มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักเกณฑการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
รอบที่ 1 การรับดวย Portfolio
สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร
(กรุงเทพมหานคร )

การกําหนดและการประกอบ
อาหาร (กรุงเทพมหานคร )

รับ/ไมรับ
รับ

รับ

Clearing House รอบที่ 1 (Portfolio)
รายละเอียด
จํานวนรับ
1. คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
20
แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร หรือ ศิลป - คํานวณ
หรือสาขาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีอาหาร ในปการศึกษาที่สมัคร
2. ไดรับรางวัลจากการเขาประกวดแขงขันเกี่ยวกับอาหารระดับจังหวัดขึ้นไป ผลงานยอนหลังไม
เกิน 5 ป หรือ
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) ไมนอยกวา 2.30
4. ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี
5. สอบสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
1. คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
20
แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร ในปการศึกษาที่สมัคร
2. ไดรับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศจากการเขาประกวดแขงขันเกี่ยวกับอาหารระดับจังหวัด
ขึ้นไป ผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป หรือ
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) ไมนอยกวา 2.50 และมีผลการเรียนในวิชาเคมีและ
ชีววิทยาไมต่ํากวา 2.50
4. ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือมีความผิดปกติทเี่ ปนอุปสรรคตอการศึกษา
5. เปนผูที่มีบุคลิภาพดี โดยเพศหญิงตองมีความสูงไมต่ํากวา 155 เซนติเมตร เพศชายตองมีความ
สูงไมต่ํากวา 160 เซนติเมตร และมีน้ําหนักสัมพันธกับสวนสูง
6. สอบสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

สาขาวิชา
คหกรรมศาสตร
(กรุงเทพมหานคร )*

รับ/ไมรับ
รับ

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ
(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

รับ

คหกรรมศาสตร
(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

รับ

ธุรกิจการบิน (ศูนยลําปาง)

รับ

Clearing House รอบที่ 1 (Portfolio)
รายละเอียด
จํานวนรับ
1. คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ในปการศึกษาที่สมัคร
30
2. ไดรับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศจากการเขาประกวดแขงขันเกี่ยวกับ คหกรรมศาสตร
ระดับจังหวัดขึ้นไป ผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป หรือ
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) ไมนอยกวา 2.30
4. ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี
5. สอบสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
1. คาดวาจะผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ในปการศึกษาที่สมัคร
10
2. ไดรับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศจากการเขาประกวดแขงขันเกี่ยวกับอาหารระดับจังหวัด
ขึ้นไป ผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป หรือ
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) ไมนอยกวา 2.30
4. ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี
5. สอบสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
1. คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ในปการศึกษาที่สมัคร
20
2. ไดรับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศจากการเขาประกวดแขงขันเกี่ยวกับคหกรรมศาสตร
ระดับจังหวัดขึ้นไป ผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป หรือ
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) ไมนอยกวา 2.30
4. ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี
5. สอบสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่
20
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. เปนผูที่มีความสามารถพิเศษในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1) โครงการผูมีความสามารถทางดานวิชาการ

สาขาวิชา
ธุรกิจการบิน (ศูนยลําปาง)
(ตอ)

รับ/ไมรับ

Clearing House รอบที่ 1 (Portfolio)
รายละเอียด
จํานวนรับ
- เปนผูมีความสามารถทางดานวิชาการ ผานการเขาคายทางวิชาการ หรือผานการแขงขันทาง
วิชาการในแขนงใดแขนงหนึ่ง เปนตัวแทนของโรงเรียนในการเขารวมกิจกรรมในเชิงวิชาการ
ผานการเขารวมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเยาวชนประเภทใดประเภทหนึ่งใน
ตางประเทศ
2) โครงการผูมีความสามารถดานกีฬา
- เปนนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ นักกีฬาที่เขารวมการแขงขันชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย
ระดับเยาวชน นักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนที่เขารวมการแขงขันระหวางโรงเรียนในประเภทกีฬาที่
เปนมาตรฐานสากลหรือในรายการแขงขันที่สมาคมกีฬาไทยเปนผูจัดการแขงขันและตองมีผลงาน
การแขงขันไดรับรางวัล เหรียญรางวัล ในระยะเวลา 3 ปยอนหลัง นับจากวันรับสมัคร
3) โครงการผูมีความสามารถดานศิลปวัฒนธรรม
- เปนผูที่มีความสามารถพิเศษดานดนตรี นักรอง หางเครื่อง (Dancer) หรือ เคยรวมการประกวด
/ แขงขันในรายการตาง ๆ อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
1.เขารวมการประกวดหรือแขงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและไดรับรางวัลการเขาประกวด
ในรับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศ
2.เขารวมการประกวดหรือแขงขันในรายการประกวดตาง ๆ ตั้งแตระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด
ระดับภาค หรือระดับประเทศ เปนตน
4) โครงการผูมีความสามารถดานนาฏศิลป ดนตรี และการแสดง
- เปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอศิลปะการแสดง
- เปนผูที่มีความสามารถพิเศษหรือเคยเขารวมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวของกับนาฏศิลปไทย
ดนตรีไทย หรือดนตรีพื้นบาน ดุริยางคศาสตรตะวันตก หรือเปนสมาชิกวงดุริยางค
3. สอบสัมภาษณ โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จําเปน
ของสาขาวิชา โดยแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้

สาขาวิชา
ธุรกิจการบิน (ศูนยลําปาง)
(ตอ)

หมายเหตุ * มีนักศึกษาพิเศษเรียนรวม

รับ/ไมรับ

Clearing House รอบที่ 1 (Portfolio)
รายละเอียด
3.1 กลุมที่ 1 ผูที่กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีคะแนน GPAX ไมนอยกวา 2.50
3.2 กลุมที่ 2 ผูที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาเทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี
คะแนน GPAX ไมนอยกวา 2.50
4. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ประกอบดวย แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ใน
ดานตาง ๆ ที่เปนความสามารถพิเศษ ระหวางป พ.ศ. 2558 – 2560 (จัดทําแฟมสะสมผลงาน
(Portfolio) โดยมีการแนะนําตัวเอง 5 หนา และแสดงหลักฐานหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึง
ความสามารถพิเศษ
5. คุณสมบัติเฉพาะ
5.1 ผูเขาศึกษาชาย มีสวนสูงไมนอยกวา 165 เซนติเมตร
5.2 ผูเขาศึกษาหญิง มีสวนสูงไมนอยกวา 158 เซนติเมตร
5.3 มีน้ําหนักตองสัมพันธกับสวนสูง
5.4 มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง
5.5 ไมเปนผูมีความพิการทางสายตา การมองเห็น การไดยิน การพูด และการสื่อสาร
5.6 ไมเปนผูที่มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ไดแก โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพ
แปรปรวน อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการประกอบวิชาชีพธุรกิจการบิน

จํานวนรับ

