












จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

1 กฎหมายฯ นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต 
(อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)

20 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.50

2 กฎหมายฯ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)

20 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.50

3 กฎหมายฯ รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต 
(อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)

20 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.50

4 กฎหมายฯ ศิลปศาสตรบัณฑิต กฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม 
(อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)

20 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.50

เกณฑการคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota

ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 2 Quota

TCAS66 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Quota ขอมูล ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2565



จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก
ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 2 Quota

5 การเรือน ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร 
(วิทยาเขตสุพรรณบุร)ี

40 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา หรือ
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวของ

2. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกลเคียง หรือ มีประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ภายในจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกลเคียง หรือเขารวมโครงการเตรียมความพรอมสูรั้วของมหาวิทยาลัย (พื้นที่ใกลเคียง
จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี สิงหบุรี
อางทองและสุพรรณบุรี)
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.20
4. มีคะแนน TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ไมนอยกวา รอยละ 40
5. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
(ไวรัสตับอักเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย
6. สอบสัมภาษณ (นําเสนอ Portfolio) โดยพิจารณาจากดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ดานคหกรรมศาสตร
หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอน
หนวยกิต หรือรายวิชาไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
** ใหผูสมัครนําสงสรุปขอมูลประวัติสวนตัวพรอมใบแสดงผลการเรียน จํานวน 5 ภาคเรียน (Transcript)/ ผลงาน/
ความสามารถพิเศษ (รางวัล ใบประกาศนียบัตร หรือประสบการณ ดานอาหาร) ในรูปแบบไฟล PDF เทานั้น โดยไมจํากัด
จํานวนหนามาที่อีเมล food@dusit.ac.th และ suthasinee_tia@dusit.ac.th

TCAS66 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Quota ขอมูล ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2565



จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก
ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 2 Quota

6 การเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
(วิทยาเขตสุพรรณบุร)ี

30 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2. มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกลเคียง หรือ มีประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ภายในจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกลเคียง หรือเขารวมโครงการเตรียมความพรอมสูรั้วของมหาวิทยาลัย (พื้นที่ใกลเคียง
จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี สิงหบุรี 
อางทองและสุพรรณบุร)ี
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.20
4. มีคะแนน TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ไมนอยกวา รอยละ 40
5. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm 
และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย
6. สอบสัมภาษณ (นําเสนอ Portfolio) โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดานอาหาร
หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา 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

TCAS66 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Quota ขอมูล ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2565



จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก
ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 2 Quota

7 การเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
(ศูนยการศึกษา ตรัง)

30 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา หรือ
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่ภาคใต หรือ มีประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ภายในพื้นที่ภาคใต 
หรือเขารวมโครงการเชฟพรีเมี่ยม (พื้นที่ภาคใต จํานวน 14 จังหวัด ประกอบดวย กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส
ปตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฏรธานี และตรัง)
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.20
4. มีคะแนน TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ไมนอยกวา รอยละ 40
5. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm
และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย
6. สอบสัมภาษณ (นําเสนอ Portfolio) โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดานอาหาร
หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต
หรือรายวิชาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
** ใหผูสมัครนําสงสรุปขอมูลประวัติสวนตัวพรอมใบแสดงผลการเรียน จํานวน 5 ภาคเรียน (Transcript)/ ผลงาน/
ความสามารถพิเศษ (รางวัล ใบประกาศนียบัตร หรือประสบการณ ดานอาหาร) ในรูปแบบไฟล PDF เทานั้น โดยไมจํากัด
จํานวนหนา มาที่อีเมล food@dusit.ac.th, pawinee_chi@dusit.ac.th และ ponpiya_won@dusit.ac.th

TCAS66 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Quota ขอมูล ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2565



จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก
ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 2 Quota

8 การเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
(ศูนยการศึกษา ลําปาง)

