หลักเกณฑในการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2562
รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน
ลําดับ

คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร/สาขาวิชา
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5

คุณสมบัติพิเศษตามประกาศ

1

โรงเรียนการเรือน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการกําหนดและการประกอบอาหาร
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

30

20

20

15

15

2

โรงเรียนการเรือน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ )

30

20

30

10

10

3

โรงเรียนการเรือน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

30

20

30

10

10

4

โรงเรียนการเรือน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ )

30

20

30

10

10

5

โรงเรียนการเรือน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

30

20

30

10

10

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.20
- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- สอบสัมภาษณ

6

โรงเรียนการเรือน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
(ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง)

30

20

30

10

10

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.20
- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- สอบสัมภาษณ

7

โรงเรียนการเรือน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
(ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง)

30

20

30

10

10

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.20
- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- สอบสัมภาษณ

8

โรงเรียนการเรือน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ )

30

20

10

10

30

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.20
- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- สอบสัมภาษณ

30

20

50

9

โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.20
- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายคณิต-วิทย
- เพศหญิง สวนสูงไมต่ํากวา 155 เซนติเมตร และมีน้ําหนักสัมพันธกับสวนสูง
- เพศชาย สวนสูงไมต่ํากวา 160 เซนติเมตร และมีน้ําหนักสัมพันธกับสวนสูง
- สอบสัมภาษณ
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.20
- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- สอบสัมภาษณ
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.20
- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- สอบสัมภาษณ
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.20
- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- สอบสัมภาษณ

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. กรณีนักเรียนไทยและนักเรียนตางชาติ GPA ไมต่ํากวา 2.00
3. สอบสัมภาษณ
4. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย แฟมสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ
(พรอมสําเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) เปนตน

รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน
ลําดับ

คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร/สาขาวิชา
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5

คุณสมบัติพิเศษตามประกาศ

10

โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยว

30

20

50

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00
- มีแฟมสะสมงานกิจกรรมที่แสดงออกถึงงานสรางสรรค หรือ งานจิตอาสา หรืองานที่แสดงออกถึงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย
- รางกายแข็งแรงและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานสายอุตสาหกรรมทองเที่ยว
- สอบสัมภาษณ

11

โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยว (ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง)

30

20

50

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00
- มีแฟมสะสมงานกิจกรรมที่แสดงออกถึงงานสรางสรรค หรือ งานจิตอาสา หรืองานที่แสดงออกถึงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย
- รางกายแข็งแรงและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานสายอุตสาหกรรมทองเที่ยว
- สอบสัมภาษณ

12

โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการบิน

30

20

50

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. คุณสมบัติเฉพาะ
2.1 ผูเขาศึกษาชาย มีสวนสูงไมนอยกวา 165 เซนติเมตร
2.2 ผูเขาศึกษาหญิง มีสวนสูงไมนอยกวา 158 เซนติเมตร
2.3 มีน้ําหนักตองสัมพันธกับสวนสูง
2.4 มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง
2.5 ไมเปนผูมีความพิการทางสายตา การมองเห็น การไดยิน การพูด และการสื่อสาร
2.6 ไมเปนผูที่มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ไดแก โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
และการประกอบวิชาชีพธุรกิจการบิน
3. สอบสัมภาษณ โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จําเปนของสาขาวิชา
4. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย แฟมสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ
(พรอมสําเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) เปนตน

รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน
ลําดับ

คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร/สาขาวิชา
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5

คุณสมบัติพิเศษตามประกาศ

13

โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
(ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง)

30

20

50

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. คุณสมบัติเฉพาะ
2.1 ผูเขาศึกษาชาย มีสวนสูงไมนอยกวา 165 เซนติเมตร
2.2 ผูเขาศึกษาหญิง มีสวนสูงไมนอยกวา 158 เซนติเมตร
2.3 มีน้ําหนักตองสัมพันธกับสวนสูง
2.4 มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง
2.5 ไมเปนผูมีความพิการทางสายตา การมองเห็น การไดยิน การพูด และการสื่อสาร
2.6 ไมเปนผูที่มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ไดแก โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
และการประกอบวิชาชีพธุรกิจการบิน
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 5 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.00
4. มีแฟมสะสมผลงานในดานตาง ๆ ที่เปนความสามารถพิเศษ ระหวางป พ.ศ. 2558 – 2560 (จัดทําแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
โดยมีการแนะนําตัวเอง 5 หนา และแสดงหลักฐานหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงความสามารถพิเศษ)
5. สอบสัมภาษณ

