










Portfolio

จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

1 การเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร 
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

40 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญหรือเทียบเทา โดยมีจํานวนหนวยกิตในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต หรือ
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญหรือเทียบเทา โดยมีจํานวนหนวยกิตในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
 หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของดานอาหาร
2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)
    - รางวัล (ระดับจังหวัดขึ้นไป) ดานอาหารหรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ
    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานอาหารหรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ
    - ประสบการณเดนดานอาหาร หรือที่เกี่ยวของ
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00 
4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 
(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย
5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกติ) โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับดานอาหาร
หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต 
หรือรายวิชาไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

*** ใหผูสมัครนําสงสรุปขอมูลประวัติสวนตัวพรอมใบแสดงผลการเรียน จํานวน 5 ภาคเรียน (Transcript)/ ผลงาน/ 
ความสามารถพิเศษ (รางวัล ใบประกาศนียบัตร หรือประสบการณ ดานอาหาร) ในรูปแบบไฟล PDF เทานั้น โดยไมจํากัด
จํานวนหนา มาที่อีเมล food@dusit.ac.th และ culinary.sdu@gmail.com

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2565

ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 1 Portfolio

ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 หนาที่ 1 / 15



Portfolio

จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2565

ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 1 Portfolio

2 การเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต โภชนาการและการประกอบอาหาร
เพื่อการสรางเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย 
(อาคารวิทยาศาสตร  ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

40 1.  ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)
    - รางวัล (ระดับจังหวัดขึ้นไป) ดานอาหารหรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ
    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานอาหารหรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ
    - ประสบการณเดนดานอาหาร หรือที่เกี่ยวของ
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00 
4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 
(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย
5. มีคาดัชนีมวลกาย (BMI)  อยูในชวง 16 - 29 กิโลกรัมตอตารางเมตร
6. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกติ) โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับดานอาหาร
หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต 
หรือรายวิชาไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

*** ใหผูสมัครนําสงสรุปขอมูลประวัติสวนตัวพรอมใบแสดงผลการเรียน จํานวน 5 ภาคเรียน (Transcript)/ ผลงาน/ 
ความสามารถพิเศษ (รางวัล ใบประกาศนียบัตร หรือประสบการณ ดานอาหาร) ในรูปแบบไฟล PDF เทานั้น โดยไมจํากัด
จํานวนหนา มาที่อีเมล food@dusit.ac.th และ nuaging.2563@gmail.com

ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 หนาที่ 2 / 15



Portfolio

จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2565

ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 1 Portfolio

3 การเรือน ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร 
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

40 1.  ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)
    - รางวัล (ระดับประเทศขึ้นไป) ดานคหกรรมศาสตรหรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ
    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานคหกรรมศาสตรหรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ
    - ประสบการณเดนดานคหกรรมศาสตร หรือที่เกี่ยวของ
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00
4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm 
และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย
5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกติ) โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ดานคหกรรมศาสตร
หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต 
หรือรายวิชาไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

*** ใหผูสมัครนําสงสรุปขอมูลประวัติสวนตัวพรอมใบแสดงผลการเรียน จํานวน 5 ภาคเรียน (Transcript)/ ผลงาน/ 
ความสามารถพิเศษ (รางวัล ใบประกาศนียบัตร หรือประสบการณ ดานอาหาร) ในรูปแบบไฟล PDF เทานั้น โดยไมจํากัด
จํานวนหนา มาที่อีเมล food@dusit.ac.th และ siwaporn_yim@dusit.ac.th

ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 หนาที่ 3 / 15



Portfolio

จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2565

ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 1 Portfolio

4 การเรือน ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร 
(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

40 1.  ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)
    - รางวัล (ระดับประเทศขึ้นไป) ดานคหกรรมศาสตรหรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ
    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานคหกรรมศาสตรหรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ
    - ประสบการณเดนดานคหกรรมศาสตร หรือที่เกี่ยวของ
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00
4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 
(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย
5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกติ) โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ดานคหกรรมศาสตร
หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต 
หรือรายวิชาไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