30 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา หรือ
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่ภาคเหนือ หรือ มีประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ภายในพื้นที่
ภาคเหนือ หรือเขารวมโครงการสานฝนสวนดุสิต SDU TOGETHER (พื้นที่ภาคเหนือ จํานวน 9 จังหวัด ประกอบดวย
เชียงใหม ลําพูน เชียงราย แพร พะเยา ลําปาง แมฮองสอน นาน และอุตรดิตถ)
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.20
4. มีคะแนน TGAT (90) ความถนัดทั่วไป ไมนอยกวา รอยละ 40
5. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm
และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย
6. สอบสัมภาษณ (นําเสนอ Portfolio) โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดานอาหาร
หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอน
หนวยกิต หรือรายวิชาไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
** ใหผูสมัครนําสงสรุปขอมูลประวัติสวนตัวพรอมใบแสดงผลการเรียน จํานวน 5 ภาคเรียน (Transcript)/ ผลงาน/
ความสามารถพิเศษ (รางวัล ใบประกาศนียบัตร หรือประสบการณ ดานอาหาร) ในรูปแบบไฟล PDF เทานั้น โดยไมจํากัด
จํานวนหนา มาที่อีเมล food@dusit.ac.th และ saowalak_kan@dusit.ac.th

9 การทองเที่ยวฯ ศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการบิน 20 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
2. เปนนักเรียนในโครงการความรวมมือของมหาวิทยาลัย หรืออยูในเขตพื้นที่หรือภูมิภาค
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.75
4. คุณสมบัติเฉพาะ

- ผูเขาศึกษาชาย มีสวนสูงไมนอยกวา 165 เซนติเมตร ผูเขาศึกษาหญิง มีสวนสูงไมนอยกวา 155 เซนติเมตร
- มีน้ําหนักสัมพันธกับสวนสูง ตามเกณฑมาตรฐาน BMI อยูระหวาง 18.5 - 25 กก./ตร.ม.

5. มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณไมเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต ไมมีรอยสักบนรางกาย
ทั้งชายและหญิง เปนผูที่มีบุคลิกภาพที่ดี  
6. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดดี

TCAS66 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Quota ขอมูล ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2565



จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก
ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 2 Quota

10 การทองเที่ยวฯ ศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการบิน 
(ศูนยการศึกษา หัวหิน)

30 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
2. คุณสมบัติเฉพาะ
- ผูเขาศึกษาชาย มีสวนสูงไมนอยกวา 170 เซนติเมตร ผูเขาศึกษาหญิง มีสวนสูงไมนอยกวา 158 เซนติเมตร
- มีน้ําหนักสัมพันธกับสวนสูง

3. มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณไมเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต
4.สอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ (การสื่อสารทั่วไป)

11 การทองเที่ยวฯ ศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการบิน 
(ศูนยการศึกษา ลําปาง)

20 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
2. เปนนักเรียนในโครงการความรวมมือของมหาวิทยาลัย หรืออยูในเขตพื้นที่หรือภูมิภาค
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.75
4. คุณสมบัติเฉพาะ

- ผูเขาศึกษาชาย มีสวนสูงไมนอยกวา 165 เซนติเมตร ผูเขาศึกษาหญิง มีสวนสูงไมนอยกวา 155 เซนติเมตร
- มีน้ําหนักสัมพันธกับสวนสูง ตามเกณฑมาตรฐาน BMI อยูระหวาง 18.5 - 25 กก./ตร.ม.

5. สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณไมเปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต ไมมีรอยสักบนรางกาย
ทั้งชายและหญิง เปนผูที่มีบุคลิกภาพที่ดี 
6. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดดี

TCAS66 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Quota ขอมูล ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2565



จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก
ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 2 Quota

12 การทองเที่ยวฯ ศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการโรงแรม 60 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00
3. คุณสมบัติเฉพาะ

- ผูเขาศึกษาชาย มีสวนสูงไมนอยกวา 165 เซนติเมตร ผูเขาศึกษาหญิง มีสวนสูงไมนอยกวา 158 เซนติเมตร
- มีน้ําหนักสัมพันธกับสวนสูง ตามเกณฑมาตรฐาน

4. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางรางกายและจิตใจ มีสติสัมปชัญญะ มีทัศนคติที่ดีตองานบริการ ไมเปนโรคทางจิตเวชในระยะ
ที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและไมเจ็บปวย ไมเปนโรคเรื้อรังหรือติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรค
ตอการเรียนและการปฏิบัติงาน
5. สอบสัมภาษณดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษพื้นฐาน

13 การทองเที่ยวฯ ศิลปศาสตรบัณฑิต ผูประกอบการธุรกิจบริการและการทองเที่ยว 10 1.ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00
3. สอบสัมภาษณ
หมายเหตุ: ในกรณีเปนพระภิกษ-ุสามเณร สามารถสมัครเขารับการคัดเลือกของหลักสูตรได หากแตเมื่อผานการคัดเลือก
เขาศึกษาแลว จะตองลาลิกขาจากสมณเพศกอนลงทะเบียนแรกเขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

14 การทองเที่ยวฯ ศิลปศาสตรบัณฑิต สหวิทยาการการทองเที่ยว 10 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
2. เปนนักเรียนในโครงการความสามารถพิเศษ หรือ อยูในเขตพื้นที่หรือภาค
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00
4. มีบุคลิกภาพดี/มีสุขภาพดีและไมเปนอุปสรรคตอการทํางานดานการทองเที่ยว
หมายเหตุ: สําหรับนักศึกษาตางชาติ ตองสามารถสื่อสารภาษาไทยได (การฟง การพูด การเขียน และการอาน)
โดยมีเงื่อนไขไมมีสิทธิ์เขาสอบรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก (มัคคุเทศกประเภททั่วไป: บัตรสีบรอนซเงิน)
จากกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

TCAS66 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Quota ขอมูล ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2565



จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก
ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 2 Quota

15 ครุศาสตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา 
(วิทยาเขตสุพรรณบุร)ี

30 1. ผูที่คาดวาจะสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
2. เปนนักเรียนที่อยูในเขตพื้นที่
3. ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
4. สัดสวนน้ําหนักคะแนน ดังนี้

- GPAX (5 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.50 (สัดสวนรอยละ 25)
- TGAT (90) ความถนัดทั่วไป คะแนนขั้นต่ํา 30 คะแนน (สัดสวนรอยละ 25)
- TPAT5 (50) ความถนัดครุศาสตร-ศึกษาศาสตร คะแนนขั้นต่ํา 40 คะแนน (สัดสวนรอยละ 25)
- การสัมภาษณ  คุณลักษณะความเปนครู และผลงานยอนหลัง (สัดสวนรอยละ  25)

5. ยื่นแบบแสดงความประสงคที่จะเรียน/ทํางานทางดานการประถมศึกษา รวมทั้งเปาหมายของชีวิต (เขียนเปนความเรียง
ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 ผูสมัครจะพิมพหรือเขียนก็ได)
6. เปนนักเรียนผูทํากิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน เชน ประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ประธานสี
หรือตําแหนงอื่น ๆ เปนตน
7. เปนนักเรียนผูทํากิจกรรมจิตอาสาตาง ๆ ภายนอกโรงเรียน โดยตองไดรับการรับรองจากหนวยงานที่ไปชวยงานอยาง
เปนทางการ
8. เปนนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ เชน การรองเพลง ศิลปะ ดนตรี
หรือภาษาตางประเทศ เปนตน (ทดสอบในวันสัมภาษณ)
หมายเหตุ: สามารถใชคุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก ตามขอ 6 7 8 อยางใดอยางหนึ่งได โดยแสดงหลักฐานประกอบ
(ถามี) เชน ใบรับรองจากโรงเรียนและภาพการทํากิจกรรมตาง ๆ

TCAS66 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Quota ขอมูล ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2565



จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก
ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 2 Quota

16 ครุศาสตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา 
(ศูนยการศึกษา ลําปาง)

30 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
2. มีภูมิลําเนาอยูในภาคเหนือ 17 จังวัด หรือเปนนักเรียนในโรงเรียนที่มีบันทึกขอตกลงกับมหาวิทยาลัย
3. ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
4. สัดสวนน้ําหนักคะแนน ดังนี้

- GPAX (5 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.50 (สัดสวนรอยละ 25)
- TGAT (90) ความถนัดทั่วไป คะแนนขั้นต่ํา 30 คะแนน (สัดสวนรอยละ 25)
- TPAT5 (50) ความถนัดครุศาสตร-ศึกษาศาสตร คะแนนขั้นต่ํา 40 คะแนน (สัดสวนรอยละ 25)
- การสัมภาษณ  คุณลักษณะความเปนครู และผลงานยอนหลัง (สัดสวนรอยละ  25)

5. มีความประสงคที่จะทํางานดานการประถมศึกษา เชน ครูผูสอนระดับประถมศึกษา ผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ หรือ
นักวิชาการทางการศึกษา
6. มีเจตคติที่ดี คุณลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมาะสมตอการประกอบวิชาชีพครู รักเด็กและมุงมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ

17 ครุศาสตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา 
(ศูนยการศึกษา นครนายก)

20 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
2. เปนผูที่ศึกษาอยูในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก หรือศึกษาอยูในโรงเรียนเครือขาย หรือโครงการความสามารถพิเศษ
3. ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
4. สัดสวนน้ําหนักคะแนน ดังนี้

- GPAX (5 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.50 (สัดสวนรอยละ 25)
- TGAT (90) ความถนัดทั่วไป คะแนนขั้นต่ํา 30 คะแนน (สัดสวนรอยละ 25)
- TPAT5 (50) ความถนัดครุศาสตร-ศึกษาศาสตร คะแนนขั้นต่ํา 40 คะแนน (สัดสวนรอยละ 25)
- การสัมภาษณ  คุณลักษณะความเปนครู และผลงานยอนหลัง (สัดสวนรอยละ  25)
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จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก
ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 2 Quota

18 ครุศาสตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 
(วิทยาเขตสุพรรณบุร)ี

30 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยาฐานะ
2. เปนนักเรียนที่อยูในเขตพื้นที่หรือภาค
3. ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
4. สัดสวนน้ําหนักคะแนน ดังนี้

- GPAX (5 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.50 (สัดสวนรอยละ 25)
- TGAT (90) ความถนัดทั่วไป คะแนนขั้นต่ํา 30 คะแนน (สัดสวนรอยละ 25)
- TPAT5 (50) ความถนัดครุศาสตร-ศึกษาศาสตร คะแนนขั้นต่ํา 40 คะแนน (สัดสวนรอยละ 25)
- การสัมภาษณ  คุณลักษณะความเปนครู และผลงานยอนหลัง (สัดสวนรอยละ  25)

5. ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ ความถนัดทางวิชาชีพครูใหม ผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้
    5.1 มีความสามารถพื้นฐานทางดานวิชาชีพครู 

- มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห มีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เขาใจตนเองและผูอื่น
และมีความสามารถทางการคิดเพื่อการเรียนรู
    5.2 มีคุณลักษณะความเปนครู 

