
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 5 Direct Admission)  
----------------------------------- 

 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 5 Direct Admission) 
ระหว่างวันที่  9 - 15 มิถุนายน 2563  จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้ 
1) จำนวนที่จะรับ จำแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา และรหัสวิชาสอบ 
 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จำนวนรับ 

(คน) 
GPAX 

6 ภาคเรียน 

คณะครุศาสตร์ 
1115    เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการศึกษา 30 ≥ 2.00 

รวมคณะครุศาสตร์ 30  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ    
2201 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 ≥ 2.00 

2202 เทคโนโลยสีารสนเทศ 30 ≥ 2.00 

2208 เคมี 30 ≥ 2.00 

2240 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ 
   - จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ 
   - นวัตกรรมผลิตภัณฑช์ีวภาพ 

50 ≥ 2.00 

2243 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
  - ชีววิทยา 
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 

50 ≥ 2.00 

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 190  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  
2502 การจัดการอุตสาหกรรม 40  
2503 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม 25  
2505 เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 20 ≥ 2.00 
2520 การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ 20  
2521 การบริหารทรัพยากรอาคาร 25  
2525 การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย  10 ≥ 2.00 

 



 

 

 
 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จำนวนรับ 

(คน) 
GPAX 

6 ภาคเรียน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2535 อุตสาหกรรมการพิมพ์  
   - แขนงเทคโนโลยีการพิมพ์ 
   - แขนงการออกแบบสิ่งพิมพ์ 
   - แขนงการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์ 

25  

2536 เทคโนโลยไีฟฟา้  
   - แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
   - แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
   - แขนงเทคโนโลยีพลงังาน 

50  

2524 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
    - แขนงการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
    - แขนงนวัตกรรมการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ 

30  

รวม 245  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

2519 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 ≥ 2.00 
รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 275  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

2401 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 40  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

3401 ภาษาไทย 20 ≥ 2.00 
3449 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 60 ≥ 2.00 
3462 การจัดการสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม) 40  
3463 การจัดการสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการทางวัฒนธรรม) 40  

รวม 160  
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบณัฑิต 

3467 สารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา) 60  
3468 สารสนเทศศาสตร์ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) 60  

รวม 120  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 

3464 รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) 80 ≥ 2.00 
3465 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) 80 ≥ 2.00 
3466 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) 40 ≥ 2.00 
3450 การบริหารงานตำรวจ 100 ≥ 2.00 

รวม 300  
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

3440 นิติศาสตร ์ 40 ≥ 2.00 
รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 660  

 

 



 

 

 
 
 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จำนวนรับ 

(คน) 
GPAX 

6 ภาคเรียน 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
6601 จิตรกรรม 15  

6606 การออกแบบนิเทศศิลป ์ 5  

6607 การออกแบบเครื่องแต่งกาย 10  
6611 ดนตรี  40  
6613 ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) 10  

6614 ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) 10  

6615 การออกแบบผลิตภัณฑ์สรา้งสรรค์ 20  

รวมคณะศิลปกรรมศาสตร์ 110  
คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ 
3301 นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร)์ 20 ≥ 2.00 
3321 นิเทศศาสตร์ (การประชาสมัพันธ์และการสื่อสารองค์กร) 40 ≥ 2.00 
3322 นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและสือ่สารการตลาด) 30 ≥ 2.00 
3328 นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 30 ≥ 2.00 

รวม 120  
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

7310 บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 80 ≥ 2.00 
7312 บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 80 ≥ 2.00 
7313 บริหารธุรกิจ (การตลาด) 70 ≥ 2.00 
7336 บริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ) 30 ≥ 2.00 
7337 บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) 60 ≥ 2.00 
7328 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 ≥ 2.00 

รวม 360  
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

7338 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 50 ≥ 2.00 
หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 

8302 บัญช ี 50 ≥ 2.00 
รวมคณะวิทยาการจัดการ 580  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  

