










O-NET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5

1 การเรือน 11650110211001A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกําหนดและการประกอบอาหาร 

(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ )

30 20 20 15 15 - 1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

วิทยฐานะ ตองมีจํานวนหนวยกิตในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต และกลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.30

3. คุณสมบัติเฉพาะ

- ผูเขาศึกษาชาย มีสวนสูงไมนอยกวา 160 เซนติเมตร 

- ผูเขาศึกษาหญิง มีสวนสูงไมนอยกวา 155 เซนติเมตร 

- มีคา BMI ไมนอยกวา 19.5 กก./ตร.ม. และไมเกิน 24.9 กก./ตร.ม.

4. มีใบรับรองแพทยท่ียืนยันวาไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือมีความผิดปกติท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

(ไวรัสตับอักเสบเอ, วัณโรค)

5. สอบสัมภาษณ  โดยพิจารณาผลงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับดานการกําหนดและการประกอบอาหาร

30

2 การเรือน 11650110500301A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ )

- - - - - - 1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.50

3. คะแนน TOEIC ไมต่ํากวา 300 คะแนน หรือมีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษจากทุกภาคการเรียนไมต่ํา

กวา 3.00

4. ไดรับรางวัลจากการเขาประกวดแขงขันเก่ียวกับงานดานอาหาร หรือศิลปประดิษฐ ยอนหลังไมเกิน 5 ป

5. มีใบรับรองแพทยท่ียืนยันวาไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือมีความผิดปกติท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

(ไวรัสตับอักเสบเอ, วัณโรค)

6.  สอบสัมภาษณ เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย แฟมสะสมผลงาน 

(Portfolio)  ความสามารถพิเศษ (พรอมสําเนาเกียรติบัตร/ใบประกาศนียบัตร) เปนตน

40

3 การเรือน 11650210500301A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

- - - - - - 1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.50

3. คะแนน TOEIC ไมต่ํากวา 250 คะแนน หรือมีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษจากทุกภาคการเรียนไมต่ํา

กวา 2.50

4. ไดรับรางวัลจากการเขาประกวดแขงขันเก่ียวกับงานดานอาหาร หรือศิลปประดิษฐ ยอนหลังไมเกิน 5 ป

5. มีใบรับรองแพทยท่ียืนยันวาไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือมีความผิดปกติท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

(ไวรัสตับอักเสบเอ, วัณโรค)

6.  สอบสัมภาษณ เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย แฟมสะสมผลงาน 

(Portfolio)  ความสามารถพิเศษ (พรอมสําเนาเกียรติบัตร/ใบประกาศนียบัตร) เปนตน

30

คาน้ําหนัก (%)

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2563

รอบท่ี 2 โควตา (Quota)

คุณสมบัติพิเศษ จํานวนรับ

ลําดับ คณะ/โรงเรียน รหัสหลักสูตร (TCAS) หลักสูตร/สาขาวิชา



O-NET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5

คาน้ําหนัก (%)

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2563

รอบท่ี 2 โควตา (Quota)

คุณสมบัติพิเศษ จํานวนรับ

ลําดับ คณะ/โรงเรียน รหัสหลักสูตร (TCAS) หลักสูตร/สาขาวิชา

4 การเรือน 11650110211002A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ )

- - - - - - 1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.30 

3. คะแนน TOEIC ไมต่ํากวา 300 คะแนน หรือ มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษจากทุกภาคการศึกษาไม

ต่ํากวา 3.00

4. ไดรับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศจากการเขาประกวดแขงขันเก่ียวกับงานดานอาหารระดับจังหวัด

ข้ึนไป ผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป

5. มีใบรับรองแพทยท่ียืนยันวาไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือมีความผิดปกติท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

(ไวรัสตับอักเสบเอ, วัณโรค)

6. สอบสัมภาษณ เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย แฟมสะสมผลงาน 

(Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานอาหารรูปแบบตาง ๆ (พรอมสําเนาเกียรติบัตร/ใบ

ประกาศนียบัตร) เปนตน

40

5 การเรือน 11650210211002A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

- - - - - - 1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.30 

3. คะแนน TOEIC ไมต่ํากวา 250 คะแนน หรือ มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษจากทุกภาคการศึกษาไม

ต่ํากวา 2.50

4. ไดรับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศจากการเขาประกวดแขงขันเก่ียวกับงานดานอาหารระดับจังหวัด

ข้ึนไป ผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป

5. มีใบรับรองแพทยท่ียืนยันวาไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือมีความผิดปกติท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

(ไวรัสตับอักเสบเอ, วัณโรค)

6. สอบสัมภาษณ เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย แฟมสะสมผลงาน 

(Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานอาหารรูปแบบตาง ๆ (พรอมสําเนาเกียรติบัตร/ใบ

ประกาศนียบัตร) เปนตน

30

6 การเรือน 11650410211002A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

(ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง)

- - - - - - 1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.30 

3. คะแนน TOEIC ไมต่ํากวา 250 คะแนน หรือ มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษจากทุกภาคการศึกษาไม

ต่ํากวา 2.50

4. ไดรับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศจากการเขาประกวดแขงขันเก่ียวกับงานดานอาหารระดับจังหวัด

ข้ึนไป ผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป

5. มีใบรับรองแพทยท่ียืนยันวาไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือมีความผิดปกติท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

(ไวรัสตับอักเสบเอ, วัณโรค)

6. สอบสัมภาษณ เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย แฟมสะสมผลงาน 

(Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานอาหารรูปแบบตาง ๆ (พรอมสําเนาเกียรติบัตร/ใบ

ประกาศนียบัตร) เปนตน

30



O-NET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5

คาน้ําหนัก (%)

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2563

รอบท่ี 2 โควตา (Quota)

คุณสมบัติพิเศษ จํานวนรับ

ลําดับ คณะ/โรงเรียน รหัสหลักสูตร (TCAS) หลักสูตร/สาขาวิชา

7 การเรือน 11650510211002A หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

(ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ลําปาง)

- - - - - - 1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.30 

3. คะแนน TOEIC ไมต่ํากวา 250 คะแนน หรือ มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษจากทุกภาคการศึกษาไม

ต่ํากวา 2.50

4. ไดรับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศจากการเขาประกวดแขงขันเก่ียวกับงานดานอาหารระดับจังหวัด

ข้ึนไป ผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป

5. มีใบรับรองแพทยท่ียืนยันวาไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือมีความผิดปกติท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

(ไวรัสตับอักเสบเอ, วัณโรค)

6. สอบสัมภาษณ เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย แฟมสะสมผลงาน 

(Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานอาหารรูปแบบตาง ๆ (พรอมสําเนาเกียรติบัตร/ใบ

ประกาศนียบัตร) เปนตน

30

8 การเรือน 11650110211003A หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

(อาคารวิทยาศาสตร  ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ )

- - - - - - 1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

วิทยฐานะ ตองมีจํานวนหนวยกิตในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต หรือกลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.30

3. คะแนน GAT ตอนท่ี 2 (ENG) ไมต่ํากวา 35 คะแนน หรือ คะแนน TOEIC ไมต่ํากวา 300 คะแนน

4. มีใบรับรองแพทยท่ียืนยันวาไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือมีความผิดปกติท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

(ไวรัสตับอักเสบเอ, วัณโรค)

5. สอบสัมภาษณ โดยพิจารณาผลงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับดานเทคโนโลยีอาหาร

20

9 การทองเท่ียวและการบริการ 11650111620101E หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) - - - - - - 1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00

3. สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Admission Test

4. สอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณประกอบดวยแฟมสะสม

งาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ (พรอมสําเนาเกียรติบัตรประกาศนียบัตร) เปนตน

30

10 การทองเท่ียวและการบริการ 11650111620102A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว 30 20 50 - - - 1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00  

3. รางกายแข็งแรงและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับงานสายอุตสาหกรรมทองเท่ียว   

4. สอบสัมภาษณ เอกสารประกอบการพิจารณาแฟมสะสมงานกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงงานสรางสรรค หรือ

งานจิตอาสา หรืองานท่ีแสดงออกถึงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย

30



O-NET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5

คาน้ําหนัก (%)

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2563

รอบท่ี 2 โควตา (Quota)