- มีบุคลิภาพที่เหมาะสม มนุษยสัมพันธที่ดี มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ซื่อสัตย ยุติธรรม มีความเขาใจ
และยอมรับผูอื่น เปนผูเรียนรูและรักจะเปนผูแบงปนความรูใหผูอื่น และ มีพฤติกรรมการสงเสริมใหผูอื่นมีความคิด
สรางสรรคและการเปนผูนํา
    5.3 ยื่นแบบแสดงความประสงคที่จะเรียนหรือทํางานทางดานการศึกษาปฐมวัย และความเปนครู รวมทั้งเปาหมายของ
ชีวิต (เขียนเปนความเรียง ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 ผูสมัครจะพิมพหรือเขียนก็ได) ในวันสัมภาษณ
   5.4 แสดงเอกสาร/หลักฐาน การพัฒนาตนเอง การเขารวมกิจกรรมโครงการทํากิจกรรมจิตอาสาตาง ๆ ภายนอกโรงเรียน 
โดยตองไดรับการรับรองจากหนวยงานที่ไปชวยงานอยางเปนทางการ โดยแสดงเอกสารยอนหลัง 3 ป
   5.5 แสดงเอกสาร/หลักฐานวามีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ เชน การรองเพลง 
ศิลปะ ดนตรี หรือภาษาตางประเทศ เปนตน (ทดสอบในวันสัมภาษณ) โดยแสดงเอกสาร/ภาพยอนหลัง 3 ป

TCAS66 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Quota ขอมูล ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2565



จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก
ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 2 Quota

19 ครุศาสตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 
(ศูนยการศึกษา นครนายก)

30 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยาฐานะ
2. เปนนักเรียนที่อยูในเขตพื้นที่หรือภาค
3. ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
4. สัดสวนน้ําหนักคะแนน ดังนี้

- GPAX (5 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.50 (สัดสวนรอยละ 25)
- TGAT (90) ความถนัดทั่วไป คะแนนขั้นต่ํา 30 คะแนน (สัดสวนรอยละ 25)
- TPAT5 (50) ความถนัดครุศาสตร-ศึกษาศาสตร คะแนนขั้นต่ํา 40 คะแนน (สัดสวนรอยละ 25)
- การสัมภาษณ  คุณลักษณะความเปนครู และผลงานยอนหลัง (สัดสวนรอยละ  25)

5. ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ ความถนัดทางวิชาชีพครูใหม ผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้
    5.1 มีความสามารถพื้นฐานทางดานวิชาชีพครู 

- มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห มีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เขาใจตนเองและผูอื่น
และมีความสามารถทางการคิดเพื่อการเรียนรู
    5.2 มีคุณลักษณะความเปนครู 

- มีบุคลิภาพที่เหมาะสม มนุษยสัมพันธที่ดี มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ซื่อสัตย ยุติธรรม มีความเขาใจ
และยอมรับผูอื่น เปนผูเรียนรูและรักจะเปนผูแบงปนความรูใหผูอื่น และ มีพฤติกรรมการสงเสริมใหผูอื่นมีความคิด
สรางสรรคและการเปนผูนํา
    5.3 ยื่นแบบแสดงความประสงคที่จะเรียนหรือทํางานทางดานการศึกษาปฐมวัย และความเปนครู รวมทั้งเปาหมายของ
ชีวิต (เขียนเปนความเรียง ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 ผูสมัครจะพิมพหรือเขียนก็ได) ในวันสัมภาษณ
   5.4 แสดงเอกสาร/หลักฐาน การพัฒนาตนเอง การเขารวมกิจกรรมโครงการทํากิจกรรมจิตอาสาตาง ๆ ภายนอกโรงเรียน 
โดยตองไดรับการรับรองจากหนวยงานที่ไปชวยงานอยางเปนทางการ โดยแสดงเอกสารยอนหลัง 3 ป
   5.5 แสดงเอกสาร/หลักฐานวามีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ เชน การรองเพลง 
ศิลปะ ดนตรี หรือภาษาตางประเทศ เปนตน (ทดสอบในวันสัมภาษณ) โดยแสดงเอกสาร/ภาพยอนหลัง 3 ป

TCAS66 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Quota ขอมูล ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2565



จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก
ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 2 Quota

20 ครุศาสตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 
(ศูนยการศึกษา ลําปาง)

30 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยาฐานะ
2. เปนนักเรียนที่อยูในเขตพื้นที่หรือภาค
3. ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
4. สัดสวนน้ําหนักคะแนน ดังนี้