*** ใหผูสมัครนําสงสรุปขอมูลประวัติสวนตัวพรอมใบแสดงผลการเรียน จํานวน 5 ภาคเรียน (Transcript)/ ผลงาน/ 
ความสามารถพิเศษ (รางวัล ใบประกาศนียบัตร หรือประสบการณ ดานอาหาร) ในรูปแบบไฟล PDF เทานั้น โดยไมจํากัด
จํานวนหนา มาที่อีเมล food@dusit.ac.th และ japan45ru@gmail.com

ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 หนาที่ 4 / 15



Portfolio

จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2565

ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 1 Portfolio

5 การเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

60 1.  ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)
    - รางวัล (ระดับประเทศขึ้นไป) ดานอาหารหรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ
    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานอาหารหรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ
    - ประสบการณเดนดานอาหาร หรือที่เกี่ยวของ
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00 
4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 
(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย
5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกติ) โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับดานอาหาร
หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต 
หรือรายวิชาไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

*** ใหผูสมัครนําสงสรุปขอมูลประวัติสวนตัวพรอมใบแสดงผลการเรียน จํานวน 5 ภาคเรียน (Transcript)/ ผลงาน/ 
ความสามารถพิเศษ (รางวัล ใบประกาศนียบัตร หรือประสบการณ ดานอาหาร) ในรูปแบบไฟล PDF เทานั้น โดยไมจํากัด
จํานวนหนา มาที่อีเมล food@dusit.ac.th และ kanjanut_wai@dusit.ac.th

ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 หนาที่ 5 / 15



Portfolio

จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2565

ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 1 Portfolio

6 การเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

30 1.  ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)
    - รางวัล (ระดับประเทศขึ้นไป) ดานอาหารหรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ
    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานอาหารหรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ
    - ประสบการณเดนดานอาหาร หรือที่เกี่ยวของ
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00 
4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 
(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย
5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกติ) โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับดานอาหาร
หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต 
หรือรายวิชาไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

*** ใหผูสมัครนําสงสรุปขอมูลประวัติสวนตัวพรอมใบแสดงผลการเรียน จํานวน 5 ภาคเรียน (Transcript)/ ผลงาน/ 
ความสามารถพิเศษ (รางวัล ใบประกาศนียบัตร หรือประสบการณ ดานอาหาร) ในรูปแบบไฟล PDF เทานั้น โดยไมจํากัด
จํานวนหนา มาที่อีเมล food@dusit.ac.th boonyaporn_chu@dusit.ac.th และ mayuree_yod@dusit.ac.th

ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 หนาที่ 6 / 15



Portfolio

จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2565

ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 1 Portfolio

7 การเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
(ศูนยการศึกษา ตรัง)

30 1.  ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)
    - รางวัล (ระดับประเทศขึ้นไป) ดานอาหารหรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ
    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานอาหารหรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ
    - ประสบการณเดนดานอาหาร หรือที่เกี่ยวของ
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00 
4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 
(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย
5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกติ) โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับดานอาหาร
หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต 
หรือรายวิชาไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

*** ใหผูสมัครนําสงสรุปขอมูลประวัติสวนตัวพรอมใบแสดงผลการเรียน จํานวน 5 ภาคเรียน (Transcript)/ ผลงาน/ 
ความสามารถพิเศษ (รางวัล ใบประกาศนียบัตร หรือประสบการณ ดานอาหาร) ในรูปแบบไฟล PDF เทานั้น โดยไมจํากัด
จํานวนหนา มาที่อีเมล food@dusit.ac.th และ academic.sdutrang@gmail.com

ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 หนาที่ 7 / 15



Portfolio

จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2565

ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 1 Portfolio

8 การเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
(ศูนยการศึกษา ลําปาง)

30 1.  ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)
    - รางวัล (ระดับประเทศขึ้นไป) ดานอาหารหรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ
    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานอาหารหรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ
    - ประสบการณเดนดานอาหาร หรือที่เกี่ยวของ
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00 
4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 
(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย
5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกติ) โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับดานอาหาร
หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต 
หรือรายวิชาไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

