
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โครงการทุนเพชรสุนันทา 

ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota) 
     

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี 

รับสมัครทาง Internet ที่ https://admission.ssru.ac.th/ 6 มกราคม – 30 มีนาคม 2566 

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
ทั่วประเทศ (7-ELEVEN) 

6 มกราคม – 30 มีนาคม 2566 

ผู้สมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ที่ https://student.mytcas.com/ 
เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2565 

เป็นต้นไป 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่สอบ  
ที ่https://admission.ssru.ac.th/ 

5 เมษายน 2566 

สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง Online 
(ดูรายละเอียดท่ี https://admission.ssru.ac.th/) 

19 เมษายน 2566 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ที่ https://admission.ssru.ac.th/ 27 เมษายน 2566 

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House (ระบบ TCAS) 
ที ่https://student.mytcas.com/ 

4 - 5 พฤษภาคม 2566 

สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (ช่วงที่ 2) 
ที ่https://student.mytcas.com/ 

6 พฤษภาคม 2566 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที ่https://admission.ssru.ac.th/ 9 พฤษภาคม 2566 

นักศึกษาดาวน์โหลดขั้นตอนการรายงานตัวและกรอกประวัตินักศึกษาใหม่ 
ที ่https://admission.ssru.ac.th/ 

9 - 14 พฤษภาคม 2566 

นักศึกษาดาวน์โหลดสัญญาทุนเพชรสุนันทาและดำเนินการกรอกข้อมูลตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดที ่https://admission.ssru.ac.th/  

15 - 20 พฤษภาคม 2566 

นักศึกษาตรวจสอบรหัสและสถานะการรายงานตัว พร้อมดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมรายงานตัวที่เว็บไซต์ 
https://admission.ssru.ac.th/ 

18 - 21 พฤษภาคม 2566 

การปฐมนิเทศ (รอประกาศมหาวิทยาลัย) 

ลงทะเบียนเรียน 10 กรกฎาคม 2566 

เปิดภาคเรยีน 10 กรกฎาคม 2566 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  โครงการทุนเพชรสุนันทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 2 Quota) 
.............................................. 

  

                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ในหลักสูตร 4 ปี คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการคัดเลือกตาม
ความสามารถทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชา จำนวน 32 ทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  1.1  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผล
การศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ของ
ผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
   1.2  เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
  1.3  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  1.4  เป็นผู้มคีวามขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดแีละมีบุคลิกภาพดี 
  1.5  เป็นผู้ที่จะศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จนจบ
หลักสูตร 
  1.6 เป็นผู้ที่ไม่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระบบ Clearing-house ในรอบอ่ืนๆ หากตรวจสอบ
แล้วไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์คัดชื่อออกจากการสอบคัดเลือก 
  1.7 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น 
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2. คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 

 

หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต - เท ค โ น โ ล ยี ค ว า ม

ปลอดภัยและอาชีวอนา
มัย 

ต้องมีการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนทางวิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่าจำนวน 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

กัญชาเวชศาสตร์ 1. ไม่จำกัดอายุและเพศ 
2. มีความประพฤติดี มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและ
จิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็น โรคติดต่อร้ายแรง หรือมี
ความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ/หรือ
ต่อการประกอบวิชาชีพ 

2. รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

- การบริหารงานตำรวจ 1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 21 ปี  
2. ผู้ชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม.  
3. ผู้หญิงส่วนสูงไมน่้อยกว่า 150 ซ.ม.  
4. ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 35 
5. ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา 
เช่น ตาบอดสี และไม่เป็นผู้พิการทางร่างกาย 

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต - ภาษาอังกฤษ 
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
- ธุรกิจการบิน  

- เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 
2.00 

- ก า ร จั ด ก า ร
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ 

- เป็นผู้มีใจรักงานด้านบริการ 
- มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น มีมนุษย
สัมพนัธ์ และกล้าแสดงออก 
- มีความรู้พืน้ฐานภาษาอังกฤษ 

