
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

120

 

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

หลักสูตร / สาขาวิชา

2503         เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม

2505         เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

2520         การออกแบบตกแตงภายในและนิทรรศการ

2538         เทคโนโลยีการจัดการ(การจัดการอสังหาริมทรัพยและ

                ทรัพยากรอาคาร)

2539         เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ)

2540         เทคโนโลยีการจัดการ (นวัตกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑ)

2525         การออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย

2529         เทคโนโลยีไฟฟา (เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม)

2531         เทคโนโลยีไฟฟา (เทคโนโลยีพลังงาน)

                 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต

หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต

2541         การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ (การออกแบบบรรจุภัณฑ)

2542         การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ (การออกแบบผลิตภัณฑ)

2519         วิศวกรรมคอมพิวเตอร

รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา 2564 

รอบที่ 3 Admission 1 และ Admission 2 รับสมัคร 7 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564   

รหัส

สาขาวิชา

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงคจะเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา 2564 (รอบที่ 3 Admission 1 และ Admission 2 ) 

ระหวางวันที่ รับสมัคร 7 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือก ดังนี้   

1) จำนวนที่จะรับ จำแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา และรหัสวิชาสอบ

จำนวนรับ

(คน)

GPAX

4-5 ภาค

เรียนขึ้นไป



2.2 คุณสมบัติเฉพาะบางหลักสูตร

    2.1 คุณสมบัติและพื้นความรูทั่วไป

         2.1.1 ตองเปนผูที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป

         2.1.2 ไมเปนภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

         2.1.3 เปนผูมีจิตปกติ และไมเปนโรคติดตอรายแรงที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาวิชาชีพ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ 

                 เวนแตกฎหมายกำหนดไวเปนอยางอื่น

         2.1.4 ไมเปนผูถูกคัดชื่อออก หรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดตามระเบียบหรือขอบังคับวา

                ดวยวินัยนักศึกษา

         2.1.5 ไมเปนผูเคยตองโทษ โดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทำ

                 โดยประมาท

         2.1.6 มีคุณสมบัติอยางอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยไมขัดตอกฎหมาย

         2.1.7 ตองเปนผูอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย

2) คุณสมบัติและพื้นความรูของผูสมัครสอบ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร คุณสมบัติเฉพาะ

การออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย ผูสมัครตองสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือเทียบเทา และมีความรูพื้นฐานดานการออกแบบ

กราฟก และมัลติมีเดีย ความรูพื้นฐานดานศิลปะการจัด

องคประกอบศิลป

หมายเหตุ : ตองไมเปนบุคคลตาบอดสี

             : ตองไมเปนบุคคลวิกลจริต

เทคโนโลยีความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัย
ผูสมัครตองสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และมี

หนวยกิตกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไมนอยกวา 22

หนวยกิต คณิตศาสตรไมนอยกวา 12 หนวยกิต

หมายเหตุ : ตองไมเปนบุคคลตาบอดสี

สาขา

การออกแบบผลิตภัณฑและ

บรรจุภัณฑ (การออกแบบผลิตภัณฑ)

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ, องคประกอบศิลป 

การออกแบบตกแตงภายใน

และนิทรรศการ

1. มีความรูพื้นฐานดานศิลปะ

2. ทักษะวาดรูปเบื้องตน

หมายเหตุ : ตองไมเปนบุคคลตาบอดสี

เทคโนโลยีการจัดการ

(นวัตกรรมการพิมพและบรรจุ

ภัณฑ)

ผูสมัครตองไมตาบอดสี

วิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ผูสมัครตองสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเทา 



ติดตามขาวสาร และขอมูลไดที่ >>>

สมัครไดที่ >>>

      ผูที่ไดรับการพิจารณาจะตองมีผลคะแนนทดสอบตามที่สาขาวิชากำหนด โดยจะพิจารณา

คัดเลือกจากเกณฑ ดังตอไปนี้

      3.1 คุณสมบัติทั่วไป

      3.2 คุณสมบัติเฉพาะ ไดแก คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแผนการเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด

      3.3 ผลคะแนนสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้น ม.6 และ (V-net)

ระดับชั้น ปวช. วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาอื่นๆ ตามเกณฑหรือสัดสวนที่สาขาวิชากำหนด เปนเกณฑขั้นต่ำใน

การพิจารณาของสาขาวิชา แตมิไดนำคะแนนมารวมในการประมวลผลการคัดเลือก

      3.4 ผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 

ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนเกณฑขั้นต่ำในการพิจารณาของสาขาวิชา 

แตมิไดนำคะแนนมารวมในการประมวลผลการคัดเลือก โดยใชผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT ปการศึกษา 2564 

(สอบวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2564)

       3.5 การสอบสัมภาษณ ตามเกณฑที่สาขาวิชากำหนดผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT มาประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

ผูสมัครตองสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ภายในวันที่ สทศ. กำหนด ดูรายละเอียดการสมัคร 

วัน เวลา และสถานที่สอบไดที่ www.niets.or.th โดยเลือกสอบวิชาที่สาขาวิชาก าหนดในการคัดเลือก 

             ทั้งนี้ ผูที่ไมไดสมัครสอบ หรือไมไดสอบตามรายวิชาที่สาขาวิชากำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบของผูสมัครจากสถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) มาประมวลผลคะแนน ผูสมัครไมตองยื่นผลคะแนนทดสอบมายัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3. เกณฑการพิจารณาคัดเลือก

4. การรับสมัคร

        4.1 รับสมัครผานระบบรับสมัครออนไลน ทางอินเตอรเน็ต ซึ่งสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) 

เปนสวนกลางในการรับสมัครผานทาง http:/student.mytcas.com ในวันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564

        4.2 ชำระเงินคาสมัคร ไดตั้งแตวันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564 ตามชองทางที่ ทปอ. กำหนด