14

โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม

30

20

50

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. คุณสมบัติเฉพาะ
2.1 ผูเขาศึกษาชาย มีสวนสูงไมนอยกวา 165 เซนติเมตร
2.2 ผูเขาศึกษาหญิง มีสวนสูงไมนอยกวา 158 เซนติเมตร
2.3 มีน้ําหนักตองสัมพันธกับสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน BMI อยูในเกณฑปกติของมาตรฐาน ASEAN
2.4 ตองเปนผูมีสุขภาพแข็งแรงทางรางกายและจิตใจ มีสติสัมปชัญญะ มีทัศนคติที่ดีตองานบริการ ไมเปนโรคทางจิตเวชในระยะที่
ปรากฎอาการเดนชัดหรือรุนแรงและไมเจ็บปวย ไมเปนโรคเรื้อรังหรือติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการเรียน
และการปฏิบัติงาน
3. สอบสัมภาษณ โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จําเปนของสาขาวิชา
4. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย แฟมสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ
(พรอมสําเนาเกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร) เปนตน

15

คณะครุศาสตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา

30

20

20

30 เกณฑพิจารณาสัมภาษณของหลักสูตรประถมศึกษา
1.บุคลิกภาพ (การแตงกายและกิริยามารยาท)
2.ทักษะการสื่อสาร (การพูดตอบคําถามชัดเจนและมีความมั่นใจ)
3.การแกปญหาเฉพาะหนาและปฏิภานไหวพริบ
4. มุมมองแนวคิดที่มีตอวิชาชีพครูประถมศึกษา

16

คณะครุศาสตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

30

20

20

30 เกณฑพิจารณาการสัมภาษณของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1. บุคลิกภาพ
2. ทักษะการสื่อสาร
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครูอนุบาล
4. ไมมีความบกพรองทางดานรางกาย การเรียนรู และไมเปนโรครายแรงที่เปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพครู

รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน
ลําดับ

คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร/สาขาวิชา
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5

17

คณะครุศาสตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

30

20

20

18

คณะครุศาสตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก)

30

20

20

19

คณะครุศาสตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง)

30

20

20

20

คณะพยาบาลศาสตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

30

20

20

30

คุณสมบัติพิเศษตามประกาศ

30 เกณฑพิจารณาการสัมภาษณของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1. บุคลิกภาพ
2. ทักษะการสื่อสาร
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครูอนุบาล
4. ไมมีความบกพรองทางดานรางกาย การเรียนรู และไมเปนโรครายแรงที่เปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพครู
30 เกณฑพิจารณาการสัมภาษณของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1. บุคลิกภาพ
2. ทักษะการสื่อสาร
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครูอนุบาล
4. ไมมีความบกพรองทางดานรางกาย การเรียนรู และไมเปนโรครายแรงที่เปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพครู
30 เกณฑพิจารณาการสัมภาษณของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1. บุคลิกภาพ
2. ทักษะการสื่อสาร
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครูอนุบาล
4. ไมมีความบกพรองทางดานรางกาย การเรียนรู และไมเปนโรครายแรงที่เปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพครู
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)
2. เกรดเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.50
3. สวนสูงไมนอยกวา 155 เซนติเมตร และน้ําหนักและสวนสูงมีความสัมพันธกัน โดยมีคาBMIไมนอยกวา18.5 กก./ตร.ม. และไมเกิน
29 กก./ตร.ม.
4. คุณสมบัติอื่นๆ
4.1 มีความประพฤติดี สามารถปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
4.2 ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
4.3 เปนผูที่มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง* ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา ดังนี้
1) ปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง
2) โรคติดตอในระยะอันตราย
3) โรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน ลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง
ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดใหโทษ
4) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขาง
5) ความผิดปกติในการมองเห็นภาพ เชน ไมสามารถมองเห็นภาพเปนสามมิติ
6) หูหนวกหรือหูตึง
7) โรคหรือความพิการอื่นๆที่คณะกรรมการและผูตรวจรางกายเห็นวาจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
4.4. ในกรณีที่เปนนักศึกษาตางชาติตองผานการทดสอบทักษะภาษาไทยตามเกณฑของมหาวิทยาลัย

รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน
ลําดับ

คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร/สาขาวิชา
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5

คุณสมบัติพิเศษตามประกาศ
หมายเหตุ
*สุขภาพแข็งแรง พิจารณาตาม ผลการตรวจรางกาย ซึ่งนักศึกษาตองยื่นในวันสัมภาษณ
การตรวจรางกายมีรายละเอียด ดังนี้
1.ตรวจรางกายทั่วไป ไดแก น้ําหนัก สวนสูง BMI ความดันโลหิต ชีพจร ตา หู จมูก ปาก ชองคอ
ฟน เหงือก คอ/ไทรอยด ปอด/ทรวงอก/หัวใจ แขน/ขา และผิวหนัง
2. ตรวจสายตา ไดแก สายตาสั้น , ยาว,เอียง, ตาบอดสี
3. การตรวจปสสาวะ : ตรวจการตั้งครรภ และตรวจหาสารเสพติด
4. การตรวจเลือด (HIV ไวรัสตับอักเสบ)
5. ภาพถายทางรังสีของปอด ( Chest X-ray)