- การจัดการโรงแรมและ
ธุรกิจที่พัก 
 

- เป็นผู้มีใจรักงานด้านบริการ 
- มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น มีมนุษย
สัมพันธ์ และกล้าแสดงออก 
- มีความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

4. หลักสูตรแพทย์แผน
ไทยประยุกตบ์ัณฑิต 

ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น ไท ย
ประยุกต ์

1. ต้องศึกษาสาระการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานและ
เพ่ิมเติมรวมกัน ดังนี้  
 1.1 วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต   
 1.2 คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ  
 1.3 ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
สำหรับหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน จะต้องศึกษา
รายวิชาต่าง ๆ ที่เทียบเท่าเกณฑ์ท่ีกำหนดข้างต้น  
  2. มีความประพฤติดี มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย
และจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมี
ความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ/หรือ
ต่อการประกอบวิชาชีพ 
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หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ 

5. สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

สาธารณสุขชุมชน   1. ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 30 
  2. ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา เช่น ตาบอดสี มีความ
ประพฤติดี มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่
เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความ
ผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ/หรือต่อการ
ประกอบวิชาชีพ 

 
3. รายละเอียดใน Portfolio ที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ 

คณะ/วิทยาลัย รายละเอียดที่ต้องเตรียมใน Portfolio 
1. คณะครุศาสตร์  
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. คณะวิทยาการจัดการ 
6. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
7. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
8. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
9. วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 
10. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
11. วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
หมายเหตุ : ทุกสาขาวิชา 

1. แฟ้มสะสมผลงาน 
2. มีค่าเฉลี่ย GPAX ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป 
3. จดหมายแนะนำตัว Statement of Purpose  
(ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
4. หากมีผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP  TU-
GET เป็นต้น (ถ้ามีมาแสดงจะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
5. ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือผลงาน
ทางวิชาการ เช่น ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร เป็นต้น 
6. สอบสัมภาษณ์ 
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 4. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดให้ผู้สมัครขอทุนการศึกษาเลือกสาขาวิชาที่มีความ
ถนัดและสนใจในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 32 ทุน ดังต่อไปนี้ 
หลักสูตร 
                         รหัสวิชา 

คณะ / สาขาวิชา จำนวนรับ 

คณะครุศาสตร ์
ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   

1109 ภาษาไทย 1 
1112 การศึกษาปฐมวัย 1 
1113 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 

รวมคณะครุศาสตร์ 3 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

2240 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ 
   - จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ 
   - นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

1 

2247 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (เคมี) 1 
2251 วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล  

(วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ) 
1 

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

2505 เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 1 
รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

3402 ภาษาอังกฤษ 1 
3403 ภาษาจีน 1 
3405 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 
คณะวิทยาการจัดการ 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   

8302 บัญชี 1 
รวมคณะวิทยาการจัดการ 1 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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หลักสูตร 
                         รหัสวิชา 

คณะ / สาขาวิชา จำนวนรับ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

7349 การจัดการอีสปอร์ต 3 
รวมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 3 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

3423 การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก (ห้องเรียนกรุงเทพ) 2 
3442 ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)  

(ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 
1 
 

3449 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
(ห้องเรียนกรุงเทพ) 

2 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม 5 
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   

3440 นิติศาสตร์ (ห้องเรียนกรุงเทพ) 1 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   

3466 รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) 
 (ห้องเรียนกรุงเทพ) 

1 

3450 การบริหารงานตำรวจ (ห้องเรียนกรุงเทพ) 1 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   

3471 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 1 
3472 รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  

(ห้องเรียนกรุงเทพ) 
1 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม 5 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   

3329 นิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)  
(ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

1 

รวมวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม 1 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

7321 การจัดการโลจิสติกส์ 1 
7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) 1 

รวมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 2 
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หลักสูตร 
                         รหัสวิชา 

คณะ / สาขาวิชา จำนวนรับ 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต   

2210 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต   

2308 สาธารณสุขชุมชน 2 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

2301 กัญชาเวชศาสตร์ 2 
รวมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 5 

รวมจำนวนรับทั้งสิ้น 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอสงวนสิทธ์ิในการเปิด/ปิด สาขาวิชาที่มีจำนวนรับไม่เป็นไปตามแผนรับ 
       2. ผู้สมัครที่เลือกสมัครสาขาวิชาศูนย์การศึกษา/วิทยาเขต นั้น กรณีที่สอบผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษาต้องไปเข้าศึกษาตามศูนย์ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร 
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 5.  วิธีการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  
โครงการทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota) แล้ว
จึงสมัครหากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก
เข้าเป็นนักศึกษาแล้วก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืน  

  อนึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศระเบียบการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ 
ระดับปริญญาตรี  โครงการทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ
ที ่2 Quota) ดังนี้ 

  1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 
สาขาวิชาเท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเอง
ว่ามีสิทธิ์สมัครประเภทนั้นๆหรือไม่ เพ่ือประโยชน์ของตนเอง (ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านบริการ
เคาน์เตอร์เซอร์วิสท่ัวประเทศ (7-ELEVEN)       จำนวน 350 บาท ค่าธรรมเนียม 10 - 15 บาท)  

  2. กรณีผู้สมัครที่มีความพิการ หากมีความประสงค์ที่จะสมัครในคณะ/สาขาวิชา ตาม
รายละเอียดในประกาศรับสมัครให้ติดต่อโดยตรงกับคณะ/สาขาวิชา นั้นๆ ถ้าสาขายินดีรับพิจารณาผู้สมัคร
ต้องทำหนังสือแจ้งว่าผู้จะสมัครในสาขาวิชาอะไร มีความพิการด้านใด ภายในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 
ถึง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 ไปยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองบริการการศึกษา ฝ่ายรับเข้า
ศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี  ชั้น  3 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดสอบให้กับผู้สมัคร (กรณีที่มี
การจัดสอบท่ีมหาวิทยาลัยฯ) 
 
 6. ข้ันตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต 
  6.1  สมัครออนไลน์ (Online) ทางอินเตอร์เน็ต  โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
   6.1.1  เข้าสู่เว็บไซต์ของฝ่ายรับเข้าศึกษา ที ่https://admission.ssru.ac.th/ (ผู้สมัครต้อง
เข้าไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ที่ https://student.mytcas.com/) กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้
ทำการลงทะเบียนในระบบ TCAS จะไม่มีรหัสในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
   6.1.2 เลือกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” กรอกข้อมูล เลขบัตรประชน และ วัน/เดือน/ปีเกิด ให้ตรง
กับบัตรประชาชนของผู้สมัคร (กรณีนักศึกษาต่างชาติ กรอกข้อมูล เลข Passport และ วัน/เดือน/ปีเกิด) 

    6.1.3 เลือกท่ีเมนู “สมัครสอบ”และแถบเมนูสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบท่ี 2 Quota (โครงการทุนเพชรสุนันทา) คลิกที่เมนู “สมัคร” 
  6.1.4  ศึกษารายละเอียด ประกาศและระเบียบการรับสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัครศึกษา
รายละเอียดต่างๆ แล้วเมื่อต้องการสมัคร ให้คลิกปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข” เพ่ือกรอกใบสมัคร 
  6.1.5 ให้ผู้สมัครทำการ คีย์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ซึ่ง
ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกที่ปุ่ม บันทึกเพ่ือยืนยันข้อมูล
ใบสมัคร หน้าจอจะปรากฏเมนู“พิมพ์ใบสมัครเพื่อไปชำระเงิน” 
  6.1.6 การเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัคร กรณีที่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร ต้องสำเนาเอกสารใบ
สมัคร และระบุข้อความ “ขอยกเลิกการสมัครและเซ็นชื่อกำกับ” พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครส่งมาที่ E-mail : 
Chontiya.le@ssru.ac.th หรือ Inbox ทางเพจ “รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” URL : 
https://www.facebook.com/ssru.acad หลังจากส่งเอกสารภายใน 2 วัน สามารถตรวจสอบสถานะการ
ยกเลิกใบสมัครได้ท่ี โทร.02-160-1380  
 

