
  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี 

รับสมัครทาง Internet ที่ https://admission.ssru.ac.th/ 1 ต.ค. 2564 - 7 ม.ค. 2565 

ผู้สมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ที ่https://student.mytcas.com/ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 

การช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
ทั่วประเทศ (7-ELEVEN) 1 ต.ค. 2564 – 7 ม.ค. 2565 

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

14 ม.ค. 2565 

สอบสัมภาษณ์ Online ดูรายละเอียดท่ี https://admission.ssru.ac.th/ 24 – 25 ม.ค. 2565 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก https://admission.ssru.ac.th/ 7 ก.พ. 2565 
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House (ระบบ TCAS) 
ที ่https://student.mytcas.com/ 

7 - 8  ก.พ. 2565 

สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (ช่วงที่ 1) 
ที ่https://student.mytcas.com/ 

9  ก.พ. 2565 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ https://admission.ssru.ac.th/ 20 ก.พ. 2565 
นักศึกษาดาวน์โหลดขั้นตอนการรายงานตัวและกรอกประวัตินักศึกษาใหม่ 
ที ่https://admission.ssru.ac.th/ 

20 – 27 ก.พ.  2565 

นักศึกษาตรวจสอบรหัสและสถานะการรายงานตัว พร้อมดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมรายงานตัวที่เว็บไซต์ 
https://admission.ssru.ac.th/ 

5 – 31 มี.ค. 2565 

การปฐมนิเทศ (รอประกาศมหาวิทยาลัย) 
การลงทะเบียนเรียน 12 กรกฎาคม 2565 
เปิดภาคเรียน 12 กรกฎาคม 2565 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)  
----------------------------------- 

 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) ระหว่างวันที่  
1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้ 
1) จ านวนที่จะรับ จ าแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา และรหัสวิชาสอบ 
 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 

GPAX 
4-5 ภาค

เรียนขึ้นไป 
คณะครุศาสตร ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
1108 สังคมศึกษา 51 ≥ 2.50 
1109 ภาษาไทย 51 ≥ 2.50 
1110 ภาษาอังกฤษ 51 ≥ 2.50 
1111 คณิตศาสตร์ 51 ≥ 2.50 
1112 การศึกษาปฐมวัย 51 ≥ 2.50 
1113 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 51 ≥ 2.50 
1115 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 51 ≥ 2.50 

รวมคณะครุศาสตร์ 357  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
2202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 42 ≥ 2.00 
2203 คหกรรมศาสตร์  55 ≥ 2.00 
2205 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  22 ≥ 2.00 
2228 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 72 ≥ 2.00 
2229 นิติวิทยาศาสตร์ 24 ≥ 2.00 
2240 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ 

   - จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ 
   - นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

20 ≥ 2.00 

2244 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (ชีววิทยา) 15 ≥ 2.00 
2247 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (เคมี) 15 ≥ 2.00 



3 
 

 

 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 

GPAX 
4-5 ภาค

เรียนขึ้นไป 
2248 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 10 ≥ 2.00 
2249 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (ฟิสิกส์) 10 ≥ 2.00 

2250 
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล  
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

30 ≥ 2.00 

2251 
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล  
(วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ) 

15 
 

≥ 2.00 

2252 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 18 ≥ 2.00 
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต 

3477 
การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์  
(การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล) 

15 
 

≥ 2.00 

3478 
การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์  
(การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์) 

15 
 

≥ 2.00 

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 378  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
2548 การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร 25 ≥ 2.00 
2505 เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 25 ≥ 2.00 
2536 เทคโนโลยีไฟฟ้า 25 ≥ 2.00 
2525 การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 57 ≥ 2.00 

หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต 
2545 การออกแบบนิทรรศการและอนิเมชั่นสามมิติ 25 ≥ 2.00 
2547 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 25 ≥ 2.00 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต   
1301 อุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ 25 ≥ 2.00 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
2519 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 32 ≥ 2.00 
2544 วิศวกรรมหุ่นยนต์ 32 ≥ 2.00 
2546 การจัดการวิศวกรรม 25 ≥ 2.00 

รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 296  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
2401 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 25 ≥ 2.00 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
3401 ภาษาไทย 64 ≥ 2.00 
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 

GPAX 
4-5 ภาค

เรียนขึ้นไป 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
3402 ภาษาอังกฤษ 64 ≥ 2.00 
3403 ภาษาจีน 64 ≥ 2.00 
3404 ภาษาญีปุ่่น 64 ≥ 2.00 
3405 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 64 ≥ 2.00 

3480 
การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  
(การจัดการพัฒนาสังคม) 

32 ≥ 2.00 

3481 
การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  
(การจัดการทางวัฒนธรรม) 

25 ≥ 2.00 

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 402  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
6601 จิตรกรรม 32 ≥ 2.00 
6606 การออกแบบนิเทศศิลป์ 64 ≥ 2.00 
6611 ดนตรี  48 ≥ 2.00 
6613 ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) 32 ≥ 2.00 

6616 
ศิลปะการแสดง  
(ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) 

64 ≥ 2.00 

รวมคณะศิลปกรรมศาสตร์ 240  
คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
8302 บัญชี 96 ≥ 2.50 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
7338 เศรษฐศาสตรธุรกิจ 32 ≥ 2.00 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
7310 บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 64 ≥ 2.00 
7312 บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 32 ≥ 2.00 
7313 บริหารธุรกิจ (การตลาด) 128 ≥ 2.00 
7315 บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 64 ≥ 2.00 
7336 บริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ) 64 ≥ 2.00 
7337 บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) 64 ≥ 2.00 

รวมคณะวิทยาการจัดการ 544  
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 

GPAX 
4-5 ภาค

เรียนขึ้นไป 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
7349 การจัดการอีสปอร์ต  32 ≥ 2.00 
7350 นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 32 ≥ 2.00 
7355 

 
 

นวัตกรรมการจัดการ  
(นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวและบริการ)  
(หลักสูตรสองภาษา) 

32 
 
 

≥ 2.00 

7356 
 
 

นวัตกรรมการจัดการ  
(นวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม)  
(หลักสูตรสองภาษา) 

32 
 
 

≥ 2.00 

7357 
 

นวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล) 
(หลักสูตรสองภาษา) 

32 
 

≥ 2.00 

รวมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 160  
วิทยาลัยการเมืองการและปกครอง วิทยาเขตนครปฐม 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

3464 
รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)  
(ห้องเรียนกรุงเทพ) 

32 
 

≥ 2.00 

3486 
รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)  
(ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

32 
 

≥ 2.00 

3466 
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) 
(ห้องเรียนกรุงเทพ) 

32 
 

≥ 2.00 

3487 
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) 
(ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

32 
 

≥ 2.00 

3479 
รัฐประศาสนศาสตร์  
(นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)  
(ห้องเรียนกรุงเทพ) 

23 
 

≥ 2.00 

3488 
รัฐประศาสนศาสตร์  
(นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)  
(ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

23 
 

≥ 2.00 

3450 การบริหารงานต ารวจ (ห้องเรียนกรุงเทพ) 59 ≥ 2.00 
3485 การบริหารงานต ารวจ (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 59 ≥ 2.00 
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 

GPAX 
4-5 ภาค

เรียนขึ้นไป 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

3471 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 80 ≥ 2.00 

3489 
รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)  
(ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

80 
 

≥ 2.00 

3472 
รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  
(ห้องเรียนกรุงเทพ) 

32 
 

≥ 2.00 

3490 
รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  
(ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

32 
 

 

≥ 2.00 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
3440 นิติศาสตร์ (ห้องเรียนกรุงเทพ) 80 ≥ 2.00 
3484 นิติศาสตร์ (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 80 ≥ 2.00 

รวมวิทยาลัยการเมืองการและปกครอง วิทยาเขตนครปฐม  676  
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 

7362 
ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
(หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 

15 ≥ 2.00 

 

7358 
ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
(หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

15 ≥ 2.00 

 

7359 
ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (การจัดการธุรกิจดิจิทัล)
(หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

15 ≥ 2.00 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

3495 
การจัดการโรงแรม (นวัตกรรมการโรงแรม)  
(หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 

15 ≥ 2.00 

3475 
การจัดการโรงแรม (นวัตกรรมการโรงแรม)  
(หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

15 ≥ 2.00 

3476 
การจัดการโรงแรม (ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง) 
(หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

15 ≥ 2.00 

3497 ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 15 ≥ 2.00 

3442 
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)  
(ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

56 
 

≥ 2.00 

3498 
การจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)  
(ห้องเรียนกรุงเทพ) 

15 
 

≥ 2.00 
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 

 

จ านวนรับ 
(คน) 

GPAX 
4-5 ภาค

เรียนขึ้นไป 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

3452 
การจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)  
(ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

15 
 

≥ 2.00 

3449 
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
(ห้องเรียนกรุงเทพ) 

40 
 

≥ 2.00 

3483 
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
(ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

20 
 

≥ 2.00 

3423 การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก (ห้องเรียนกรุงเทพ) 40 ≥ 2.00 

3482 
การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก  
(ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

20 
 

≥ 2.00 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

1201 
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา)  
(ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 

15 
 

≥ 2.00 

1202 คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 15 ≥ 2.00 
รวมวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม 341  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

7321 การจัดการโลจิสติกส์ 128 ≥ 2.00 
7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) 160 ≥ 2.00 
7342 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) 64 ≥ 2.00 

7343 
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ  
(การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ) 

96 
 

≥ 2.00 

7351 การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจออนไลน์ 32 ≥ 2.00 

7360 
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
(ระบบการศึกษาทางไกล) 

40 
 

≥ 2.00 

รวมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 520  
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
9303 ศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์) (หลักสูตรนานาชาติ) 20 ≥ 2.00 

9306 
การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (การตลาดดิจิทัล) 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

20 
 

≥ 2.00 
 

รวมวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม 40  
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 

 

จ านวนรับ 
(คน) 

GPAX 
4-5 ภาค

เรียนขึ้นไป 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
2230 พยาบาลศาสตร์ 60 ≥ 2.50 

รวมวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 60  
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
2210 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 48 ≥ 2.50 

หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี 6 ปี) 
2237 การแพทย์แผนจีน 32 ≥ 2.00 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
2301 กัญชาเวชศาสตร์ 48 ≥ 2.00 
2227 วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 32 ≥ 2.00 
2236 เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข 32 ≥ 2.00 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
2232 สาธารณสุขศาสตร์ 64 ≥ 2.00 
2239 สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 57 ≥ 2.00 
รวมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 313  

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี 5 ปี) 

2523 สถาปัตยกรรม 32 ≥ 2.00 
2543 สถาปัตยกรรมภายใน 32 ≥ 2.00 

รวมวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 64  
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
3469 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 32 ≥ 2.00 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
7345 การจัดการโลจิสติกส์ 64 ≥ 2.00 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
3491 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) 32 ≥ 2.00 
3492 รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 25 ≥ 2.00 

รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 153  
ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
7346 การจัดการโลจิสติกส์ 20 ≥ 2.00 

รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 20  
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 

GPAX 
4-5 ภาค

เรียนขึ้นไป 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   
3473 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) 32 ≥ 2.00 

รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 32  
รวมจ านวนรับนักศึกษาทั้งสิ้น 4,576  

 

หมายเหตุ  :    1. ผู้สมัครที่เลือกสมัครสาขาวิชาที่ศูนย์การศึกษา/วิทยาเขต นั้น กรณีท่ีสอบผ่านการคัดเลือก 
                        และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต้องไปเข้าศึกษาตามศูนย์ที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร 

  2. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด/ปิด สาขาวิชาที่มีจ านวนรับไม่เป็นไปตามแผนรับ 
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2) คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครสอบ 
 2.1  คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไป 
  2.1.1 ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  2.1.2 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา  หรือนักบวชในศาสนาอื่น 
  2.1.3 เป็นผู้มีจิตปกติ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ หรือ
โรคที่สังคมรังเกียจ เว้นแต่กฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
  2.1.4 ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
  2.1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ  
หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
  2.1.6 มีคุณสมบัติอย่างอ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 

2.1.7 ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร  
หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 

1. ครุศาสตรบัณฑิต - คณิตศาสตร์ - ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
เรียนวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต 

 - คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสอง
ภาษา) 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้ นปีที่  6 หรือ
เทียบเท่า 
2. มีค่าเฉลี่ย GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3 . มี เก ร ด เฉ ลี่ ย ส ะ ส ม ก ลุ่ ม วิ ช า เอ ก แ ล ะ ก ลุ่ ม
ภาษาต่างประเทศไม่ต่ ากว่า 2.50 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต - เทคโนโลยีความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย 

ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่  6 หรือเทียบเท่า 
หรือ ส าเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม 
หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ 
ด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
ด้านอื่นที่เทียบเคียงกัน โดยต้องมีการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนทางวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่าจ านวน 22 
หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 - ภู มิ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ภู มิ
สารสนเทศ 

ต้องไม่เป็นบุคคลตาบอดสี 

3. รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

- การบริหารงานต ารวจ 1. ส่วนสูง ผูช้าย ไม่ต่ ากว่า 165 เซนติเมตร 
            ผู้หญิง ไม่ต่ ากว่า 160 เซนติเมตร 
2. ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) ไม่เกิน 30 
3. ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา เช่น ตาบอดสี 
4. อายุไม่เกิน 21 ปี 
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หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 
4. ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

- ศิลปะการแสดง (ศิลปะการ
ล ะ ค ร แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์) 

- มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง เช่น การก ากับ
การแสดง การเขียนบท การร้องเพลง การเต้นร า
ประเภทต่างๆ การออกแบบเสื้อผ้า การแต่งหน้า การ
ออกแบบฉาก และการจัดการแสดง เป็นต้น 

- ศิลปะการแสดง  
(นาฏศิลป์ไทย) 

- มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านนาฏศิลป์ไทย 
เช่น ร าแม่บทเล็ก การแสดงพ้ืนเมือง ร าเดี่ยว ร าคู่ 
ระบ าแบบมาตรฐาน และระบ าเบ็ดเตล็ดชุดต่างๆ 
- มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ และมี
คุณสมบัติ อ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง เช่น 
แต่งหน้า แต่งกายเพ่ือการแสดง เป็นต้น  

- ดนตรี 
 

- ต้องมีความรู้  ความสามารถ  และทักษะ  ในการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย  หรือขับร้อง ไทยได้ 
- ต้องมีความรู้  ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีสากล  หรือขับร้องสากลได้ 
- มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรียนและการปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัด 

- การออกแบบนิเทศศิลป์   - ต้องมีความรู้  ความสามารถหรือทักษะทางด้านศิลปะและ
การออกแบบ เช่น การวาดเส้น การใช้สี และการจัด
องค์ประกอบศิลป์   

  - จิตรกรรม - มี พ้ื นฐานทางด้ านการวาดเส้นจิตรกรรม และ
องค์ประกอบศิลปะ 
- มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือ
งานศิลปกรรมร่วมสมัย 
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หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร 
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต - ภาษาอังกฤษ 

- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
- เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มภาษาต่างประเทศไม่ต่ ากว่า 
2.00 

 - ธุ ร กิ จ ก ารบิ น  (ห ลั ก สู ต ร
นานาชาติ) 
- ก า ร จั ด ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
- การจัดการโรงแรม (นวัตกรรม
ก า ร โ ร ง แ ร ม ) (ห ลั ก สู ต ร
นานาชาติ) 
- การจัดการโรงแรม (ธุรกิจ
ภัตตาคารและการจัด เลี้ ยง) 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า 
2. มีค่าเฉลี่ย GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีเกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มภาษาต่างประเทศไม่ต่ ากว่า 
2.50 

 - ก ารจั ด ก าร อุ ตส าห กรรม
ท่องเที่ยวและบริการ 
- การจัดการโรงแรมและที่พัก 

1. เป็นผู้มีใจรักงานด้านบริการ 
2. มีบุคลิกภาพดี  คล่องแคล่ว กระตือรือร้น  มีมนุษย
สัมพันธ์ และกล้าแสดงออก 
3. มีความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 

6. บริหารธุรกิจบัณฑิต - ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ 
(ธุ ร กิ จ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เท ศ )
(หลักสูตรนานาชาติ) 
- ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ 
(ก า ร จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล ) 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า 
2. มีค่าเฉลี่ย GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีเกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มภาษาต่างประเทศไม่ต่ ากว่า 
2.50 

7. สถาปัตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต (5 ปี) 

- สถาปัตยกรรม - ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า หรือต้องส าเร็จการศึกษาประกาศบัตรวิชาชึพ
(ปวช.) และมีความรู้ทั่วไปทางสถาปัตยกรรม 

- สถาปัตยกรรมภายใน - ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า หรือต้องส าเร็จการศึกษาประกาศบัตร
วิชาชึพ(ปวช.) และมีความรู้ทั่วไปทางสถาปัตยกรรม 
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3) รายละเอียดใน Portfolio ที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ของแต่ละคณะ 
คณะ/วิทยาลัย รายละเอียดที่ต้องเตรียมใน Portfolio 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 
คณะครุศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา) 
     

1. แฟ้มสะสมผลงาน 
- ไฟล์ pdf. จ านวน 1 ไฟล์ (10 - 20 หน้า) 
** ไม่แชร์ dive (จ ากัด ไม่เกิน 10 MB.) 

   หัวข้อ 
   - ประวัติการศึกษา - ตนเอง / ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการ หรือ ผลงานทางวิชาการ เช่น ประกาศนียบัตร 
เกียรติบัตร   
   ** รูปแบบตามความถนัดของตนเอง 
   2. มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50 (4 เทอม) 
   3. หากมีผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CEFR CU - TEP TU 
- GET เป็นต้น (ถ้ามีมาแสดงจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
   4. สอบสัมภาษณ์ Online 
   ** กรณีส่ง Portfolio รูปแบบไฟล์ต้องระบุช่องทางการ
จัดส่ง 7 E-mail ตามสาขาวิชา พร้อมทั้งระบุ ชื่อ-สกุล เบอร์
โทร และสาขาวิชาที่สมัคร เช่น นางสาวเมตตา รักการดี 
โทร. 012-3456789 สมัครสาขาวิชาภาษาไทย เป็นต้น     
ดัง E-Mail สาขาวิชาต่อไปนี้ 
    1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ 
ece.edu@ssru.ac.th 
    2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ math.edu@ssru.ac.th 
    3. สาขาวิชาภาษาไทย ได้แก่ thai.edu@ssru.ac.th 
    4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ eng.edu@ssru.ac.th 
    5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้แก่ 
gs.edu@ssru.ac.th 
    6. สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้แก่ ss.edu@ssru.ac.th 
    7. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้แก่ 
eit.edu@ssru.ac.th 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(ทุกสาขาวิชา) 

   1. แฟ้มสะสมผลงาน 
   2. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose  )ภาษาไทย
หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ(  
   3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ )พิเศษ) ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณี

เช่น  TOEIC, TOEFL, CU-TEP, TU-GET 
   4. ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือผลงานทาง
วิชาการ เช่น ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร เป็นต้น 
   5. สอบสัมภาษณ์ Online 
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คณะ/วิทยาลัย รายละเอียดที่ต้องเตรียมใน Portfolio 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(ทุกสาขาวิชา) 

  1. แฟ้มสะสมผลงาน 
  2. มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 
  3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย 
หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
  4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
  5. ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือผลงานทาง
วิ ช าก าร  เช่ น  ป ระก าศ นี ย บั ต ร  เกี ย ร ติ บั ต ร  เป็ น ต้ น 
  6.  สอบสัมภาษณ์ Online 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   - สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและ
มัลติมีเดีย 

  1. แฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ 
  2. มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 
  3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย 
หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
  4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น CU-TEP, TU-GET 
TOEFL, IELTS (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
  5. ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือผลงานทาง
วิ ช าก าร  เช่ น  ป ระก าศ นี ย บั ต ร  เกี ย ร ติ บั ต ร  เป็ น ต้ น 
  6. สอบสัมภาษณ์ Online 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   (ทุกสาขาวิชา) 

  1. แฟ้มสะสมผลงาน 
  2. ระเบียนแสดงผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือ
เท่ากับ 2.00   
  3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย 
หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
  4. ใบประกาศเกียรติบัตร หรือรางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวกับหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สมัครเรียน 
  5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
  6.  สอบสัมภาษณ์ Online 

6. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
   คณะศิลปกรรมศาสตร์  
   6.1 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 

   **ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  **โดยสาขาวิชาจะพิจารณา
คัดเลือกนักศึกษาจาก 
   1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
   2. การสอบปฏิบัติ โดยดูจากคลิป VDO 
   ตามรายละเอียดดังนี้ 
   1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (เน้นน าเสนอผลงานที่
เกี่ยวข้อง กับสาขาวิชาที่ เลือกเรียนและอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง) 
ประกอบด้วย 

1.1 ประวัติข้อมูลเบื้องต้นพอสังเขป (Resume) 
   1.2 จ ด ห ม า ย แ น ะ น า ตั ว  (Statement of Purpose) 
(ภาษาไทย หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
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คณะ/วิทยาลัย รายละเอียดที่ต้องเตรียมใน Portfolio 
   6.1 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 

   1.3 ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนน เฉลี่ยสะสม GPAX 
มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00     
   1.4 หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ 
ด้านสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)    
   1.5 ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่สมัครเรียน    
   1.6 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณี พิเศษ)     
   1.7 ผลงานทางด้านศิลปะ เช่น วาดเส้น งานจิตรกรรม การจัด
องค์ประกอบศิลป์  และผลงานการออกแบบนิเทศศิลป์ เช่น 
ภาพประกอบ ตราสัญลักษณ์ คาแรคเตอร์ หรืองานอ่ืนๆ ตาม
ความถนัด รวมจ านวนไม่ต่ ากว่า 10 ผลงาน  
     **โดยให้จัดท าแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ในรูปแบบ
ไฟล์ .PDF จ านวน 1 ไฟล์ และ ตั้งชื่อไฟล์ : portfolio รหัส
ประจ าตัวผู้สมัคร ตามด้วยชื่อ-นามสกุล และรอบการสมัคร 
(ตั วอย่ างชื่ อ ไฟล์  : portfolio 65126606001 นายนิ เทศ 
ออกแบบ รอบท่ี 1)   
      **จั ด ส่ ง อั พ โ ห ล ด ไ ฟ ล์ ไ ด้ ที่  Google form : 
https://forms.gle/wYAAC6QSjQd8vMreA หรือ E-mail : 
vcd.ssru@gmail.com  ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 
   2. การสอบปฏิบัติ โดยดูจากคลิป VDO  ตามรายละเอียด
ดังนี้ 
     2.1 การสอบปฏิบัติโดยการเลือกจากผลงานใน Portfolio 
โดยเป็นผลงานวาดเส้น หรือ การออกแบบ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
จ านวน 1 ผลงาน อัดคลิป VDO ขั้นตอนการท าผลงาน  
     2.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าผลงาน และอุปกรณ์ถ่าย
คลิป ตามความเหมาะสมของงานแต่ละประเภท 
     2.3 สอบปฏิบัติ โดยถ่ายท า คลิป VDO ขั้นตอนการท า
ผลงาน ที่เลือกจากผลงานใน Portfolio จ านวน 1 ผลงานในการ
เสนอรูปแบบ คลิป VDO ตัดต่อความยาวไม่เกิน 3 นาที จ านวน 
1 คลิป โดยขณะการอัดคลิปให้ตั้งกล้องเห็นชิ้นงานและผู้สมัคร
ขณะปฏิบัติผลงาน      
     2.4 ตั้งชื่อไฟล์ VDO รหัสประจ าตัวผู้สมัคร ตามด้วยชื่อ -
น าม สกุ ล  แล ะรอบ ก ารสมั ค ร  (ตั ว อย่ า งชื่ อ ไฟ ล์ : VDO 
65126606001 นายนิเทศ ออกแบบรอบที่ 1)   
    * * จั ด ส่ ง อั พ โ ห ล ด ไ ฟ ล์ ไ ด้ ที่  Google form : 
https://forms.gle/oAScnsC8JpWYyqHAA หรือ E-mail : 
vcd.ssru2@gmail.com ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 
 

https://forms.gle/wYAAC6QSjQd8vMreA?fbclid=IwAR2zQbxipLpewtCQrGUKWE0X-OidBO9D75Kk-WAtARUg4RNrnBbtnpQ6_q4
mailto:vcd.ssru@gmail.com%20%20ภายใน
https://forms.gle/oAScnsC8JpWYyqHAA
mailto:vcd.ssru2@gmail.com


16 
 

 

 

คณะ/วิทยาลัย รายละเอียดที่ต้องเตรียมใน Portfolio 
    6.2 สาขาวิชาจิตรกรรม 
 

    **ไม่มีการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์  **โดยสาขาวิชาจะ
พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจาก แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
(เน้นน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้อง กับสาขาวิชาที่เลือกเรียนและ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง) ประกอบด้วย 
    1. ประวัติข้อมูลเบื้องต้นพอสังเขป (Resume) 
    2 .  จ ด ห ม า ย แ น ะ น า ตั ว  (Statement of Purpose) 
(ภาษาไทย หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
    3. ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 
มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00     
    4. หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ ด้าน
สาขาวิชาที่เลือกเรียนหรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง    
    5. ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่สมัครเรียน    
    6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณี พิเศษ)    
       **จัดส่งแฟ้มผลงานในรูปแบบไฟล์ PDF มายังอีเมล์
สาขาวิชาจิตรกรรม email : paintingssru1@gmail.com 
โดยระบุชื่อ นามสกุล รหัสผู้ เข้าสอบ รอบการสมัคร ให้
ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 

   6.3 สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์
ไทย) 

   **ไม่มีการสอบสัมภาษณ์  **โดยสาขาวิชาจะพิจารณา
คัดเลือกนักศึกษาจาก 
   1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
   2. การสอบปฏิบัติ โดยดูจากคลิป VDO การแสดง 
   ตามรายละเอียดดังนี้ 
   1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (เน้นน าเสนอผลงานที่
เกี่ยวข้อง กับสาขาวิชาที่ เลือกเรียนและอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง) 
ประกอบด้วย 
   1.1 จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย 
หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
   1.2 ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนน เฉลี่ยสะสม (GPA) 
5 ภาคเรียน ค่าเฉลี่ย GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00     
   1.3 หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ 
ด้านสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง    
   1.4 ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่สมัครเรียน     
   1.5 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
   1.6 เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง      
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คณะ/วิทยาลัย รายละเอียดที่ต้องเตรียมใน Portfolio 
   6.4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์
ไทย) 

   **จัดส่งแฟ้มผลงานในรูปแบบไฟล์ PDF โดยส่งมายังอีเมลล์
แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย  email:  
Thaidance_theatre@ssru.ac.th โดยระบุชื่อเรื่องการส่ ง 
ชื่อ-นามสกุล รหัสผู้เข้าสอบ รอบการสอบ และช่องการติดต่อที่
สะดวก ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 
   2. การสอบปฏิบัติ โดยดูจากคลิป VDO การแสดง ดังนี้ 
   2.1 ท าคลิป VDO การแสดงที่ผู้สมัครสอบแสดงด้วยตนเอง
ประกอบด้วย ร าแม่บทเล็ก และการแสดงนาฏศิลป์ที่ถนัด
รูปแบบไฟล์วีดีโอ หรือ ลิงก์ยูทูป 
   2.2 จัดส่งคลิป VDO โดยส่งมายังอีเมลล์แขนงวิชานาฏศิลป์
ไทย email: Thaidance_theatre@ssru.ac.th โดยระบุชื่อ
เรื่องการส่ง ชื่อ-นามสกุล รหัสผู้เข้าสอบ รอบการสอบ และช่อง
การติดต่อที่สะดวก ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 

   6.5 ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร
และความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 

   **มีการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ **โดยสาขาจะพิจารณา
คัดเลือกนักศึกษาจาก 
   1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
   2. การสอบปฏิบัติ โดยดูจากคลิป VDO การแสดง 
   3. สอบสัมภาษณ์ Online  
     ตามรายละเอียดดังนี้ 
     1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (เน้นน าเสนอผลงานที่
เกี่ยวข้อง กับสาขาวิชาที่ เลือกเรียนและอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง) 
ประกอบด้วย 
   1.1 จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย 
หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
   1.2 ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนน เฉลี่ยสะสม 
GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00     
   1.3  หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ 
ด้านสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง    
   1.4 ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่สมัครเรียน    
   1.5 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)    
   ***จัดส่งแฟ้มผลงานในรูปแบบไฟล์ PDF*** มายังอีเมล์แขนง
วิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 
email : theatrearts.ssru@gmail.com  
โดยระบุชื่อเรื่องที่ส่ง ต้อง ระบุชื่อ นามสกุล รหัสผู้เข้าสอบ รอบ
การสมัครสอบ ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 
 
 

mailto:Thaidance_theatre@ssru.ac.th%20โดย
mailto:Thaidance_theatre@ssru.ac.th%20โดย
mailto:theatrearts.ssru@gmail.com
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คณะ/วิทยาลัย รายละเอียดที่ต้องเตรียมใน Portfolio 
  6.5 ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและ
ความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 

  2. การสอบปฏิบัติ โดยดูจากคลิป VDO การแสดง ดังนี้ 
   2.1  จัดท าคลิป VDO การแสดง หรือทักษะด้านการออกแบบ 
ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง ตามความถนัดของผู้เข้าสอบ 
ความยาวไม่เกิน 3-5 นาที  
   2 . 2  จั ด ส่ ง ค ลิ ป  VDO ท า ง อี เ ม ล์  email : 
theatrearts.ssru@gmail.com โดยระบุชื่อ เรื่องที่ ส่ ง ต้อง 
ระบุชื่อ นามสกุล รหัสผู้เข้าสอบ รอบการสมัครสอบ ให้ครบถ้วน  
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 
  3. สอบสัมภาษณ์  (VDO CALL) ตามวันที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยจะแจ้งช่องทางห้องสอบออนไลน์ภายหลัง 

6.6 สาขาวิชาดนตรี 
 

  **ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ **โดยสาขาวิชาจะพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาจาก 
   1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
   2. การสอบปฏิบัติ โดยดูจากคลิป VDO การแสดงดนตรี 
   ตามรายละเอียดดังนี้ 
  1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (เน้นน าเสนอผลงานที่
เกี่ยวข้อง กับสาขาวิชาที่เลือกเรียนและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง) 
  1.1 จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย 
หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
  1.2 ใบรายงานผลการเรียน แสดงคะแนน เฉลี่ยสะสม (GPA) 5 
ภาคเรียน ค่าเฉลี่ย GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00     
  1.3 หนังสือรับรองความประพฤติและความสามารถพิเศษ ด้าน
สาขาวิชาที่เลือกเรียนหรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง    
  1.4 ใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่สมัครเรียน  
  1.5  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณี พิเศษ)    
     ***จัดส่งแฟ้มผลงานในรูปแบบไฟล์ PDF*** มายังอีเมล์ 
email: ssru.music001@gmail.com  
โดยระบุชื่อเรื่องที่ส่ง ต้อง ระบุชื่อ นามสกุล รหัสผู้เข้าสอบ รอบ 
การสมัครสอบ ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:theatrearts.ssru@gmail.com
mailto:ssru.music001@gmail.com
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คณะ/วิทยาลัย รายละเอียดที่ต้องเตรียมใน Portfolio 
6.6 สาขาวิชาดนตรี 

 
   2. การสอบปฏิบัติ โดยดูจากคลิป VDO การแสดงดนตรี 
ดังนี้ 
     2.1 ท าคลิป VDO หรือคลิปผลงานการแสดง ด้านดนตรี 
หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตามความถนัดของผู้เข้าสอบ ความยาวไม่
เกิน 5 นาที  
    2.2 จัดส่งคลิป VDO หรือคลิปผลงานการแสดง ด้านดนตรี 
มายังอีเมล์ email : ssru.music001@gmail.com  
โดยระบุชื่อเรื่องที่ส่ง ต้อง ระบุชื่อ นามสกุล รหัสผู้เข้าสอบ รอบ
การสมัครสอบ ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
   คณะวิทยาการจัดการ (ทุกสาขาวิชา) 
 

  1. แฟ้มสะสมผลงาน 
  2. มีค่าเฉลี่ย  GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00  (เฉพาะ
สาขาวิชาบัญชี GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50) 
  3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย 
หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
  4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร
เรียน 
  5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)       
  6.  สอบสัมภาษณ์ Online        

8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
   (ทุกสาขาวิชา) 
 

  1. แฟ้มสะสมผลงาน 
  2. มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00  
  3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย 
หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
  4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร
เรียน 
  5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
  6.  สอบสัมภาษณ์ Online        

9. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
   (5 ปี) 

  1. แฟ้มสะสมผลงานการฝึกทักษะความถนัดการวาดเส้น 
  2. มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 
  3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย 
หรืออังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
  4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร
เรียน 
  5. สอบสัมภาษณ์ Online 
  6. ไฟล์ Portfolio จะต้อง Save เป็น .PDF,.JPEG จัดส่งมาที่ 
E-mail : ca@ssru.ac.th  
**นักศึกษาจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล และรหัสประจ าตัว
ผู้สมัคร ในหัวข้อเรื่องด้วย 

mailto:ssru.music001@gmail.com
mailto:ca@ssru.ac.th
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10. หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์
บัณฑิต 
     หลักสูตรแพทย์แผนจีน 
     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
     วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา) 
 

  1. แฟ้มสะสมผลงาน 
  2. มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 ยกเว้นสาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50 
  3. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร
เรียน 
  4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
  5.  สอบสัมภาษณ์ Online 
  6. ไม่มีความพิการและความผิดปกติทางร่างกาย 
  7. ผลคะแนนภาษาจีน HSK3 ขึ้นไป (ถ้ามีมาจะพิจารณาไม่ต้อง
เรียนปรับภาษาจีนในชั้นปีที่ 1  สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน) 

**สามารถจัดส่งไฟล์ Portfolio ได้ที่ 
https://forms.gle/t62V2NyJhQSwdtrt7 

11. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
วิทยาเขตนครปฐม (ทุกสาขาวิชา) 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

  1. แฟ้มสะสมผลงาน 
  2. มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00  
  3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย 
หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
  4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร
เรียน 
  5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
  6.  สอบสัมภาษณ์ Online  
  **ผู้สมัครสามารถส่ง Portfolio รูปแบบไฟล์ได้ที่ E-mail : 
pr.cls@ssru.ac.th** 

12. วิทยาลั ยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ วิทยาเขตนครปฐม 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสอง
ภาษา) 

  1. แฟ้มสะสมผลงาน 
  2. มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00   
  3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย 
หรืออังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
  4. ใบประกาศเกียรติบัตร/ใบประกาศนียบัตร กิจกรรมที่
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครเรียน 
  5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
  6. สอบสัมภาษณ์ Online 

13. วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 
วิทยาเขตนครปฐม 
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

  1. แฟ้มสะสมผลงาน 
  2. มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00   
  3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย 
หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
  4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เก่ียวกับสาขาวิชาที่สมัคร
เรียน 
 

 

https://forms.gle/t62V2NyJhQSwdtrt7
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คณะ/วิทยาลัย รายละเอียดที่ต้องเตรียมใน Portfolio 
   5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็นกรณี

พิเศษ) 
  6. สอบสัมภาษณ์ Online 
  **ผู้สมัครสามารถส่ง Portfolio รูปแบบไฟล์ได้ที่ E-mail 
cpg@ssru.ac.th** 

14. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา) 
     หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
      

  1. แฟ้มสะสมผลงาน 
  2. มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00  
  3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย 
หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
  4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร
เรียน 
  5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
  6. สอบสัมภาษณ์ Online  
   **ผู้สมัครสามารถส่ง Portfolio รูปแบบไฟล์ได้ที่ E-mail 
cca@ssru.ac.th** 

15. ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
     (ทุกสาขาวิชา) 
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
     หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

  1. แฟ้มสะสมผลงาน 
  2. มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00  
  3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย 
หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
  4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่
สมัครเรียน 
  5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ) 
  6. สอบสัมภาษณ์ Online  
**ช่องทางการจัดส่ง Portfolio 
  1. ทาง E-mail : ssru.udon@gmail.com 
  2. ทางไปรษณีย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์
การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เลขที ่707 บ้านหนองบุ หมู่ที ่3    
ต าบลสามพร้าว อ าเภอเมือง อุดรธานี 41000 

16. ศูนย์การศึกษาพัทยาจังหวัดชลบุรี 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

  1. แฟ้มสะสมผลงาน 
  2. มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00  
  3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย 
หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
  4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่
สมัครเรียน 
  5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ) 

mailto:ssru.udon@gmail.com
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คณะ/วิทยาลัย รายละเอียดที่ต้องเตรียมใน Portfolio 
    6. สอบสัมภาษณ์ Online  

  **ผู้สมัครสามารถส่ง Portfolio รูปแบบไฟล์ได้ที่  
E-mail : pr.cls@ssru.ac.th** 

17. ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 
     หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
 

  1. แฟ้มสะสมผลงาน 
  2. มีค่าเฉลี่ย GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00  
  3. จดหมายแนะน าตัว Statement of Purpose (ภาษาไทย 
หรือ อังกฤษก็ได้ตามความสามารถ) 
  4. ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่
สมัครเรียน 
  5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีมาจะพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ) 
  6. สอบสัมภาษณ์ Online 
**ผู้สมัครสามารถส่ง Portfolio ในรูปแบบไฟล์ PDF ทาง 
E-mail : ranong@ssru.ac.th** 

 

 
 

4) รายละเอียดการสอบปฏิบัติส าหรับผู้สมัครสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รูปแบบออนไลน์)  

 

       
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสวิชาและชื่อวิชาที่สอบปฏิบัติ 
 

ทักษะที่สอบ สิ่งท่ีต้องเตรียมในการทดสอบ 
 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) 
 

 

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ แต่จะพิจารณาจาก portfolio และ
คลิปวีดีโอการแสดง 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและ
ความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) 
 

- ไม่มีการสอบปฏิบัติ แต่จะพิจารณาจาก portfolio และ
คลิปวีดีโอการแสดง 
- สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (VDO CALL) 

 

สาขาวิชาดนตรี 
 

ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ แต่จะพิจารณาจาก portfolio และ
คลิปวีดีโอการแสดงด้านดนตรี  

การออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ 
(การออกแบบแฟชั่น) 

ไม่มีการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ แต่จะพิจารณาจาก 
portfolio 

การออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ 
(การออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์) 

ไม่มีการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ แต่จะพิจารณาจาก 
portfolio 

การออกแบบนิเทศศิลป์ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ แต่จะพิจารณาจาก portfolio และ
คลิปวีดีโอผลงาน 

จิตรกรรม ไม่มีการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ แต่จะพิจารณาจาก 
portfolio 
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5) การรับสมัคร   
  ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ  ตามประกาศมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 1 Portfolio) แล้วจึงสมัคร 
  หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก
เข้าเป็นนักศึกษาแล้วก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืน 

อนึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศระเบียบการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบท่ี 1 Portfolio) ดังนี้ 
 1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 
สาขาวิชาเท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเอง
ว่ามีสิทธิ์สมัครประเภทนั้นๆหรือไม่ เพ่ือประโยชน์ของตนเอง (ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านบริการ

เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ  จ านวน 350 บาท ค่าธรรมเนียม 10 - 15 บาท) ยกเว้น สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ ค่าสมัคร จ านวน 550 บาท ค่าธรรมเนียม 10 - 15 บาท 
 2. กรณีผู้สมัครที่มีความพิการ หากมีความประสงค์ที่จะสมัครในคณะ/สาขาวิชา ตามรายละเอียดใน
ประกาศรับสมัครให้ติดต่อโดยตรงกับคณะ/สาขาวิชา นั้นๆ ถ้าสาขายินดีรับผู้สมัครต้องท าหนังสือแจ้งว่าผู้จะ
สมัครในสาขาวิชาอะไร  มีความพิการด้านใด  ภายในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 7 มกราคม 
พ.ศ. 2565  ไปยังฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 3  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เพ่ือ
มหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดสอบให้กับผู้สมัคร (กรณีที่มีการจัดสอบท่ีมหาวิทยาลัยฯ) 
 
 

6) ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต 
วิธีการสมัคร ดังนี้ 
6.1 เข้าสู่ เว็บไซต์ของฝ่ายรับเข้าศึกษา ที่  https://admission.ssru.ac.th/ (ผู้สมัครต้องเข้าไป

ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ที่ https://student.mytcas.com/) กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ท าการ
ลงทะเบียนในระบบ TCAS จะไม่มีรหัสในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 

6.2 สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2564 – วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565  เลือกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” กรอกข้อมูล เลขบัตรประชน และ 
วัน/เดือน/ปีเกิด ให้ตรงกับบัตรประชาชนของผู้สมัคร (กรณีนักศึกษาต่างชาติ กรอกข้อมูล เลข Passport และ 
วัน/เดือน/ปีเกิด) 

6.3 เลือกที่เมนู “สมัครสอบ”และแถบเมนูสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ    
ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) คลิกท่ีเมนู “สมัคร” 

6.4 ศึกษารายละเอียด เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษา
ข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ผู้สมัครเอง) เมื่อต้องการสมัคร ให้คลิกปุ่ม “ยอมรับ
เงื่อนไข” เพ่ือกรอกใบสมัคร 
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6.5 พิมพ์ใบสมัคร/ใบเสร็จช าระเงินน าไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านบริการเคาน์เตอร์

เซอร์วิสทั่วประเทศ  จ านวน 350 บาท ค่าธรรมเนียม 10 - 15 บาท) ยกเว้น สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ ค่าสมัคร จ านวน 550 บาท ค่าธรรมเนียม 10 - 15 บาท ตามก าหนดการ (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2564 – วันที่ 7 มกราคม 2565) เท่านั้น หากไม่ช าระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกภายในระยะเวลาที่
ก าหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินได้หลังการช าระเงินค่า
สมัคร 3 วัน  ทีเ่ว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/ หลังจากบันทึกข้อมูลการสมัคร หากช าระเงินน้อย
กว่าที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและจะต้อง
ช าระเงินใหม่ทั้งหมด กรณีช าระเงินที่มากกว่าที่ก าหนด หรือช าระเงินผ่านธนาคารสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ 
มหาวิทยาลัยจะไม่คืนส่วนที่เกินให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น  

6.6 กรณีผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาขาวิชาที่สมัครเรียน หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ประวัติผู้สมัครและสาขาวิชาต้องด าเนินการดังนี ้

  6.6.1 กรณีที่ยังไม่ช าระเงินค่าสมัคร ต้องส าเนาเอกสารใบสมัคร และระบุข้อความ “ขอ
ยก เลิ ก ก า รส มั ค รแ ล ะ เซ น ชื่ อ ก า กั บ ”  ล ง ใน ใบ ส มั ค รพ ร้ อ ม ทั้ ง ส่ ง เอ ก ส ารม าท า ง  E-mail : 
(Pornpimon.ho@ssru.ac.th) หรือ Inbox ทางเพจ “รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน
ทา URL : https://www.facebook.com/ssru.acad และมหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายนี้
เป็นส าคัญ สามารถตรวจสอบสถานะการยกเลิกใบสมัครได้ที่ โทร. 02-160-1380 

6.6.2 กรณีที่ช าระเงินค่าสมัครแล้ว ต้องส าเนาเอกสารการสมัครและใบเสร็จช าระเงินค่า
สมัคร ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และระบุข้อความ “ขอยกเลิกการสมัครและเซนชื่อก ากับ” ลงใน
ใบสมัครพร้อมทั้งส่งเอกสารทาง E-mail (Pornpimon.ho@ssru.ac.th) หรือ Inbox ทางเพจ “รับสมัคร
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา” URL : https://www.facebook.com/ssru.acad หลังจาก
ส่งเอกสารภายใน 2 วัน ให้ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครในระบบอินเตอร์เน็ต สามารถตรวจสอบสถานะการ
ยกเลิกใบสมัครได้ที่  หรือ Inbox ทางเพจ “รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา”                       
URL : https://www.facebook.com/ssru.acad โทร. 02-160-1380  

6.6.3 กรณีผู้สมัครที่ต้องการแก้ไขชื่อ - นามสกุล ให้ติดต่อทาง Inbox เพจ “รับสมัคร
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา” URL: https://www.facebook.com/ssru.acad เพื่อขอ
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร ได้ที่ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา 02-1601380 

6.7 หลักฐานที่ต้องเตรียมในวันสอบสัมภาษณ์ Online คือ  
6.7.1 บัตรประจ าตัวผู้สมัคร/หรือใบเสร็จช าระเงินค่าสมัครกับทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสฉบับจริง 
6.7.2 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ทาง

ราชการออกให้เท่านั้น   
6.7.3 ส าเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ส าเนาใบประกาศนียบัตรอ่ืนๆ 

ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า พร้อมทั้งมีข้อความหรือเอกสารที่ระบุคะเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
4 – 6 (ภาคเรียนที่ 1) กรณีที่ส าเร็จการศึกษาแล้วต้องระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด  

6.7.4 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีท่ีชื่อนามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน 
6.7.5 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio  
กรณีผู้เข้าสอบไม่น าบัตรประจ าตัวประชาชน/หรือใบเสร็จช าระเงินค่าสมัครกับทาง

เคาน์เตอร์เซอร์วิสฉบับจริงดังกล่าวมาแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 

 

mailto:Pornpimon.ho@ssru.ac.th)%20หรือ
https://www.facebook.com/ssru.acad
mailto:Pornpimon.ho@ssru.ac.th
https://www.facebook.com/ssru.acad
https://www.facebook.com/ssru.acad
https://www.facebook.com/ssru.acad
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7) การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมแจ้งวันเวลา และสถานที่สอบ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ใน วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.
2565 ทางระบบอินเตอร์เน็ตที ่https://admission.ssru.ac.th/ 
 
8) การสอบสัมภาษณ์ (รูปแบบ Online) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท าการสอบสัมภาษณ์รูปแบบ Online ระหว่าง วันที่ 24 - 25 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตามท่ีระบุไว้ในประกาศรายละเอียดการสอบ  

 
9) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้สมัครไปยืนยันสิทธิ์ใน
ระบบ Clearing-house  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ฝ่ายรับเข้าศึกษา 
https://admission.ssru.ac.th/ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จากนั้นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้อง
ยืนยันสิทธิ์ Clearing - house ในระบบ (TCAS) ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ ภายในวันที่ 7 
– 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เท่านั้น 
 
10) การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing-house ในวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 
 10.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือประกาศให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house และตัด
สิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
 10.2 ให้ผู้มีผ่านการสอบสัมภาษณ์ ด าเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตน
ได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่งเท่านั้น https://student.mytcas.com/th ตามขั้นตอนของที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนด หากไม่ด าเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่า ผู้นั้น
สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
 10.3 ในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing-house สามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ที่ได้รับการอนุมัติ 
 
11. การสละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงท่ี 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เท่านั้น 
 11.1 การสละสิทธิ์จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบภายในช่วงเวลาที่
ก าหนดเรียบร้อยแล้ว และประสงค์ไม่ขอเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้ยืนยันสิทธิ์ไว้แล้ว 
  - ให้แจ้งขอสละสิทธิ์ในระบบ TCAS เท่านั้น ที่เว็บไซต์ http://student.mytcas.com/th   
ผู้ยืนยันสิทธิ์ที่ไปแจ้งสละสิทธิ์กับมหาวิทยาลัย/สาขาวิชา หรือท าจดหมายเป็นลายลักษณะอักษรแจ้งมาที่ ทปอ. 
(ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) จะไม่นับว่าเป็นการสละสิทธิ์ ซึ่งไม่สามารถสมัครในรอบถัดไปได้ 
  - เมื่อได้ด าเนินการสละสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะคืนสิทธิ์ให้อัตโนมัติ สามารถสมัครรอบ
ถัดไปได้ ซึ่งจะขอยกเลิกการสละสิทธิ์ในภายหลังเพ่ือขอกลับเข้าศึกษาในสาขาที่ได้สละสิทธิ์ไปแล้วไม่ได้ 
 11.2 การสละสิทธิ์ในระบบก าหนดให้ท าได้เพียง 1 ครั้งภายในช่วงเวลาที่ก าหนดของแต่ละรอบ เพ่ือ
สมัครในรอบถัดไปได้ หากสละสิทธิ์ครั้งที่ 2 จะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการสมัครและคัดเลือกในรอบถัดไปได ้
 
 
 

http://admission.ssru.ac.th/%20ใน
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http://student.mytcas.com/th


26 
 

 

 

12) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา/พร้อมดาวน์โหลดขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่และกรอก
ข้อมูลประวัตินักศึกษาบนระบบอินเทอร์เน็ต 
  12.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2565 บนระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบดูให้รอบคอบ
ด้วยตนเอง  เพราะอาจมีค าแนะน าต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบเองอยู่ท้ายประกาศ 
  12.2  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องดาวน์โหลดขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่และกรอกข้อมูลประวัติ
นั กศึกษาบนระบบอิน เทอร์ เน็ ตที่ เว็บ ไซต์  https://admission.ssru.ac.th/ ภายใน วันที่  20 - 27 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ซึ่งนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลในประวัติให้ครบถ้วนและ  ถ้ากรอกประวัติไม่เรียบร้อยหรือ
ข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาได้   
 

13) การรายงานตัวเป็นนักศึกษา  
13.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องรายงานตัวเข้าศึกษารูปแบบ Online ที่เว็บไซต์ฝ่ายรับเข้าศึกษา กอง

บริการการศึกษา https://admission.ssru.ac.th/ ระหว่างวันที่  20 -27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00–
15.30 น. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการรายงานตัวรูปแบบ File 
ดังต่อไปนี้ 
  13.1.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (พร้อมลงชื่อและรับรองส าเนาถูกต้อง)  

13.1.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงชื่อและรับรองส าเนาถูกต้อง) 
   13.1.3 เอกสารวุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา (ด้านหน้าและด้านหลัง) (พร้อมลงชื่อและ

รับรองส าเนาถูกต้อง) 
   13.1.4 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับใบวุฒิการศึกษา) (พร้อมลง

ชื่อและรับรองส าเนาถูกต้อง) 
13.1.5 ไฟล์รูปถ่ายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 13.2 ผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาตรวจสอบรหัสนักศึกษาและสถานะการรายงานตัว พร้อมดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมรายงานตัว ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/ โดยช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมรายงานตัวค่ารายงานตัวนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 รายละเอียด
ดังนี้ 

 13.2.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าช าระในวันที่รายงานตัว จ านวนเงิน 13,250 บาท 
  13.2.2 ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประมาณ 15,000-
40,000 บาท ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

13.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่ท าการรายงานตัวเข้าศึกษาในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดถือว่าสละ
สิทธิ์ในการเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

13.4 นักศึกษาจะต้องทดสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษหากไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนหรืออบรมรายวิชานอกหลักสูตรดังกล่าวตามกิจกรรมและ
ปฏิทินที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะส าเร็จการศึกษาได้ 

13.5 กรณีนักศึกษาที่รายงานตัว และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว   
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
(รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัย) 
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14) การปฐมนิเทศ  
 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาจะได้รับก าหนดการปฐมนิเทศในวัน
รายงานตัวเป็นนักศึกษา หรือตรวจสอบรายละเอียดได้บนระบบอินเตอร์เน็ตทีเ่ว็บไซต์  www.ssru.ac.th 
 

15) เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
15.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ

TCAS พร้อมทั้งรายงานตัว ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
15.2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาตามหลักสูตร และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
15.3 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย หากไม่ปฏิบัติตาม

มหาวิทยาลัยมีสิทธิคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา 
หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว และค่าลงทะเบียน

เรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
16) สถานที่ติดต่อสอบถาม 

16.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองบริการการศึกษา ฝ่ายรับเข้าศึกษา เลขที่ 1 ถนนอู่ทอง
นอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2160-1261, 02160-1380 , 0-2160-1260 และ 
0-2160-1024-25  โทรสาร. 0-2160-1262  ในวันเวลาราชการ ตั้งแตเ่วลา 08.30 - 16.00 น. 
 16.2 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  

- คณะครุศาสตร์ 02-1601062 ต่อ 110 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-1601282-86  
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี02-1601143 ต่อ 13 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-1601438 ต่อ 24 - 26  
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 02-1601394 ต่อ 103 - 105  

  - คณะวิทยาการจัดการ 02-1601495   
- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 02-1601182, 1183  
- วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02-1601561 
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 02-1601023, 02-1601000  

16.3 วิทยาเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
- กองการศึกษา ส านักงานวิทยาเขตนครปฐม 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 

16.4 ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
- วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 034-773-904, 034-773-905 
- วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 02-1601205-7 

 16.5 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 042-129556 
 16.6 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 063-0954428 
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                                                    (รองศาสตราจารย์.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์) 
                                                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                
 