- GPAX (5 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.50 (สัดสวนรอยละ 25)
- TGAT (90) ความถนัดทั่วไป คะแนนขั้นต่ํา 30 คะแนน (สัดสวนรอยละ 25)
- TPAT5 (50) ความถนัดครุศาสตร-ศึกษาศาสตร คะแนนขั้นต่ํา 40 คะแนน (สัดสวนรอยละ 25)
- การสัมภาษณ  คุณลักษณะความเปนครู และผลงานยอนหลัง (สัดสวนรอยละ  25)

5. ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ ความถนัดทางวิชาชีพครูใหม ผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้
    5.1 มีความสามารถพื้นฐานทางดานวิชาชีพครู 

- มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห มีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เขาใจตนเองและผูอื่น
และมีความสามารถทางการคิดเพื่อการเรียนรู
    5.2 มีคุณลักษณะความเปนครู 

- มีบุคลิภาพที่เหมาะสม มนุษยสัมพันธที่ดี มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ซื่อสัตย ยุติธรรม มีความเขาใจ
และยอมรับผูอื่น เปนผูเรียนรูและรักจะเปนผูแบงปนความรูใหผูอื่น และ มีพฤติกรรมการสงเสริมใหผูอื่นมีความคิด
สรางสรรคและการเปนผูนํา
    5.3 ยื่นแบบแสดงความประสงคที่จะเรียนหรือทํางานทางดานการศึกษาปฐมวัย และความเปนครู รวมทั้งเปาหมายของ
ชีวิต (เขียนเปนความเรียง ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 ผูสมัครจะพิมพหรือเขียนก็ได) ในวันสัมภาษณ
   5.4 แสดงเอกสาร/หลักฐาน การพัฒนาตนเอง การเขารวมกิจกรรมโครงการทํากิจกรรมจิตอาสาตาง ๆ ภายนอกโรงเรียน 
โดยตองไดรับการรับรองจากหนวยงานที่ไปชวยงานอยางเปนทางการ โดยแสดงเอกสารยอนหลัง 3 ป
   5.5 แสดงเอกสาร/หลักฐานวามีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ เชน การรองเพลง 
ศิลปะ ดนตรี หรือภาษาตางประเทศ เปนตน (ทดสอบในวันสัมภาษณ) โดยแสดงเอกสาร/ภาพยอนหลัง 3 ป

TCAS66 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Quota ขอมูล ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2565



จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก
ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 2 Quota

21 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

30 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ โดยมีจํานวนหนวยกิตกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ไมนอยกวา 10 หนวยกิต และกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา 8 หนวยกิต
2. มีภูมิลําเนาในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในจังหวัดพื้นที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือ
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ไดแก จังหวัดนครนายก ลําปาง ตรัง ประจวบคีรีขันธ หรือเปนผูสมัครจากหนวยงานที่เปนเครือขาย
ทางวิชาการกับคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. คุณสมบัติเฉพาะ

- มีรูปรางสมสวน โดยมีคาBMI อยูระหวาง 18.5 – 25.5 กก./ตร.ม. และสวนสูงตองไมนอยกวา 155 เซนติเมตร
- เปนผูที่ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือความพิการ อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา ดังตอไปนี้
1) ปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง
2) โรคติดตอในระยะติดตออันตราย
3) โรคหรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน โรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง

ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดใหโทษ
4) ความผิดปกติในการมองเห็นภาพ เชน ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขาง ไมสามารถมองเห็นภาพเปนสามมิติ ตาเข ตา

เหล ตาสอน
5) มีความผิดปกติดานการไดยิน เชน หูหนวก หรือ หูตึง
6) โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการและแพทยผูตรวจรางกาย เห็นวาจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

TCAS66 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Quota ขอมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2566



จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก
ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 2 Quota