7322 การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 40  

7323 การจัดการคุณภาพ 40  

7335 การจัดการทุนมนษุย์และองค์การ 40  

7349 การจัดการอีสปอร์ต  30  

 
 



 

 

 
รหัส 

สาขาวิชา 
หลักสูตร / สาขาวิชา 

จำนวนรับ 
(คน) 

GPAX 
6 ภาคเรียน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
7350 นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 50  

รวม 200  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

2901 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการตลาด 30  
รวม 30  

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   
3471 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) 100  
3472 รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ) 30  

รวมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 360  
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ป)ี 
2523 สถาปัตยกรรม 35 ≥ 2.00 

รวมวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 35  
รวมจำนวนรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 2,240  
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยกุต์บัณฑติ 
2210 การแพทย์แผนไทยประยุกต ์ 60 ≥ 2.00 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  
2232 สาธารณสุขศาสตร ์ 90 ≥ 2.00 

2239 สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ  10 ≥ 2.00 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  
2233 วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสขุภาพเด็ก) 40 ≥ 2.00 

2235 วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสขุภาพและความงาม) 30 ≥ 2.00 

2302 การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ 60 ≥ 2.00 

2301 กัญชาเวชศาสตร ์ 40 ≥ 2.00 

2236 เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข 30 ≥ 2.00 

หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (6 ปี)  
2237 การแพทย์แผนจนี 50 ≥ 2.00 

รวมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 410  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

รหัส 
สาขาวิชา หลักสูตร / สาขาวิชา 

จำนวนรับ 
(คน) 

GPAX 
6 ภาคเรียน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

7321 การจัดการโลจิสติกส ์ 100  
7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) 100  
7342 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) 70  
7343 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ) 100  
7351 การจัดการโลจิสติกสส์ำหรับธรุกิจออนไลน ์ 50  
7344 การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 10  

รวมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 430  
วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
1201 คณิตศาสตร์(หลักสูตรสองภาษา) 60  

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
7319 บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 30  
7352 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 30  

รวม 60  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

3442 ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 200  

3452 การจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 30  

3454 การโรงแรม(การจัดการโรงแรม) (หลักสูตรนานาชาต)ิ 30  

3455 การโรงแรม (ธุรกิจภัตตาคาร) (หลักสูตรนานาชาติ) 30  

รวมวิทยาลัยนานาชาติ 320  

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

9303 ศิลปะภาพยนตร์(การสร้างภาพยนตร์) 20  

9304 ศิลปะภาพยนตร์(ศิลปะการแสดงประยุกต์) 20  

9305 การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล(การออกแบบดิจิทัล) 20  

9306 การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล(การตลาดดิจิทัล) 20  

รวมวิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ 80  

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

7345 การจัดการโลจิสติกส์ 40  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
3469 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 30  

รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 70  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

รหัส 
สาขาวิชา หลักสูตร / สาขาวิชา 

จำนวนรับ 
(คน) 

GPAX 
6 ภาคเรียน 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

7346 การจัดการโลจิสติกส์ 40  

รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 40  

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 
7347 การจัดการโลจิสติกส์ 30  
3470 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 30  

รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 60  

รวมจำนวนรับนักศึกษาศูนย์การศึกษา 1,410  

รวมจำนวนรับนักศึกษาทั้งสิ้น 3,650  
 
 

หมายเหตุ  :   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด/ปิด สาขาวิชาที่มีจำนวนรับ 
                    นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ  
 
 

2) คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครสอบ 
 2.1  คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไป 
  2.1.1 ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  2.1.2 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  หรือนักบวชในศาสนาอ่ืน 
  2.1.3 เป็นผู้มีจิตปกติ  และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ  หรือ
โรคที่สังคมรังเกียจ เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
  2.1.4 ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก  หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด  ๆ  เพราะความผิดตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
  2.1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ  โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ  
หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 
  2.1.6 มีคุณสมบัติอย่างอ่ืนที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 