คุณสมบัติพิเศษ จํานวนรับ

ลําดับ คณะ/โรงเรียน รหัสหลักสูตร (TCAS) หลักสูตร/สาขาวิชา

11 การทองเท่ียวและการบริการ 11650111620201A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 30 20 50 - - - 1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2. คุณสมบัติเฉพาะ                    

- ผูเขาศึกษาชาย มีสวนสูงไมนอยกวา 165 เซนติเมตร

- ผูเขาศึกษาหญิง มีสวนสูงไมนอยกวา 158 เซนติเมตร

- มีนํ้าหนักตองสัมพันธกับสวนสูง โดยใชเกณฑการคํานวนสวนคานํ้าหนักมาตรฐานท่ีทางกระทรวง

สาธารณสุขรับรอง ดังน้ี 

     นํ้าหนักมาตรฐานของผูชาย = (ความสูงหนวยเปน ซม. – 100)

     นํ้าหนักมาตรฐานของผูหญิง = (ความสูงหนวยเปน ซม. – 100) x 0.9

     (ผลคานํ้าหนัก ± 5)

- มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบอาชีพธุรกิจการบิน   

4. สอบสัมภาษณ  เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย แฟมสะสมงาน (Portfolio) 

ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ (พรอมสําเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) เปนตน

30

12 การทองเท่ียวและการบริการ 11650611620201A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

(ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน)

- - - - - - 1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2. คุณสมบัติเฉพาะ

- ผูเขาศึกษาชาย มีสวนสูงไมนอยกวา 170 เซนติเมตร 

- ผูเขาศึกษาหญิง มีสวนสูงไมนอยกวา 158 เซนติเมตร

- ผูเขาศึกษาตองมีนํ้าหนักสัมพันธกับสวนสูง โดยใชเกณฑการคํานวนสวนคานํ้าหนักมาตรฐานท่ีทาง

กระทรวงสาธารณสุขรับรอง ดังน้ี

     นํ้าหนักมาตรฐานของผูชาย = (ความสูงหนวยเปน ซม. – 100)

     นํ้าหนักมาตรฐานของผูหญิง = (ความสูงหนวยเปน ซม. – 100) x 0.9

     (ผลคานํ้าหนัก  ±  5  )

- ผูเขาศึกษาตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบอาชีพ

ธุรกิจการบิน 

3. สอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ

100



O-NET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5

คาน้ําหนัก (%)

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2563

รอบท่ี 2 โควตา (Quota)

คุณสมบัติพิเศษ จํานวนรับ

ลําดับ คณะ/โรงเรียน รหัสหลักสูตร (TCAS) หลักสูตร/สาขาวิชา

13 การทองเท่ียวและการบริการ 11650511620201A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

(ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ลําปาง)

30 20 50 - - - 1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00  

3. คุณสมบัติเฉพาะ                    

- ผูเขาศึกษาชาย มีสวนสูงไมนอยกวา 165 เซนติเมตร

- ผูเขาศึกษาหญิง มีสวนสูงไมนอยกวา 158 เซนติเมตร

- มีนํ้าหนักตองสัมพันธกับสวนสูง โดยใชเกณฑการคํานวนสวนคานํ้าหนักมาตรฐานท่ีทางกระทรวง

สาธารณสุขรับรอง ดังน้ี 

     นํ้าหนักมาตรฐานของผูชาย = (ความสูงหนวยเปน ซม. – 100)

     นํ้าหนักมาตรฐานของผูหญิง = (ความสูงหนวยเปน ซม. – 100) x 0.9

      (ผลคานํ้าหนัก ± 5)

- มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบอาชีพธุรกิจการบิน    

4. สอบสัมภาษณ เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย แฟมสะสมงาน (Portfolio) 

ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ (พรอมสําเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) เปนตน

30

14 การทองเท่ียวและการบริการ 11650111620103A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 30 20 50 - - - 1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2. คุณสมบัติเฉพาะ

- ผูเขาศึกษาชาย มีสวนสูงไมนอยกวา 165 เซนติเมตร

- ผูเขาศึกษาหญิง มีสวนสูงไมนอยกวา 158 เซนติเมตร 

- มีนํ้าหนักตองสัมพันธกับสวนสูง โดยใชเกณฑการคํานวนสวนคานํ้าหนักมาตรฐานท่ีทางกระทรวง

