
 
 
 
 

 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

เรื่อง  การรับสมัครและคัดเลอืกบุคคลเข้าศกึษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
                             ระบบรับตรง  (รอบสอบคัดเลือก)  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

------------------------------------------------------------- 
 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กําหนดนโยบายการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา    
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  ระบบรับตรง (รอบสอบคัดเลือก )  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘               
ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ส่วนกลาง ) และศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ซ่ึงประกอบด้วย           
ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังลําปาง   จังหวัดลําปาง  ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังตรัง จังหวัดตรัง ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีต้ังสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังนครนายก จังหวัดนครนายก และศูนย์
การศึกษานอกท่ีต้ังหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รวมจํานวนรับท้ังสิ้น ๓,๙๘๐ คน   
  ท้ังน้ีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (รอบสอบคัดเลือก) ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๘ สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครและข้อมูลอ่ืนๆ ของแต่ละสาขาวิชาเพิ่มเติมได้
จากเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 
 

 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์  จุฑาภัทร) 

รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปรญิญาตรี รอบสอบคัดเลือก 
 

กิจกรรมการรบัสมัคร วันและเวลา สถานท่ี 

เปิดรับสมัคร 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ –  
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 

สมัคร Online ที่ 
http://www.entrance.dusit.ac.th หรือ 
http://www.dusit.ac.th หรือ          
Contact Center ในมหาวิทยาลัยฯ  

ชําระค่าสมัคร 
เลือก ๑ อันดับ ๓๐๐ บาท 
เลือก ๒ อันดับ ๕๐๐ บาท 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ –  
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 

ท่ีกองคลัง อาคาร ๒ ชั้น ๑ ในมหาวิทยาลัยฯ 
หรือชําระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ 
ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา ทั่วประเทศ  
ในเวลาทําการของธนาคาร 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลอืก ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ 
http://www.entrance.dusit.ac.th หรือ 
http://www.dusit.ac.th 

วันสอบ 
วิชาที่สอบ 
๑. ภาษาอังกฤษ ๑ 
๒. ความถนดัวิชาชีพคร ู
๓. พื้นฐานทั่วไป ๑ 
๔. ความถนดัทางคณิตศาสตร์ 

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 
 

ณ สนามสอบทีม่หาวิทยาลัยกาํหนด สามารถ
ตรวจสอบวัน-เวลา และเนื้อหาการสอบได้ท่ี 
http://www.entrance.dusit.ac.th หรือ 
http://www.dusit.ac.th  

วันสอบ 
วิชาทีส่อบ 
๑. พื้นฐานทั่วไป ๒ 
๒. ความถนดัทางวิทยาศาสตร์ 
๓. ภาษาอังกฤษ ๒ 
๔. ฟิสิกส ์

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ http://www.entrance.dusit.ac.th หรือ 
http://www.dusit.ac.th  

สอบสัมภาษณ ์ ๑๘ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สนามสอบทีม่หาวิทยาลัยกาํหนด 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและมีสิทธ์ิรายงานตัวเข้าศกึษา ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ 
http://www.entrance.dusit.ac.th หรือ 
http://www.dusit.ac.th 

ประชุมผูป้กครอง 

จะประกาศให้ทราบ
ภายหลัง 

อาคารรักตะกนษิฐ ในมหาวิทยาลัยฯ 

ชําระเงินคา่ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษา ๔,๐๐๐ บาท 

ท่ีกองคลัง อาคาร ๒ ชั้น ๑ ในมหาวิทยาลัยฯ 
หรือชําระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ 
ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา ทั่วประเทศ  
ในเวลาทําการของธนาคาร 

รายงานตัวเป็นนักศกึษา ต้นเดอืนพฤษภาคม ๒๕๕๘ อาคารรักตะกนษิฐ ในมหาวิทยาลัยฯ 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
แผนรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปรญิญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

จําแนกตามหลักสูตรและศูนย์การศึกษา 
 
ในมหาวิทยาลัย (กทม.)         