22 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรนวัตกรรมและผูประกอบการธุรกิจ 10 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ 
2. เปนนักเรียนที่เรียนในภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใตตอนบน ไดแก กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท 
ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง
 ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแกว สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี อางทอง และอุทัยธานี หรือ
นักเรียนในโรงเรียนที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได MOU ไว         
3. เปนผูที่มีสุขภาพรางกายและจิตใจสมบูรณ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
4. เปนผูที่มีแฟมสะสมงาน (portfolio) ที่แสดงความสามารถทางภาษาจีน อังกฤษศิลปะ ความสนใจในงานดานการสื่อสาร 
หรือการประกอบธุรกิจ  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
5. สอบสัมภาษณ โดยอาจารยประจําหลักสูตรฯ คํานึงถึงทักษะการสื่อสารทั้งไทยและภาษาตางประเทศ (พิจารณาจากผล
การเรียน) ทัศนคติ บุคลิกภาพ และความพรอมในการเขาศึกษา 
-  เอกสารประกอบการพิจารณา การสัมภาษณ ประกอบดวย ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน พรอมสําเนา  Portfolio 
ความสามารถ ผลงานในดานตางๆ เปนตน ** สง Portfolio มาที่ kajitkwun_kij@dusit.ac.th

23 วิทยาการจัดการ การจัดการบัณฑิต การจัดการบัณฑิต แบง 2 กลุมสาขาวิชา ดังนี้ 
1. กลุมวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล 
2. กลุมวิชาการจัดการสํานักงานดิจิทัล

20 1. ผูที่คาดวาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะ
2. เปนนักเรียนโรงเรียนในเครือขายความรวมมือ
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00 
4. สอบสัมภาษณจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

24 วิทยาการจัดการ การจัดการบัณฑิต การจัดการบัณฑิต 
กลุมวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล 
(ศูนยการศึกษา ตรัง)

20 1. ผูที่คาดวาสําเร็จ/สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
2. มีภูมิลําเนาหรือกําลังศึกษาในโรงเรียนพื้นที่ภาคใต/โรงเรียนในเครือขายความรวมมือ
3. มีผลลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00 
4. สอบสัมภาษณจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

TCAS66 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Quota ขอมูล ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2565



จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก
ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 2 Quota

25 วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต 10 1. ผูที่คาดวาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.50
3. สัมภาษณจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ที่แสดงถึงศักยภาพของตนเอง
ในการเขาศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เชน แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
** สง Portfolio ณ วันทําการสอบสัมภาษณ หรือสงเปนรูปแบบเอกสาร มาที่อีเมล sonthaya_rua@dusit.ac.th

26 วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจสรางสรรคและเทคโนโลยีดิจิทัล 10 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ 
2. เปนผูที่อยูในเขตพื้นที่บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือ มีผลงานโดดเดนดานธุรกิจดิจิทัล
หรือดานเทคโนโลยีหรือดานคุณธรรมจริยธรรม
3. สัมภาษณจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความสามารถพิเศษ แนวคิดเรื่องธุรกิจ
และเทคโนโลยีดิจิทัล ลักษณะของการคิดสรางสรรค เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ  ไดแก แฟมสะสมผลงาน 
(Portfolio)

27 วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต เลขานุการทางการแพทย 20 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (สามารถเทียบโอนกับรายวิชาในหลักสูตรได)  
2. เปนนักเรียนโรงเรียนในเครือขายความรวมมือ
3. สอบสัมภาษณโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (พิจารณาจากทัศนคติ บุคลิกภาพ และความพรอมในการเขาศึกษา) 
เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ไดแก แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 
** สง Portfolio มาที่อีเมล sansun_rug@dusit.ac.th
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จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก
ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 2 Quota

28 วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ แบง 5 แขนงวิชา ดังนี้
1. นวัตกรรมการตลาดเชิงสรางสรรค
และการออกแบบการสื่อสาร
2. นวัตกรรมความเปนผูประกอบการ
3. นวัตกรรมการเงินการลงทุน
และการวิเคราะหขอมูล
4. นวัตกรรมธุรกิจบริการโลจิสติกส
5. นวัตกรรมเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