*** ใหผูสมัครนําสงสรุปขอมูลประวัติสวนตัวพรอมใบแสดงผลการเรียน จํานวน 5 ภาคเรียน (Transcript)/ ผลงาน/ 
ความสามารถพิเศษ (รางวัล ใบประกาศนียบัตร หรือประสบการณ ดานอาหาร) ในรูปแบบไฟล PDF เทานั้น โดยไมจํากัด
จํานวนหนา มาที่อีเมล food@dusit.ac.th และ Foodlampang.sdu@gmail.com

ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 หนาที่ 8 / 15



Portfolio

จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2565

ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 1 Portfolio

9 ครุศาสตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา 
(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

30 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00 
3. ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
4. มีความประสงคที่จะทํางานดานการศึกษา เชน ครูระดับประถมศึกษา ผูเช่ียวชาญดานภาษาอังกฤษ หรือนักวิชาการ
ทางการศึกษา เปนตน
5. ยื่นแบบแสดงความประสงคที่จะทํางานทางดานการศึกษา (เขียนเปนความเรียงความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 
ผูสมัครจะพิมพหรือเขียนก็ได
(สง Portfolio มาที่ https://drive.google.com/drive/folders/1wbaF_NSnk8fAv5BvcbpP9BQI3j7EQu0v
หรือ สแกน QR Code ดานลางนี้)

ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 หนาที่ 9 / 15



Portfolio

จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2565

ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 1 Portfolio

10 ครุศาสตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา 
(ศูนยการศึกษา ลําปาง)

30 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00
3. ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
4. ยื่นแบบแสดงความประสงคที่จะเรียน/ทํางานทางดานการประถมศึกษา รวมทั้งเปาหมายของชีวิต (เขียนเปนความเรียง
 ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 ผูสมัครจะพิมพหรือเขียนก็ได)
5. เปนนักเรียนผูทํากิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน เชน ประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ประธานสี 
หรือตําแหนงอื่น ๆ เปนตน โดยตองมีหลักฐานชัดเจน ไดแก ใบรับรองจากโรงเรียนและภาพการทํากิจกรรมตาง ๆ
6. เปนนักเรียนผูทํากิจกรรมจิตอาสาตาง ๆ ภายนอกโรงเรียน โดยตองไดรับการรับรองจากหนวยงาน
ที่ไปชวยงานอยางเปนทางการ
7. เปนนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ เชน การรองเพลง ศิลปะ ดนตรี 
หรือภาษาตางประเทศ เปนตน (ทดสอบในวันสัมภาษณ)
8. เปนผูที่มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมในวิชาชีพครู
9. ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ
(สง Portfolio มาที่ https://forms.gle/1H1AUVNjRe5eMWAR9)

11 ครุศาสตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา 
(ศูนยการศึกษา นครนายก)

30 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเรียน 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00
3. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติทางดานรางกายหรือจิตใจ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
4. นําเสนอแฟมผลงานความสามารถ หรือผลงานดานอื่น ๆ เชน การรวมกิจกรรมจิตอาสา การประกวดรางวัลตาง ๆ 
กิจกรรมหรือโครงการตางๆที่เขารวม เปนตน
5. เขียนเรียงความหัวขอ "แรงบันดาลใจในการเปนคร"ู มีความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 สามารถพิมพหรือเขียนก็ได
โดยแนบรวมกับเลมแฟมผลงาน
(สง Portfolio มาที่อีเมล Suandusit.nayok@gmailcom)

ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 หนาที่ 10 / 15



Portfolio

จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2565

ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 1 Portfolio

12 ครุศาสตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 
(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