https://student.mytcas.com/th)%20กรณี
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    6.1.7 การเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัคร กรณีที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ต้องสำเนาเอกสารการ
สมัครและใบเสร็จชำระเงินค่าสมัคร ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และระบุข้อความ “ขอยกเลิกการ
สมัครและเซนชื่อกำกับ” ลงในใบสมัครพร้อมทั้งส่งเอกสารทาง E-mail : Chontiya.le@ssru.ac.th หรือ 
Inbox ท า ง เ พ จ  “รั บ ส มั ค ร นั ก ศึ ก ษ า  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ ส ว น สุ นั น ท า ” URL : 
https://www.facebook.com/ssru.acad หลังจากส่งเอกสารภายใน 2 วัน ให้ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัคร
ในระบบอินเตอร์เน็ต สามารถตรวจสอบสถานะการยกเลิกใบสมัครได้ที่ หรือ Inbox ทางเพจ “รับสมัคร
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา” โทร. 02-160-1380 (กรณีที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัย
จะไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) 
       6.1.8 กรณีผู้สมัครที่ต้องการแก้ไขชื่อ – นามสกุลหรือข้อมูลส่วนบุคคล ให้ติดต่อทาง 
Inbox เ พ จ  “รั บ ส มั ค ร นั ก ศึ ก ษ า  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ ส ว น สุ นั น ท า ” URL: 
https://www.facebook.com/ssru.acad เพ่ือขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร หรือติดต่อได้ที่ฝ่ายรับเข้าศึกษา กอง
บริการการศึกษา 02-1601380 
  6.1.9  ให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 1) หนังสือรับรองผลการ
เรียน (เอกสารหมายเลข 2) แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 3) 
หลังจากกรอกใบสมัคร (กรณีที่ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์มเอกสารนี้โดยไม่ได้แก้ไขผ่านเว็บไซต์การสมัคร
ของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจะไม่รับรองและจะใช้ข้อมูลที่ผู้สมัครบันทึกผ่านหน้าเว็บไซต์ครั้งล่าสุดเท่านั้น) 
                6.1.10  หนังสือรับรองผลการเรียน (เอกสารหมายเลข 2) นำเสนออาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ
เซ็นรับรองผลการเรียน และประทับตราสถานศึกษา และแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ หรือใช้เอกสารที่ระบุผล
การเรียน          

  6.1.11 ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานการสมัครให้ถูกต้อง มิฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยฯ จะ
ถือว่าการสมัครของท่านเป็นโมฆะ  

  
7.  วิธีการชำระเงิน 
   พิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน (เอกสารหมายเลข 3) พร้อมเงินสดไปยื่นชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ (7-ELEVEN)        จำนวน 350 บาท 
ค่าธรรมเนียม 10 - 15 บาท  ภายในวันที ่6 มกราคม – วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เท่านั้น   

 
8.  ช่วงเวลาการรับสมัคร 

  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที ่6 มกราคม – วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 
 

9.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 ผู้สมัครสอบสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและรายละเอียดการสอบ ทีเ่ว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/ 

  
10. คุณสมบัติเฉพาะ  มหาวิทยาลัยฯ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสาขาและคุณสมบัติเฉพาะทางในการ

สมัคร ดังนี้ 
  10.1  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

           10.1.1  เป็นผู้มีใจรักในงานด้านบริการ 
          10.1.2  มีบุคลกิภาพด ีกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ และกล้าแสดงออก 

10.1.3  มีความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 
   

https://www.facebook.com/ssru.acad
https://www.facebook.com/ssru.acad
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           10.1.4  นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับบัตรมัคคุเทศก์ (ภาษาต่างประเทศ) ต้อง

ฝึกปฏิบัติงานตามเส้นทางบังคมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบังคับ 7 เส้นทาง โดยมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาปกติ ภาคเรียนละ ประมาณ 2,700 บาท ทุกภาคเรียนตลอดปีการศึกษา 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน และทัศนศึกษานอกสถานที ่