2.1.7 ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร  
 

หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 

- เคมี 
- ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
- วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการ
อาหาร 
- จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
อาหารและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และมี
หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 
หน่วยกิต คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หนว่ยกิต 

- วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การ
ดูแลสุขภาพเด็ก) 
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การ
ดูแลสุขภาพและความงาม) 
 

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และมี
หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

- การออกแบบกราฟิกและ
มัลติมีเดีย 

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า และมีความรู้พ้ืนฐานด้านการออกแบบกราฟิก 
และมั ลติ มี เดี ย  ความรู้ พ้ื นฐานด้ านศิลปะการจัด
องค์ประกอบศิลป์ 

- การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์, องค์ประกอบศิลป์ 

- การออกแบบตกแต่งภายใน
และนิทรรศการ 

1. มีความรู้พื้นฐานด้านศิลปะ 
2. ทักษะวาดรูปเบื้องต้น 
หมายเหตุ : ต้องไม่เป็นบุคคลตาบอดสี  

- อุตสาหกรรมการพิมพ์ (การ
ออกแบบสิ่งพิมพ์) 

ต้องมีความรู้ ความสามารถหลักการออกแบบกราฟิก   
โลโก้และตัวอักษร, หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ และ
ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดสี 

- เทคโนโลยีความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย 

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  และมี
หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 
หน่วยกิต คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

- อุตสาหกรรมการพิมพ์ 
(เทคโนโลยีการพิมพ์) 

ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดสี 

- เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการตลาด 

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และมี
หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 
 

  
 
 



 

 

  
 
 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 
 

หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 

-วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
-เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า 

- ภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ 

ต้องไม่เป็นบุคคลตาบอดสี 

2. การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต 

- การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และมี
หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

3. สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

- สาธารณสุขศาสตร์ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และมี
หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

4. วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และมี
หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

5. รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

- การบริหารงานตำรวจ อายุไม่เกิน 21 ปี  
ผู้ชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม.  
ผู้หญิงส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.  
ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 34.9 ไม่มีรอยสักบน
ร่างกาย ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา และไม่เป็นผู้พิการทาง
ร่างกาย 

6. ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

- ศิลปะการแสดง (ศิลปะการ
ละคร)   

- มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง เช่น การกำกับ
การแสดง การเขียนบท การร้องเพลง การเต้นรำ
ประเภทต่างๆ การออกแบบเสื้อผ้า การแต่งหน้า และ
การออกแบบฉากเป็นต้น 
 

- ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์
ไทย) 

- มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านนาฏศิลป์ไทย 
เช่น รำแม่บทเล็ก การแสดงพื้นเมือง รำเดี่ยว รำคู่ ระบำ
แบบมาตรฐาน และระบำเบ็ดเตล็ดชุดต่างๆ 
- มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ และมี
คุณสมบัติอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง เช่น 
แต่งหน้า แต่งกายเพ่ือการแสดง เป็นต้น  
 

- ดนตรี 
 

- มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะ  ในการปฏิบัติ   
  เครื่องดนตรีไทย  ขับร้อง ไทยได้ 
- มีความรู้  ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติเครื่อง 
  ดนตรีสากล  หรือขับร้องสากลได้ 
- มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
และการปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัด 

 



 

 

 
  
2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 
 

หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 
6. ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

- การออกแบบนิเทศศิลป์   - ต้องมีความรู ้  ความสามารถหรือทักษะทางด้านศิลปะและการ
ออกแบบ  เช่น การวาดเส้น การใช้สี และการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์   

- การออกแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ 

- ต้องมีความรู ้ความสามารถหรือทกัษะทางด้านศิลปะและการ
ออกแบบ  เช่น การวาดเส้น การจดัองค์ประกอบศิลป์ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ การออกแบบ 

- การออกแบบเครื่องแต่งกาย - ต้องมีความรู้  ความสามารถ  และทักษะทางด้านการ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย  เช่น  การวาดโครงหุ่นแฟชั่น 
การออกแบบเสื้อผ้า การใช้สีทางการออกแบบ การสร้าง
แพทเทิร์น และเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น 

 - จิตรกรรม - มีพ้ืนฐานทางด้านการวาดเส้นจิตรกรรม และ
องค์ประกอบศิลปะ 
- มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ หรืองาน
ศิลปกรรมร่วมสมัย 

7. ศิลปศาสตรบัณฑิต - ธุรกิจการบิน 
- การจัดการท่องเที่ยว 
- การโรงแรม (การโรงแรม) 
- การโรงแรม (ธุรกิจ
ภัตตาคาร) 

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า 
- เกรดเฉลี่ย 4-5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
- เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 2.00 

- การจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ 

- เป็นผู้มีใจรักงานด้านบริการ 
- มีบุคลิกภาพดี  คล่องแคล่ว กระตือรือร้น  มีมนุษย์
สัมพันธ์ และกล้าแสดงออก 
- มีความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 

- การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

-หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์, องค์ประกอบศิลป์ 

9. บริหารธุรกิจบัณฑิต - บริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า 
- เกรดเฉลี่ย 4-5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
- เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 2.00 

10. สถาปัตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต (5 ปี) 

- สถาปัตยกรรม - ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า และหรือต้องสำเร็จการศึกษาประกาศบัตรวิชาชีพ 
(ปวช) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 

 
 

3) การรับสมัคร   
  ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ  ตามประกาศมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับ
ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบท่ี 5 Direct Admission) แล้วจึงสมัคร 
  หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก
เข้าเป็นนักศึกษาแล้วก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืน 

อนึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบท่ี 5 Direct Admission) 

1. รอบที ่5 Direct Admission 
 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 สาขาวิชา
เท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเองว่ามีสิทธิ์
สมัครประเภทนั้นๆหรือไม่ เพ่ือประโยชน์ของตนเอง (ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านบริการเคาน์เตอร์

เซอร์วิส (7-ELEVEN)  จำนวน 350 บาท ค่าธรรมเนียม 10-15 บาท) 
 กรณีผู้สมัครที่มีความพิการ หากมีความประสงค์ที่จะสมัครในคณะ/สาขาวิชา ตามรายละเอียดใน
ประกาศรับสมัครให้ติดต่อโดยตรงกับคณะ/สาขาวิชา นั้นๆ ถ้าสาขายินดีรับผู้สมัครต้องทำหนังสือแจ้งว่าผู้จะ
สมัครในสาขาวิชาอะไร  มีความพิการด้านใด  ภายในวันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2563  ไปยังฝ่ายรับเข้าศึกษา 
กองบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เลขที่ 1 ถนน 
อู่ทองนอก แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียมความ
พร้อมในการจัดสอบให้กับผู้สมัคร 
 

ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต 
วิธีการสมัคร ดังนี้ 

 1 . ส มั ค รผ่ าน ระบ บ อิ น เต อร์ เน็ ต  ที่ เว็ บ ไซ ต์ ฝ่ าย รั บ เข้ าศึ กษ า  กอ งบ ริ ก ารก ารศึ กษ า 
www.admission.ssru.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2563 เลือกสมัครรอบที่ 5 การรับตรง 
(Direct Admission) 

2. ศึกษารายละเอียด เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบท่ี 5 Direct Admission) (โปรดพิมพ์/อ่าน 
และศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ผู้สมัครเอง) 