สาธารณสุขรับรอง ดังน้ี

     นํ้าหนักมาตรฐานของผูชาย = (ความสูงหนวยเปน ซม. – 100)

     นํ้าหนักมาตรฐานของผูหญิง = (ความสูงหนวยเปน ซม. – 100) x 0.9

     (ผลคานํ้าหนัก  ±  5  )

3. มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการปฏิบัติงานดานโรงแรม

4. สอบสัมภาษณ เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย แฟมสะสมงาน (Portfolio) 

ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ (พรอมสําเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) เปนตน

30

15 ครุศาสตร 11650202700601A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

30 20 20 - - 30 1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2. คะแนนภาษาอังกฤษ คานํ้าหนัก รอยละ 30

3. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสม และไมเปนอุปสรรคตอการประกอบวิชาชีพครู

4. สอบสัมภาษณ

20



O-NET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5

คาน้ําหนัก (%)

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2563

รอบท่ี 2 โควตา (Quota)

คุณสมบัติพิเศษ จํานวนรับ

ลําดับ คณะ/โรงเรียน รหัสหลักสูตร (TCAS) หลักสูตร/สาขาวิชา

16 ครุศาสตร 11650302700601A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

(ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก)

30 20 20 - - 30 1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2. คะแนนภาษาอังกฤษ คานํ้าหนัก รอยละ 30

3. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสม และไมเปนอุปสรรคตอการประกอบวิชาชีพครู

4. สอบสัมภาษณ

20

17 ครุศาสตร 11650502700601A หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

(ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ลําปาง)

30 20 20 - - 30 1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2. คะแนนภาษาอังกฤษ คานํ้าหนัก รอยละ 30

3. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสม และไมเปนอุปสรรคตอการประกอบวิชาชีพครู

4. สอบสัมภาษณ

20

18 พยาบาลศาสตร 11650104111701A หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

30 20 20 - 30 - 1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

วิทยฐานะ ตองมีจํานวนหนวยกิตในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต และกลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.50 (ผลการเรียนเฉลี่ยกลุมคณิตวิทย และอังกฤษ ไมนอยกวา 

2.75) 

3. คุณสมบัติเฉพาะ

- ผูเขาศึกษา มีสวนสูงไมนอยกวา 155 เซนติเมตร

- รูปรางสมสวน โดยมีคาBMI ไมนอยกวา 18.5 กก./ตร.ม. และไมเกิน 29 กก./ตร.ม.

-  สุขภาพสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือความพิการ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา

 ดังตอไปน้ี

       1) ปญหาทางจิตเวชข้ันรุนแรง

       2) โรคติดตอในระยะติดตออันตราย

       3) โรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง ภาวะไตวายเรื้อรัง ใชสารเสพติด 

       4) ความผิดปกติของระบบประสาทสัมผัสและการรับรู ไดแก การรับรสและกลิ่น การไดยิน การ

มองเห็น เชน ไมสามารถมองเห็นภาพเปนสามมิติ ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองขาง 

       5) ความผิดปกติในการเคลื่อนไหว เปนตน

20

19 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 11650103902501A หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 30 20 50 - - - 1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ  

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.50     

3. สอบสัมภาษณภาษาอังกฤษ เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณประกอบดวยแฟมสะสมงาน 

(Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ (พรอมสําเนาเกียรติบัตรประกาศนียบัตร) ท่ีแสดงถึง

ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ เปนตน

20



O-NET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5

คาน้ําหนัก (%)

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2563

รอบท่ี 2 โควตา (Quota)

คุณสมบัติพิเศษ จํานวนรับ

ลําดับ คณะ/โรงเรียน รหัสหลักสูตร (TCAS) หลักสูตร/สาขาวิชา

20 วิทยาการจัดการ 11650106901101A หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรนวัตกรรมและผูประกอบการธุรกิจ 30 20 50 - - - 1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ  

2. มีสุขภาพรางกายสมบูรณ ไมมีความพิการ หรือผิดปกติทางดานรางกาย อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา    

3. มีแฟมสะสมงาน (portfolio) ทางดานศิลปะ รางวัลจากการประกวด ใบรับรองการอบรมของตนเอ

4. สอบสัมภาษณ เอกสารประกอบการพิจารณา การสัมภาษณ ประกอบดวย ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

แฟมสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ เปนตน
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