20 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00
3. ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
4. มีความประสงคที่จะทํางานดานการศึกษาปฐมวัย เชน ครูระดับปฐมวัย ผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษสําหรับเด็กเล็ก 
หรือนักวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย เปนตน
5. ยื่นแบบแสดความประสงคที่จะเรียน / ทํางานทางดานการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งเปาหมายของชีวิต (เขียนเปนความ
เรียง ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 ผูสมัครจะพิมพหรือเขียนก็ได)
6. เปนนักเรียนผูทํากิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน เชน ประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน ประธานสี
หรือตําแหนงอื่น ๆ เปนตน โดยตองมีหลักฐานชัดเจน ไดแก ใบรับรองจากโรงเรียนและภาพการทํากิจกรรมตาง ๆ
7. เปนนักเรียนผูทํากิจกรรมจิตอาสาตาง ๆ ภายนอกโรงเรียน โดยตองไดรับการรับรองจากหนวยงาน
ที่ไปชวยงานอยางเปนทางการ
8. เปนนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ เชน การรองเพลง ศิลปะ ดนตรี 
หรือภาษาตางประเทศ เปนตน (ทดสอบในวันสัมภาษณ)
9. ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ
(สง Portfolio มาที่อีเมล Koranitsdu@gmail.com)

ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 หนาที่ 11 / 15



Portfolio

จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2565

ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 1 Portfolio

13 ครุศาสตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 
(ศูนยการศึกษา นครนายก)

30 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00
3. เปนผูที่มีสุขภาพรางกายและจิตใจสมบูรณ ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือความผิดปกติทางดานรางกาย หรือจิตใจ อัน
เปนอุปสรรคตอการศึกษา
4. นําเสนอแฟมสะสมผลงานที่แสดงความประสงคที่จะทํางานดานการศึกษา เชน ครูระดับปฐมวัยผูเชี่ยวชาญดาน
ภาษาอังกฤษ หรือนักวิชาการทางการศึกษา หรือความสามารถดานศิลปะ ดนตรี 
งานประดิษฐตาง ๆ เปนตน 
5. ยื่นแบบแสดงความประสงคที่จะทํางานทางดานการศึกษา (เขียนเปนความเรียง ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 
ผูสมัครจะพิมพหรือเขียนก็ได)
(สง Portfolio มาที่อีเมล Suandusit.nayok@gmailcom)

14 ครุศาสตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 
(ศูนยการศึกษา ลําปาง)

30 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเรียน 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00
3. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสม และไมเปนอุปสรรคตอการประกอบวิชาชีพครู
4. นําเสนอแฟมสะสมผลงานที่แสดงความประสงคที่จะทํางานดานการศึกษา เชน ครูระดับปฐมวัยผูเชี่ยวชาญ ดาน
ภาษาอังกฤษ หรือนักวิชาการทางการศึกษา หรือความสามารถดานศิลปะ ดนตรี 
งานประดิษฐตาง ๆ เปนตน 
5. ยื่นแบบแสดงความประสงคที่จะทํางานทางดานการศึกษา (เขียนเปนเรียงความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 โดย
ผูสมัครจะพิมพหรือเขียนก็ได) 
(สง Portfolio มาที่อีเมล piyanai_puj@hotmail.com อ.ปยนัยน ภูเจริญ)
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Portfolio

จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2565

ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 1 Portfolio

15 มนุษยศาสตรฯ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 30 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
2. มีความสนใจการเขารวมกิจกรรมหรือชอบการสรางสรรคผลงานตาง ๆ โดยมีภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ไดแก แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสนใจและ
ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ ในรูปแบบไฟลเอกสาร หรือวิดีโอคลิปแนะนําตนเอง
(สง Portfolio มาที่อีเมล husoenglishprogram@gmail.com)

16 มนุษยศาสตรฯ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนเพื่องานบริการ 20 1.ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ไดแก แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงผลงานดานการใช
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (ถามี) หรือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ดานการใชภาษาอังกฤษและภาษาจีน (ถามี) 
3. การสอบสัมภาษณ
(สง Portfolio มาที่อีเมล Groupchinese895@gmail.com หรือ facebook: ภาษาจีนเพื่องานบริการ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต)

17 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรนวัตกรรมและผูประกอบการธุรกิจ 20 1.  ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
2. เปนผูที่มีสุขภาพรางกายและจิตใจสมบูรณ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไมมีความพิการ หรือ ผิดปกติทางดานรางกายหรือ
จิตใจอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
3. เปนผูที่มีแฟมสะสมงาน (portfolio) ที่แสดงความสามารถทางภาษาจีน อังกฤษ ศิลปะ รางวัลจากการประกวด 
ใบรับรองการอบรมของตนเอง ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน
4. สอบสัมภาษณ โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทักษะการสื่อสารทั้งไทยและภาษาตางประเทศ (พิจารณาจากผล
การเรียน) ทัศนคติ บุคลิกภาพ และความพรอมในการเขาศึกษา
 -  เอกสารประกอบการพิจารณา การสัมภาษณ ประกอบดวย ผลการเรียนเฉลี่ย สะสม 5 ภาคเรียน พรอมสําเนา  
Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ เปนตน 
(สง Portfolio มาที่อีเมล sduintercommarts@gmail.com สอบถามขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตอไดที่ 0 2244 5781 
คุณธีระเดช)
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Portfolio

จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2565

ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 1 Portfolio

18 วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน 50 1.  ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสอบผานการศึกษาระดับเกรด 12 
จากโรงเรียนนานาชาติหรือเทียบเทาจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. ผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ สอบผานการศึกษาเทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนั้นและไดรับ
การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  
3. ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรช้ันสูงหรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิตหรือรายวิชาได
4. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาไดเปนอยางดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
5. เปนผูที่มีแฟมสะสมงาน (portfolio) ที่แสดงความสามารถทางภาษาจีน อังกฤษ ศิลปะ รางวัลจากการประกวด 
ใบรับรองการอบรมของตนเอง ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน
7. สอบสัมภาษณ โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทักษะการสื่อสารทั้งไทยและภาษาตางประเทศ (พิจารณาจากผล
การเรียน) ทัศนคติ บุคลิกภาพ และความพรอมในการเขาศึกษา 
-  เอกสารประกอบการพิจารณา การสัมภาษณ ประกอบดวย ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน พรอมสําเนา  
Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ เปนตน (สง Portfolio มาที่อีเมล chinaaseansdu@gmail.com)

19 วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจสรางสรรคและเทคโนโลยีดิจิทัล 20 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
2. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ไดแก แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 
3. สัมภาษณจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
(สง Portfolio มาที่อีเมล dbtech.sdu@gmail.com)
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Portfolio

จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2565

ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 1 Portfolio

20 วิทยาศาสตรฯ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 
(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

30 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ (วิชากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศ) หรือ
เปนนักเรียนตางชาติที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(High School) ดานวิทยาศาสตรเทียบเทา และสามารถสื่อสาร และเขียนภาษาไทยได 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.50 
3. แฟมสะสมงาน (Portfolio) ประกอบ ผลการเรียน อยางนอย 4 ภาคการศึกษา ความสามารถพิเศษ ใบ
ประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร การทํากิจกรรมตาง ๆ จิตอาสา จงบอกเหตุผลทําไมจึงเลือกเรียนวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง (สง portfolio มาที่อีเมล cosmetic.suandusit@gmail.com)
4. สอบสัมภาษณ (แบบ online)
5. ไมเปนผูมีความพิการทางสายตา การมองเห็น การไดยิน การพูด และการสื่อสาร ไมเปนผูที่มีปญหาทางจิตเวชขั้น
รุนแรง ไดแก โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน และไมเปนโรคติดตอรายแรง อันเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา และการประกอบวิชาชีพ  

21 วิทยาศาสตรฯ วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

20 1. ผูที่คาดวาจะผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.สายวิทยจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ โดยมีจํานวนหนวยกิตกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต 
และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.50 
3. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกติ)ประกอบดวย แฟมสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ 
- ทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี นวัตกรรมและอื่นที่เกี่ยวของกับสุขภาพ อนามัย 
4. ไมเปนผูมีความพิการทางสายตา การมองเห็น การไดยิน การพูด และการสื่อสาร ไมเปนผูที่มีปญหาทางจิตเวชขั้น
รุนแรง ไดแก โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน และไมเปนโรคติดตอรายแรง อันเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
(สง portfolio มาที่อีเมล occ.dusit@gmail.com)

ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 หนาที่ 15 / 15