3. พิมพ์ใบสมัคร/ใบเสร็จชำระเงินนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน  350 บาท ณ จุด
ให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ ตามกำหนดการ (ระหว่างวันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2563) 
เท่านั้น หากไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ผู้สมัคร
ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล ก า ร ช ำ ร ะ เงิ น ไ ด้ ห ลั ง ก า ร ช ำ ร ะ เ งิ น ค่ า ส มั ค ร   3  วั น   ที่
เว็บไซต์www.admission.ssru.ac.th หลังจากบันทึกข้อมูลการสมัคร หากชำระเงินน้อยกว่าที่กำหนด
มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและจะต้องชำระเงินใหม่
ทั้งหมด กรณีชำระเงินที่มากกว่าที่กำหนด หรือชำระเงินผ่านธนาคารสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยจะไม่
คืนส่วนที่เกินให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น  

 
 



 

 

 
 
 
4.กรณีผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาขาวิชาที่สมัครเรียน หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ประวัติผู้สมัครและสาขาวิชาต้องดำเนินการดังนี้ 
4.1 กรณีที่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร ต้องสำเนาเอกสารใบสมัคร และระบุข้อความ “ขอยกเลิก

การสมัคร” ลงในใบสมัครพร้อมทั้งส่งเอกสารมาหมายเลขโทรสาร (Fax) 02-1601262  หรือส่งทาง E-mail 
(Chontiya.le@ssru.ac.th) พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครและระบุข้อความ “ขอยกเลิกการสมัคร”  และ
มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายนี้เป็นสำคัญ 

4.2 กรณีที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ต้องสำเนาเอกสารการสมัครและใบเสร็จชำระเงินค่าสมัคร 
ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และระบุข้อความ “ขอยกเลิกการสมัคร” ลงในใบสมัครพร้อมทั้งส่ง
เอกสารมายังหมายเลขโทรสาร (Fax) 02-1601262 หรือส่งทาง E-mail (Chontiya.le@ssru.ac.th) 
พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครและระบุข้อความ “ขอยกเลิกการสมัคร” หลังจากส่งเอกสารภายใน 2 วัน ให้ผู้สมัคร
บันทึกข้อมูลการสมัครในระบบอินเตอร์เน็ต 

4.3 กรณีผู้สมัครที่ต้องการแก้ไขชื่อ-นามสกุล ให้โทรติดต่อเพ่ือขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร ได้ที่
ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา 02-1601380 

5. หลกัฐานที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง คือ  
5.1 บัตรประจำตัวผู้สมัคร/หรือใบเสร็จชำระเงินค่าสมัครกับทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสฉบับจริง 
5.2 บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการ

ออกให้เท่านั้น   
5.3 สำเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ สำเนาใบประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่

กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า พร้อมทั้งมีข้อความหรือเอกสารที่ระบุคะเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
4 – 6 (ภาคเรียนที่ 1) กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วต้องระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด  

5.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีชื่อนามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน 
5.5 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (ถ้ามี) 
กรณีผู้เข้าสอบไม่นำบัตรประจำตัวประชาชน/หรือใบเสร็จชำระเงินค่าสมัครกับทาง

เคาน์เตอร์เซอร์วิสฉบับจริงดังกล่าวมาแสดงในวันสอบ  มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณี
ใดๆ  ทั้งสิ้น  และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 

หากหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครชำรุดหรือสูญหาย  ติดต่อที่กองอำนวยการสนามสอบ ตึกสำนักงาน
อธิการบดี ชั้น 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เพ่ือดำเนินการเขียนคำร้องขอบัตรแทนเข้าห้องสอบในวัน
สอบคัดเลือก โดย นำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่
ทางราชการออกให้มาด้วย  ทั้งนี้ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการออกบัตรแทนเข้าห้องสอบ  ฉบับละ  50  บาท 
 

4) การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมแจ้งวันเวลา และสถานทีส่อบ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563  
ทางระบบอินเตอร์เน็ตที ่ www.admission.ssru.ac.th 
 

5) การสอบสัมภาษณ์ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และศูนย์การศึกษาที่ผู้สมัครเลือกเข้า
ศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ตามที่ระบุไว้ใน
ตารางสอบและแผนผังนั่งสอบ  และมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
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  5.1 ผู้สมัครสอบควรตรวจสอบผังที่นั่งสอบก่อนวันสอบ  เพ่ือจะได้ทำความเข้าใจเกี่ย วกับ
อาคารสถานที่  และการเดินทางไปยังสนามสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เพ่ือให้สามารถเข้าสอบ
ตามเวลาที่กำหนด 

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

6) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา/พร้อมดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษา
บนระบบอินเทอร์เน็ต 
  6.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน วันที่ 21 มิถุนายน 2563   บน
ระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.admission.ssru.ac.th  ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบดูให้รอบคอบด้วยตนเอง  
เพราะอาจมีคำแนะนำต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบเองอยู่ท้ายประกาศ 
  6.2  ผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาจะต้องดาวน์ โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาที่     
admission.ssru.ac.th  ภายในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2563  ซึ่งนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลในประวัติให้
ครบถ้วนและ  Print – out  นำส่งในวันรายงานตัว  ถ้ากรอกประวัติไม่เรียบร้อยหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถ
รายงานตัวเป็นนักศึกษาได้   
 

7) การรายงานตัวเป็นนักศึกษา  
7.1 ผู้สมัครต้องรายงานตัวเข้าศึกษาใน  วันที่  25 – 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00–15.30 น. 

(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งนำเงิน
ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวเข้าศึกษา  และเอกสารที่ต้องใช้ในการรายงานตัว ดังต่อไปนี้ 
  1. ใบรายงานตัว และใบระเบียนประวัตินักศึกษา กรอกข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับสำเนา 2 ใบ) 
  3. เอกสารวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว (ตัวจริง และฉบับสำเนา 3 ใบ) 
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับสำเนา 1 ใบ) 
  5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล จำนวน 3 ใบ (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใบวุฒิการศึกษา)   
  6. ค่าธรรมเนียมแรกชำระในวันที่รายงานตัว จำนวนเงิน 13,250 บาท 
  7. ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประมาณ 15,000-
40,000 บาท ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

8. ผู้สมัครที่ไม่ทำการรายงานตัวเข้าศึกษาในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ใน 
การเข้าศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

9. นักศึกษาจะต้องทดสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษหากไม ่
ผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนดนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนหรืออบรมรายวิชานอกหลักสูตรดังกล่าวตามกิจกรรม
และปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงจะสำเร็จการศึกษาได้ 

7.2 กรณีนักศึกษาที่รายงานตัว และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว   
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
(รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัย) 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

8) การปฐมนิเทศ  
 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นักศึกษาจะได้รับกำหนดการปฐมนิเทศในวัน
รายงานตัวเป็นนักศึกษา หรือตรวจสอบรายละเอียดได้บนระบบอินเตอร์เน็ตทีเ่ว็บไซต์  www.ssru.ac.th 
 

9) เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
1.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ รายงานตัว ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัย

กำหนด 
2.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาตามหลักสูตร และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
3.ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย หากไม่ปฏิบัติตาม

มหาวิทยาลัยมีสิทธิคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา 
หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว และค่าลงทะเบียน

เรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 

10) สถานที่ติดต่อสอบถาม 
10.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 

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   

10.2 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
- คณะครุศาสตร์ 02-1601060 ต่อ 111, 110  
- 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 

 10.3 ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม 
- วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 062-4913343, 091-5015357 
- วิทยาลัยนานาชาติ 034-964949 กด 101 หรือ 082-5601365   
- วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ 034-964918   

 10.4 ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
- วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 034-773903 , 063-2165585 

 10.5 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 042-129556, 098-2914233, 080-059265 
          10.6 ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 095-5401042, 087-1800345 

10.7 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 077-813308 
 



 

 

 
 
 
 
             ประกาศ   ณ  วันที่  12  พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
 
 
  

                                  
 

                                                 (รศ.ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ์) 
                                                        รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                
 