50 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ 
2. เปนนักเรียนโรงเรียนในเครือขายความรวมมือ
3. สัมภาษณจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ ไดแก แฟมสะสมผลงาน 
(Portfolio)

29 วิทยาศาสตรฯ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
2. ยื่นแฟมสะสมผลงานที่แสดงความสามารถทางดานวิชาการ/การผานเขารอบ/การแขงขัน/การประกวด ในระดับกลุม
โรงเรียน ระดับเขต ระดับจังหวัดระดับชาติ หรือนานาชาติ ทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร 
หรือผลงานดานอื่นๆ ที่สรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน 
3. สอบสัมภาษณ    
** สง Portfolio มาที่อีเมล itsdu@dusit.ac.th

30 วิทยาศาสตรฯ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 
(วิทยาเขตสุพรรณบุร)ี

30 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
โดยมีจํานวนหนวยกิตกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอย
กวา 9 หนวยกิต และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
2. เปนนักเรียนในเขตพื้นที่หรือภาคกลาง หรือในโรงเรียนในเครือขาย
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.50 
4. ไมเปนผูมีความพิการทางสายตา การมองเห็น การไดยิน การพูด และการสื่อสาร ไมเปนผูที่มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง 
ไดแก โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน และไมเปนโรคติดตอรายแรง อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา และ
การประกอบวิชาชีพ
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จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก
ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 2 Quota

31 วิทยาศาสตรฯ วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

10 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
โดยมีจํานวนหนวยกิตกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไม
นอยกวา 12 หนวยกิต
2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.75           
3. ไมเปนผูมีความพิการทางสายตา การมองเห็น การไดยิน การพูด และการสื่อสาร ไมเปนผูที่มีปญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง 
ไดแก โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน และไมเปนโรคติดตอรายแรง อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา และ
การประกอบวิชาชีพ

32 วิทยาศาสตรฯ วิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดลอมและสาธารณภัย 
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

30 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ 
รับรองวิทยฐานะ 
2. เปนนักเรียนในเขตพื้นที่
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00
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จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

33 วิทยาศาสตรฯ ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

20 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ 
2. เปนนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในจังหวัดพื้นที่วิทยาเขต สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต หรือศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ไดแก จังหวัด
นครนายก ลําปาง ตรัง ประจวบคีรีขันธ หรือโรงเรียนตามความรวมมือ MOU โรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพของ
มหาวิทยาลัย และโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษ
3. ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
4. สัดสวนน้ําหนักคะแนน ดังนี้ 
    - GPAX (5 ภาคเรียน) ไมนอยกวา 2.50 (สัดสวนรอยละ 25)
    - TGAT (90) ความถนัดทั่วไป คะแนนขั้นต่ํา 30 คะแนน (สัดสวนรอยละ 25)
    - TPAT5 (50) ความถนัดครุศาสตร-ศึกษาศาสตร คะแนนขั้นต่ํา 40 คะแนน (สัดสวนรอยละ 25)
    - การสัมภาษณ  คุณลักษณะความเปนครู และผลงานยอนหลัง (สัดสวนรอยละ 25)
5. มีคุณลักษณะความเปนครู บุคลิกภาพความเหมาะสมตอการประกอบวิชาชีพครู ความมุงมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง 
(ทดสอบในวันสัมภาษณ)
6. เปนนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ เชน ภาษาตางประเทศ เปนตน (ทดสอบในวันสัมภาษณ)
7. มีความประสงคตองการทํางานทางดานการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อาทิเชน ครูวิทยาศาสตรในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและอาชีวศึกษา  นักวิชาการศึกษาและ/หรือนักวิจัยทางการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร  

เกณฑการคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota (เพิ่มเติม)

ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

รอบที่ 2 Quota

TCAS66 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Quota ขอมูล ณ วันท่ี 26 ธันวาคม 2565