 
11.  การสอบคัดเลือก (รูปแบบ Online) 

  ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดการสอบ ณ วันที่ประกาศรายละเอียดการ
สอบ โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. หากไม่
ดำเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ และเตรียมเอกสารในวันสอบสัมภาษณ์ 
ดังนี้ 
  11.1 ใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 1) ที่กรอกข้อความถูกต้อง และครบถ้วนบริบูรณ์ 
  11.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ติดบนใบ
สมัครที่พิมพ์ (เอกสารหมายเลข 1) 
   11.3 หนังสือรับรองผู้สมัคร (ให้ใช้ตามเอกสารหมายเลข 2) ออกโดยโรงเรียนที่มีผู้อำนวยการ
หรือผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองพร้อมประทับตรา โรงเรียน โดยให้การรับรองตามแบบฟอร์ม 
ดังนี้ 

    11.3.1 ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเป็นไปตามคุณสมบัติทาง
ความรู้ที่หลักสูตรที่ต้องการสมัครกำหนดไว้ 

     11.3.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  (รวม 5 ภาคการศึกษา) 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดคุณสมบัติ 

11.3.3 อ่ืนๆ ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
                  11.4   ไฟล์สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่โรงเรียนเซ็นรับรองสำเนา (ใบ รบ. 5 ภาค
การศึกษา) 

               11.5   ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ผู้สมัครที่
อายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนแทนบัตรประจำตัวประชาชน 

      11.6  ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
       11.7  แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ชำระเงินแล้ว (เอกสาร    
หมายเลข 3) ต้นฉบับส่วนที่เขียนไว้ว่า “สำหรับนักศึกษา” และสำเนาใบเสร็จการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิส 
     11.8 เอกสารเพ่ิมเติมตามที่หลักสูตรกำหนด เช่น แฟ้มสะสมงาน วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร 
(จัดทำในรูปแบบไฟล์) ฯลฯ 
  
 12. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ฝ่ายรับเข้า
ศึกษา https://admission.ssru.ac.th/ ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 จากนั้นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
ต้องยืนยันสิทธิ์ Clearing - house ในระบบ (TCAS) ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ 
 
 
 
 

http://admission.ssru.ac.th/%20ใน
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13. การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระบบ Clearing-house วันที ่4 - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
    13.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือประกาศให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house ทาง
เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ และตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS)  
    13.2 ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดำเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตน
ได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่งเท่านั้น ตามขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด 
หากไม่ดำเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า ผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบกลาง 
(TCAS) ในรอบนั้นและมีสิทธิ์สมัครในรอบถัดไป  
    13.3 ในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing-house ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้อง
เขา้ระบบเพื่อเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชา เท่านั้น (สามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาที่
ยืนยันสิทธิ์ได้รวม 3 ครั้ง) ซึ่งระบบจะถือว่าผู้ที่เข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบเป็นผู้ใช้สิทธิ์ 
 

 14. การสละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงท่ี 2 (วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) 
    14.1. การสละสิทธิ์จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบภายใน
ช่วงเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว และประสงค์ไม่ขอเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้ยืนยันสิทธิ์ไว้แล้ว 
   - ใ ห้ แ จ้ ง ข อ ส ล ะ สิ ท ธิ์ ใ น ร ะ บ บ  TCAS เ ท่ า นั้ น  ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  
https://student.mytcas.com/ ผู้ยืนยันสิทธิ์ที่ไปแจ้งสละสิทธิ์กับมหาวิทยาลัย/สาขาวิชา หรือทำจดหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งมาที่ ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) จะไม่นับว่าเป็นการสละสิทธิ์ ซึ่งไม่
สามารถสมัครในรอบถัดไปได ้
   - เมื่อได้ดำเนินการสละสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะคืนสิทธิ์ให้อัตโนมัติ สามารถ
สมัครรอบถัดไปได้ ซึ่งจะขอยกเลิกการสละสิทธิ์ในภายหลังเพื่อขอกลับเข้าศึกษาในสาขาที่ได้สละสิทธิ์ไป
แล้วไม่ได้ 
  14.2 การสละสิทธิ์ในระบบกำหนดให้ทำได้เพียง 1 ครั้ง ภายในช่วงเวลาที่กำหนดของแต่ละ
รอบ เพ่ือสมัครในรอบถัดไปได้ หากสละสิทธิ์ครั้งที่ 2 จะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการสมัครและคัดเลือกในรอบ
ถัดไปได ้
 