21

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

30

20

30

22

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

30

20

50

23

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

30

20

50

20

สอบสัมภาษณ โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติตอวิชาชีพจิตวิทยา
- GPAX ไมต่ํากวา 2.50
- ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทย และ รายวิชาภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา 2.50
- สอบสัมภาษณ โดยพิจารณาจาก บุคลิกภาพ แฟมสะสมงาน และผลสอบภาษาอังกฤษ (ถามี) เชน TOEFL iBT, IELTS, TOEIC,
CU-TEP, TU-GET
- GPAX ไมต่ํากวา 2.50
- ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา 2.50
- สอบสัมภาษณภาษาอังกฤษ ความสามารถในการสื่อสาร บุคลิกภาพ และผลสอบภาษาอังกฤษ (ถามี) เชน TOEFL iBT, IELTS,
TOEIC, CU-TEP, TU-GET
- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
- สอบสัมภาษณ โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทักษะการสื่อสารทั้งไทยและภาษาตางประเทศ (พิจารณาจากผลการเรียน)
ทัศนคติ บุคลิกภาพ และความพรอมในการเขาศึกษา
- เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย ใบผลการเรียน (transcript) พรอมสําเนา Portfolio ความสามารถ
พิเศษ ผลงานในดานตางๆ เปนตน

24

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตรนวัตกรรมและผูประกอบการธุรกิจ

30

20

50

25

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต

30

20

30

20

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
- สอบสัมภาษณ โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จําเปนของสาขาวิชา
- เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ (พรอมสําเนาเกียรติ
บัตร/ประกาศนียบัตร) เปนตน

26

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด

30

20

30

20

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
- สอบสัมภาษณ โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จําเปนของสาขาวิชา
- เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ (พรอมสําเนาเกียรติ
บัตร/ประกาศนียบัตร) เปนตน

รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน
ลําดับ

คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร/สาขาวิชา
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5

27

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริการลูกคา

28

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

29

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

30

คณะวิทยาการจัดการ

31

คณะวิทยาการจัดการ

32

33

40

60

คุณสมบัติพิเศษตามประกาศ
- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
- หรือ มีผลการสอบวิชาสามัญ ประกอบดวย
3.1 ภาษาไทย คาคะแนนไมนอยกวา 10%
3.2 ภาษาอังกฤษ คาคะแนนไมนอยกวา 10%
- สอบสัมภาษณ โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จําเปนของสาขาวิชา
- เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ (พรอมสําเนาเกียรติ
บัตร/ประกาศนียบัตร) เปนตน

50

30

20

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
- สอบสัมภาษณ โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จําเปนของสาขาวิชา
- เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ (พรอมสําเนาเกียรติ
บัตร/ประกาศนียบัตร) เปนตน

40

10

40

10

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
- สอบสัมภาษณ โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จําเปนของสาขาวิชา
- เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงาน (ถามี) (พรอมสําเนาเกียรติบัตร/
ประกาศนียบัตร) เปนตน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ

40

30

20

10

- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
- สอบสัมภาษณ โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จําเปนของสาขาวิชา
- เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงาน (ถามี) (พรอมสําเนาเกียรติบัตร/
ประกาศนียบัตร) เปนตน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย

40

60

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

40

20

40

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

30

20

10

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. สอบสัมภาษณ โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพและทักษะที่จําเปนของสาขาวิชา
3. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย Portfolio ความสามารถพิเศษ ผลงานในดานตางๆ (พรอมสําเนาเกียรติ
บัตร/ประกาศนียบัตร) เปนตน
4. คุณสมบัติเฉพาะ
4.1 มีน้ําหนักตองสัมพันธกับสวนสูง BMI 20-29
4.2 มีสวนสูงไมนอยกวา 155 เซนติเมตร
4.3 มีมนุษยสัมพันธดี มีภาวะผูนํา เปนผูมีจิตอาสา
4.4 มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ

20

20

- GPAX ไมต่ํากวา 2.00
- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
- สอบสัมภาษณ
- สําเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทย-คณิต สายศิลปคํานวณ สายศิลปภาษา หรือเทียบเทา
- สอบสัมภาษณ

รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน
ลําดับ

คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร/สาขาวิชา
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
10

คุณสมบัติพิเศษตามประกาศ

34

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
(วิทยาเขตสุพรรณบุรี )

30

20

10

30

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.70
- เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายคณิต-วิทย
- สอบสัมภาษณ

35

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ )

30

20

20

30

- สําเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทย-คณิต
- คะแนน GPAX ไมต่ํากวา 2.00
- สอบสัมภาษณ

36

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)

30

20

50

- GPAX ไมต่ํากวา 2.00
- สอบสัมภาษณ

37

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

30

20

50

38

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
(อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)

30

20

50

- GPAX ไมต่ํากวา 2.00
- สอบสัมภาษณ โดยพิจารณา บุคลิกภาพ การสื่อสาร แฟมสะสมงาน
- ใช GPAX ไมต่ํากวา 2.00
- สอบสัมภาษณ โดยพิจารณา บุคลิกภาพ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและกฎหมาย

