- ทักษะพ้ืนฐานการออกแบบเครื่องแต่งกาย เช่น การวาด
โครงหุ่นแฟชั่น การออกแบบเสื้อผ้า การใช้สีทางการ
ออกแบบ การสร้างแพทเทิร์นและการตัดเย็บเสื้อผ้า 
- ความคิดสร้างสรรค์ 
- อุปกรณ์ในการวาดภาพ ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด สีที่ตน
ถนัด พร้อมอุปกรณ์ในการใช้สี 

40 สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชาการออกแบบ 
ตกแต่งภายในและนิทรรศการ 
หมายเหตุ  สอบวันที่ 21 มกราคม 2564   
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

-ทักษะพ้ืนฐานด้านการออกแบตกแต่งภายใน 
-การเขียน Drawing 
-ความรู้พื้นฐานด้านศิลปะและประวัติศาสตร์ศิลปะ 
-การออกแบบตกแต่งภายในพ้ืนที่ขนาดไม่เกิน 30 ตร.ม. 

41 สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
หมายเหตุ  สอบวันที่ 21 มกราคม 2564   
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

- ทักษะที่จะสอบ คือ ความรู้ทางด้านศิลปะทั้งทฤษฎีและ
การปฏิบัติ 
- กระดาษรองวาดรูป 
- กระดาษ 100 ปอนด์แบบเรียบ ขนาด A2 
- สีและอุปกรณ์วาดเขียน  
- อุปกรณ์เครื่องเขียน 

42 สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ สอบวันที่ 21 มกราคม 2564  
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

- อุปกรณ์เครื่องเขียน 
-ตรรกศาสตร์ล าดับและอนุกรรม เมทริกซ์เบื้องต้นเซต
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น 
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รหัสวิชาและชื่อวิชาที่สอบ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ออกข้อสอบ 
43 สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชาบริหารงาน
ก่อสร้าง  สอบวันที ่21 มกราคม 2564  เวลา 
09.00 - 12.00 น.  

- ทักษะที่จะสอบ คือ ความรู้ทางด้านศิลปะทั้งทฤษฎีและ
การปฏิบัติ 
- กระดาษรองวาดรูป 
- กระดาษ 100 ปอนด์แบบเรียบ ขนาด A2 
- สีและอุปกรณ์วาดเขียน  
- อุปกรณ์เครื่องเขียน 

44 สอบวิชาเฉพาะทาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ  สอบวันที่ 21 มกราคม 
2564  เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ผู้ชาย วิ่งระยะทาง 100 เมตร ภายใน 4 นาที 
ผู้หญิง วิ่งระยะทาง 800 เมตร ภายใน 4 นาที 
 
 

 
5) การรับสมัคร   
  ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ  ตามประกาศมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 1 การรับด้วย Portfolio) แล้วจึงสมัคร 
  หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก
เข้าเป็นนักศึกษาแล้วก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืน 

อนึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 1 การรับด้วย Portfolio) 

1. การรับด้วย Portfolio 
 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 สาขาวิชา
เท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเองว่ามีสิทธิ์
สมัครประเภทนั้นๆหรือไม่ เพ่ือประโยชน์ของตนเอง (ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านบริการเคาน์เตอร์

เซอร์วิสทั่วประเทศ  จ านวน 350 บาท ค่าธรรมเนียม 10-15 บาท)  
 กรณีผู้สมัครที่มีความพิการ หากมีความประสงค์ที่จะสมัครในคณะ/สาขาวิชา ตามรายละเอียดใน
ประกาศรับสมัครให้ติดต่อโดยตรงกับคณะ/สาขาวิชา นั้นๆ ถ้าสาขายินดีรับผู้สมัครต้องท าหนังสือแจ้งว่าผู้จะ
สมัครในสาขาวิชาอะไร  มีความพิการด้านใด  ภายในวันที่ 1 ต.ค. 63 – 6 ม.ค. 64  ไปยังฝ่ายรับเข้าศึกษา 
กองบริการการศึกษา อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เลขที่ 1 ถนน 
อู่ทองนอก แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียมความ
พร้อมในการจัดสอบให้กับผู้สมัคร 
 

ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต 
วิธีการสมัคร ดังนี้ 
1. สมั ค รผ่ าน ระบ บ อิน เตอร์ เน็ ต  ที่ เว็ บ ไซต์ ฝ่ าย รับ เข้ าศึ กษ า กอ งบ ริ ก ารก ารศึ กษ า 

www.admission.ssru.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 – 6 ม.ค. 64  เลือกสมัครรอบที่ 1 
การรับด้วย Portfolio 
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2. ศึกษารายละเอียด เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ        

สวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 1 การรับด้วย Portfolio) (โปรดพิมพ์/อ่าน 
และศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ผู้สมัครเอง) 

3. พิมพ์ใบสมัคร/ใบเสร็จช าระเงินน าไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน  350 บาท ณ จุด
ให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ ตามก าหนดการ (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 – 6 ม.ค. 64) 
เท่านั้น หากไม่ช าระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ผู้สมัคร 
สาม ารถต รวจสอบ ข้ อ มู ล ก ารช า ระ เงิน ได้ ห ลั งก า รช า ร ะ เงิ น ค่ า ส มั ค ร   3  วั น   ที่ เว็ บ ไซ ต์
www.admission.ssru.ac.th หลั งจากบันทึกข้อมูลการสมัคร หากช าระเงินน้อยกว่าที่ ก าหนด
มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและจะต้องช าระเงินใหม่
ทั้งหมด กรณีช าระเงินที่มากกว่าที่ก าหนด หรือช าระเงินผ่านธนาคารสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยจะไม่
คืนส่วนที่เกินให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น  

4.กรณีผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาขาวิชาที่สมัครเรียน หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ประวัติผู้สมัครและสาขาวิชาต้องด าเนินการดังนี้ 

4.1 กรณีที่ยังไม่ช าระเงินค่าสมัคร ต้องส าเนาเอกสารใบสมัคร และระบุข้อความ “ขอยกเลิก
การสมัคร” ลงในใบสมัครพร้อมทั้งส่งเอกสารมาทาง E-mail (Chontiya.le@ssru.ac.th) พร้อมแนบไฟล์ใบ
สมัครและระบุข้อความ “ขอยกเลิกการสมัคร”  และมหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายนี้เป็น
ส าคัญ 

4.2 กรณีที่ช าระเงินค่าสมัครแล้ว ต้องส าเนาเอกสารการสมัครและใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร 
ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และระบุข้อความ “ขอยกเลิกการสมัคร” ลงในใบสมัครพร้อมทั้งส่ง
เอกสารทาง E-mail (Chontiya.le@ssru.ac.th) พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครและระบุข้อความ “ขอยกเลิกการ
สมัคร” หลังจากส่งเอกสารภายใน 2 วัน ให้ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครในระบบอินเตอร์เน็ต 

4.3 กรณีผู้สมัครที่ต้องการแก้ไขชื่อ-นามสกุล ให้โทรติดต่อเพ่ือขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร ได้ที่
ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา 02-1601380 

5. หลักฐานที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง คือ  
5.1 บัตรประจ าตัวผู้สมัคร/หรือใบเสร็จช าระเงินค่าสมัครกับทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสฉบับจริง 
5.2 บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการ

ออกให้เท่านั้น   
5.3 ส าเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ส าเนาใบประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่

กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า พร้อมทั้งมีข้อความหรือเอกสารที่ระบุคะเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
4 – 6 (ภาคเรียนที่ 1) กรณีที่ส าเร็จการศึกษาแล้วต้องระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด  

5.4 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีชื่อนามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน 
5.5 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio  
กรณีผู้เข้าสอบไม่น าบัตรประจ าตัวประชาชน/หรือใบเสร็จช าระเงินค่าสมัครกับทาง

เคาน์เตอร์เซอร์วิสฉบับจริงดังกล่าวมาแสดงในวันสอบ  มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณี
ใดๆ  ทั้งสิ้น  และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 
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หากหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครช ารุดหรือสูญหาย  ติดต่อที่กองอ านวยการสอบ ตึกส านักงาน

อธิการบดี ชั้น 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เพ่ือด าเนินการเขียนค าร้องขอบัตรแทนเข้าห้องสอบในวัน
สอบคัดเลือก โดย น ารูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ใบ พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่
ทางราชการออกให้มาด้วย  ทั้งนี้ต้องช าระค่าธรรมเนียมในการออกบัตรแทนเข้าห้องสอบ  ฉบับละ  50  บาท 

 

5) การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมแจ้งวันเวลา และสถานที่สอบ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มกราคม 2564  
ทางระบบอินเตอร์เน็ตที ่ www.admission.ssru.ac.th 
 

6) การสอบสัมภาษณ์ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และศูนย์การศึกษาที่ผู้สมัครเลือกเข้า
ศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ท าการสอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่น Portfolio ระหว่าง วันที่ 22-23 
กุมภาพันธ์ 2564 ตามท่ีระบุไว้ในตารางสอบและแผนผังนั่งสอบ  และมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  6.1 ผู้สมัครสอบควรตรวจสอบผังที่นั่งสอบก่อนวันสอบ  เพ่ือจะได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่  และการเดินทางไปยังสนามสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เพ่ือให้สามารถเข้าสอบ
ตามเวลาที่ก าหนด 

6.2 ผู้สมัครสอบที่ เลือกสาขาวิชาเรียนที่ศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธานี  จั งหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดนครปฐม จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระนอง (จะต้องไปสอบสัมภาษณ์ ณ จังหวัดที่
ตนเองเลือกสมัครเรียนตามประกาศรับสมัคร หรือตามประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ) 

 

7) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้ผู้สมัครไปยืนยันสิทธิ์ใน
ระบบ Clearing-house  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการสอบสัมภาษณ์ทาง เว็บไซต์ที่ 
www.admission.ssru.ac.th  ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบกลาง (TCAS) ที่
เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th ตามวันเวลาที่ส่วนกลางก าหนด 
 

8) การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing-house ในวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 
 8.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือประกาศให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house และตัด
สิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
 8.2 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ด าเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตนได้รั บการ
คัดเลือกเพียง 1 แห่งเท่านั้น https://student.mytcas.com/th ตามขั้นตอนที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนด หากไม่ด าเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่า ผู้นั้นสละสิทธิ์การ
เข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
 8.3 ในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing-house สามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
การยืนยันสิทธิ์ไดเ้พียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ที่ได้รับการอนุมัติ 
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9. การสละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงท่ี 1 วันที่  24 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 9.1 การสละสิทธิ์จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบภายในช่วงเวลาที่
ก าหนดเรียบร้อยแล้ว และประสงค์ไม่ขอเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้ยืนยันสิทธิ์ไว้แล้ว 
  - ให้แจ้งขอสละสิทธิ์ในระบบ TCAS เท่านั้น ที่เว็บไซต์ http://student.mytcas.com/th ผู้
ยืนยันสิทธิ์ที่ไปแจ้งสละสิทธิ์กับมหาวิทยาลัย/สาขาวิชา หรือท าจดหมายเป็นลายลักษณะอักษรแจ้งมาที่ ทปอ. 
(ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) จะไม่นับว่าเป็นการสละสิทธิ์ ซึ่งไม่สามารถสมัครในรอบถัดไปได ้
  - เมื่อได้ด าเนินการสละสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะคืนสิทธิ์ให้อัตโนมัติ สามารถสมัครรอบ
ถัดไปได้ ซึ่งจะขอยกเลิกการสละสิทธิ์ในภายหลังเพ่ือขอกลับเข้าศึกษาในสาขาที่ได้สละสิทธิ์ไปแล้วไม่ได้ 
 9.2 การสละสิทธิ์ในระบบก าหนดให้ท าได้เพียง 1 ครั้งภายในช่วงเวลาที่ก าหนดของแต่ละรอบ เพ่ือ
สมัครในรอบถัดไปได้ หากสละสิทธิ์ครั้งที่ 2 จะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการสมัครและคัดเลือกในรอบถัดไปได้ 
 

10) การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา/พร้อมดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษา
บนระบบอินเทอร์เน็ต 
  10.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2564 บนระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.admission.ssru.ac.th  ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบดูให้รอบคอบ
ด้วยตนเอง  เพราะอาจมีค าแนะน าต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบเองอยู่ท้ายประกาศ 
  10.2  ผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาจะต้องดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาที่    
admission.ssru.ac.th  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2564  ซึ่งนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลใน
ประวัติให้ครบถ้วนและ  Print – out  น าส่งในวันรายงานตัว  ถ้ากรอกประวัติไม่เรียบร้อยหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนจะ
ไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาได้   
 

11) การรายงานตัวเป็นนักศึกษา  
11.1 ผู้สมัครต้องรายงานตัวเข้าศึกษาใน  วันที่  10 – 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00–15.30 น. 

(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งน าเงิน
ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวเข้าศึกษา  และเอกสารที่ต้องใช้ในการรายงานตัว ดังต่อไปนี้ 
  1. ใบรายงานตัว และใบระเบียนประวัตินักศึกษา กรอกข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับส าเนา 2 ใบ) 
  3. เอกสารวุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว (ตัวจริง และฉบับส าเนา 1 ใบ) 
  4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับส าเนา 1 ใบ) 
  5. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล จ านวน 1 ใบ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใบวุฒิการศึกษา)   
  6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าช าระในวันที่รายงานตัว จ านวนเงิน 13,250 บาท 
  7. ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประมาณ 15,000-
40,000 บาท ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

8. ผู้สมัครที่ไม่ท าการรายงานตัวเข้าศึกษาในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ใน 
การเข้าศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

9. นักศึกษาจะต้องทดสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษหากไม่ 
ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนหรืออบรมรายวิชานอกหลักสูตรดังกล่าวตามกิจกรรม
และปฏิทินที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะส าเร็จการศึกษาได้ 
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11.2 กรณีนักศึกษาที่รายงานตัว และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว   
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
(รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัย) 
 

12) การปฐมนิเทศ  
 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นักศึกษาจะได้รับก าหนดการปฐมนิเทศในวัน
รายงานตัวเป็นนักศึกษา หรือตรวจสอบรายละเอียดได้บนระบบอินเตอร์เน็ตทีเ่ว็บไซต์  www.ssru.ac.th 
 

13) เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
1.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ รายงานตัว ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
2.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาตามหลักสูตร และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
3.ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย หากไม่ปฏิบัติตาม

มหาวิทยาลัยมีสิทธิคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา 
หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว และค่าลงทะเบียน

เรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 

14) สถานที่ติดต่อสอบถาม 
14.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

ชั้น 3  เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทรศัพท์ ฝ่ายรับเข้า
ศึกษา กองบริการการศึกษา 02-160-261, 02160-1380 ,02160-1024-25 และ 02160-1060-61  โทรสาร 
(Fax)  02-1601262   

14.2 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
- คณะครุศาสตร์ 02-1601062 ต่อ 101 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-1601282-86  
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-1601143 ต่อ 13 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-1601438 ต่อ 24-26 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 02-1601394 ต่อ 103-5 
- คณะวิทยาการจัดการ 02-1601495  
- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 02-1601182, 1183 
- วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02-1601561, 1565 
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 02-1601023 

 14.3 วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม 
- วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 034-964917, 062-4913343, 091-5015357 
- วิทยาลัยนานาชาติ 034-964949 กด 101 หรือ 082-5601365   
- วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ 034-964918  
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 14.4 ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

- วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 034-773903 , 063-2165585 
 14.5 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 042-129556, 089-5213849 
          14.6 ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 095-5401042, 087-0537372 

14.7 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 077-813308 
 
                    ประกาศ   ณ  วันที่  24 กันยายน พ.ศ. 2563 
 
 
  

                                  
 

                                                 (รศ.ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัสด์ิ) 
                                                         รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                
 