 15.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 
สุนันทา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์ฝ่ายรับเข้าศึกษาที่ https://admission.ssru.ac.th/ 
 

 16. การทำสัญญาโครงการทุนเพชรสุนันทา ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารสัญญารับทุนทางเว็บไซต์
ฝ่ายรับเข้าศึกษาท่ี https://admission.ssru.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 15 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
 

17. การรายงานตัวเข้าศึกษา ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดาวน์โหลดขั้นตอนการรายงานตัวและกรอกประวัติ
นักศึกษาใหม่ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 9 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดย
เอกสารที่ต้องใช้ในการรายงานตัวรปูแบบ File ดังต่อไปนี้ 
  17.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง)  

17.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง) 
   17.3 เอกสารวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (ด้านหน้าและด้านหลัง) (พร้อมลงชื่อและ

รับรองสำเนาถูกต้อง) 
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   17.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใบวุฒิการศึกษา) (พร้อมลงชื่อ
และรับรองสำเนาถูกต้อง) 

 17.5 ไฟล์รูปถ่ายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 

18.  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา 
  ผู้ที่ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและยืนยันการเข้าศึกษาในโครงการทุนเพชรสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี จะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
         18.1  เป็นผู้ที่มีความหมั่นเพียรในการเรียน  และมีความประพฤติดี 
           18.2  ต้องมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   ชั้นปีที่  1  จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา (GPA)  ไม่ต่ำกว่า  2.75   
   ชั้นปีที่  2  จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา (GPA)  ไม่ต่ำกว่า  3.00   
   ชั้นปีที ่ 3  จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา (GPA)  ไม่ต่ำกว่า  3.00   
     หากนักศึกษามีผลการเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวนี้ จะหมดสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาต่อไป 

18.3 ปฏิบัติงาน ทำกิจกรรมทางวิชาการ การสร้างความผูกพัน และอ่ืนๆ ในการเป็น
แบบอย่างที่ดีและ/หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่สาขา คณะและมหาวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 64 ชั่วโมง ต่อ 1 ภาค
เรียน หรือ 128 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา โดยนักศึกษาต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะ/วิทยาลัย ที่สังกัด
ทุกภาคเรียน และคณะ/วิทยาลัย รายงานต่อมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นปีการศึกษา  

18.4  นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ/หรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ระบุไว้ตาม ข้อ 
18.1, 18.2 และ 18.3 จะหมดสิทธิ์จากการได้รับทุนการศึกษาในโครงการเพชรสุนันทา นักศึกษาต้อง
รับผิดชอบในการชำระธรรมเนียมการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา 

   18.5 นักศึกษาทุนเพชรสุนันทา จะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ภายในเวลาที่แผนการ
เรียนกำหนด ในกรณีที่นักศึกษาไม่สำเร็จตามแผนการเรียนที่กำหนด นักศึกษาต้องรับผิดชอบในการชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

    18.6 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาออกจากโครงการระหว่างที่ศึกษาอยู่ จะต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการควบคุมดูแลนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัย  หากประสงค์ศึกษาต่อในหลักสูตรเดิม ไม่ต้อง
ชดใช้ทุน 
       18.7 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายหลักสูตรระหว่างอยู่ในโครงการจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับมา
ในจำนวนทั้งหมดพร้อมหมดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาโครงการเพชรสุนันทา 
           18.8 ผู้ได้รับการคัดเลือกและยืนยันเข้าศึกษาในโครงการเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยจะตัด
สิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาโครงการรับตรง ระบบโควตา ระบบ TCAS อ่ืนๆ ทุกระบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
 
 19.  การทำสัญญารับทุนโครงการเพชรสุนันทา 
       การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและทำสัญญา ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใน
โครงการทุนเพชรสุนันทา จะต้องรายงานตัวและทำสัญญาต่อมหาวิทยาลัยฯ ตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาตามประกาศ
มหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 5,350 บาท (เฉพาะภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา) ภายหลังการทำสัญญาการรับ
ทุนการศึกษาแล้ว จะต้องไม่เปลี่ยนไปศึกษา ณ  มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาอ่ืน โดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐาน
การรายงานตัวตามรายละเอียดของมหาวิทยาลัยฯ 
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 20.  ทุนการศึกษา 
       ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการเพชรสุนันทา ระดับปริญญาตรี จะได้รับ
ทุนการศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต คิดเป็นเงินประมาณ 
30,000 บาท  / คน / ปี  ทุนการศึกษาไม่มีข้อผูกพัน  และมหาวิทยาลัยฯ อาจคัดเลือกให้นักศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกเพ่ือบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ   
แต่ละสาขาวิชา 
 

21. การเรียนหรืออบรมรายวิชานอกหลักสูตร 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาทุกคน  มหาวิทยาลัยถือเป็นนโยบายที่จะให้

นักศึกษามีความรู้ ทักษะและความสามารถทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนบุคลิกภาพ  
ความมีวินัย และคุณธรรม  จริยธรรม  จะต้องเรียนหรืออบรมรายวิชานอกหลักสูตร  ดังต่อไปนี้ 

21.1 นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ 
หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน หรืออบรมรายวิชานอกหลักสูตรดังกล่าว  
ตามกิจกรรมและปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกำหนด  จึงจะสำเร็จการศึกษาได้ 

  21.2 นักศึกษาจะต้องผ่านการศึกษา ฝึกอบรม และร่วมกิจกรรมด้านจริยธรรม ตามกิจกรรมและ
ปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกำหนด และนำไปลงทะเบียนในวิชาเลือกเสรีได้ 
 

22. เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
   22.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องมาสอบสัมภาษณ์และรายงานตัว ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

  22.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องเข้าระบบ TCAS เพ่ือยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระบบ Clearing-house 
22.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องศึกษาตามหลักสูตร และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
22.4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย หากไม่ปฏิบัติตาม

มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์คัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา 
 22.5 หากตรวจสอบภายหลังว่าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษา ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวค่าแรกเข้าและค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 
1/2565 ทั้งหมด ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0-2160-1380, 0-2160-1261 กองบริการ
การศึกษาโทร. 0-2160-1260-61, 0-2160-1024-25  โทรสาร. 0-2160-1262  ในวัน เวลาราชการ     
 

23. ติดต่อสอบถามรายละเอียด :  
   23.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองบริการการศึกษา ฝ่ายรับเข้าศึกษา เลขที่ 1 ถนน

อู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2160-1261, 02160-1380 , 0-2160-1260 
และ 0-2160-1024-25  โทรสาร. 0-2160-1262  ในวันเวลาราชการ ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. 
  23.2 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  

- คณะครุศาสตร์ 02-1601062 ต่อ 110 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์02-1601282-86  
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-1601143 ต่อ 13 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-1601438 ต่อ 24 - 26  
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 02-1601394 ต่อ 103 - 105  
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- คณะวิทยาการจัดการ 02-1601495   
- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 02-1601182, 1183  
- วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02-1601561 
- วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 02-1601205-7 
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 02-1601023, 02-1601000  

23.3 วิทยาเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
- กองการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม 034-964927 
- วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 065-2427588, 065-2427688 
- วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 065-5760099, 034-964946 กด 103 
- วิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชน 034-964917, 063-8788208, 062-4913343 
- วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 02-1601265-71 

23.4 ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
- วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 034-773-904, 034-773-905 

  23.5 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 042-129556 
  23.6 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 063-0954428 
 
              ประกาศ  ณ  วันที ่ 22  กันยายน  พ.ศ.  2565 
 
 
 
                              (รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 