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จํานวนคน 
คณะครุศาสตร ์
 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การศึกษาปฐมวัย (๕ ปี)  ๖๐ 
การประถมศึกษา (๕ ปี)  ๑๒๐ 

คณะวิทยาการจัดการ 
  
  
  
  
  
  

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
  
  
  
  
  

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ๑๒๐ 
การตลาด  ๖๐ 
เลขานุการทางการแพทย์  ๖๐ 
การจัดการ  ๖๐ 
การเงิน  ๖๐ 
การบริการลูกค้า ๑๐๐ 
การจัดการธุรกิจค้าปลีก ๑๐๐ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ๖๐ 

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) การบัญชี  ๑๒๐ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
  
  
  
  
  
  

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นิติศาสตร์  ๑๐๐ 
ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 
  
  
  
  
  

ภาษาไทย  ๖๐ 
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ  

๖๐ 

ภาษาอังกฤษ  ๑๒๐ 
รัฐศาสตร์  ๘๐ 
รัฐประศาสนศาสตร์  ๘๐ 
ภาษาจีน ๖๐ 
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

๘๐ 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๑๐๐ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ  ๑๒๐ 

โรงเรียนการทอ่งเท่ียวและ 
การบริการ 
  
  
  

ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 
  
  
  

ธุรกิจการโรงแรม  ๑๒๐ 
ธุรกิจการบิน  ๑๒๐ 
การท่องเท่ียว  ๑๒๐ 
Hospitality Management 
(International Programme) 

๕๐ 

รวม ๒,๑๙๐ 
  



อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนสิรินธร (ศูนย์วิทยาศาสตร์) 
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา  จํานวนคน 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
  
  
  

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
  
  
  

วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง  ๖๐ 
ส่ิงแวดล้อมเมืองและ
อุตสาหกรรม  

๖๐ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภยั ๖๐ 
เทคโนโลยีเคมี  ๖๐ 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ฟิสิกส์ (๕ ปี) ๖๐ 
คณิตศาสตร์ (๕ ปี) ๖๐ 

คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) พยาบาลศาสตร์  ๙๐ 
โรงเรียนการเรอืน 
  
  
  

ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) คหกรรมศาสตร์ ๘๐ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
  
  

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  ๘๐ 
เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

๘๐ 

โภชนาการและการประกอบ
อาหาร  

๖๐ 

รวม ๗๕๐ 
 

  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ซอยรางน้าํ กรุงเทพมหานคร 
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จํานวนคน

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์  ๘๐ 

รวม ๘๐ 
 

  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ซอยระนอง ๒ กรุงเทพมหานคร  
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จํานวนคน

คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตรบณัฑิต (นศ.บ.) นิเทศศาสตร ์ ๑๘๐ 
รวม ๑๘๐ 

 
  ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งสุพรรณบุรี (จังหวัดสุพรรณบุรี) 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จํานวนคน
คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ๖๐ 
โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ออกแบบนิทรรศการและ 
การจัดแสดง  

๔๐ 

โรงเรียนการเรอืน ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) คหกรรมศาสตร์ ๖๐ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการประกอบอาหาร

และการบริการ 
๖๐ 

รวม ๒๒๐ 



ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก (จังหวัดนครนายก) 
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จํานวนคน

คณะครุศาสตร ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การศึกษาปฐมวัย (๕ ปี)  ๖๐ 

รวม ๖๐ 
 

  ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งหัวหิน (จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์) (สมัครโดยตรงที่ศูนย์การศึกษา) 
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จํานวนคน

โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ธุรกิจการบิน  ๒๐๐ 

รวม ๒๐๐ 
 

  ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งตรัง จังหวัดตรัง 
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จํานวนคน

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐประศาสนศาสตร์ ๔๐ 

คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔๐ 
โรงเรียนการเรอืน วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการประกอบอาหาร

และการบริการ 
๔๐ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๐ 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การท่องเที่ยว ๔๐ 

รวม ๒๐๐ 
 

  ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งลําปาง (จังหวัดลําปาง) 
คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จํานวนคน

คณะครุศาสตร ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ๖๐ 
โรงเรียนการเรอืน วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการประกอบอาหาร

และการบริการ 
๔๐ 

รวม ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดการสมัคร 

การสมัครแบ่งเป็น ๒ รอบ ได้แก่ 
๑. รอบสอบคัดเลือก ระหว่างวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘  
    สมัครได้ท่ี http://www.entrance.dusit.ac.th หรือ http://www.dusit.ac.th หรือ  
    Contact Center มหาวิทยาลัยฯ (กทม.) 
๒. รอบแอดมิชช่ันกลาง (admissions) ระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
    สมัครได้ท่ี http://www.cuas.or.th เว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

วิธีสมัคร Online 
๑. เข้าสู่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยท่ี http://www.entrance.dusit.ac.th 
๒. ศึกษารายละเอียดของคณะ/หลักสูตร และคุณสมบัติผู้สมัคร 
๓. เลือกสมัครเรียนคลิกที่นี่ เพ่ือพิมพ์ประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร สาขาวิชาที่ต้องการ และกดยืนยัน 
   การสมัคร 
๔. พิมพ์ใบสมัคร/ใบชําระเงนิค่าสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาดหน่ึงนิ้ว หรือ หน่ึงน้ิวคร่ึง ลงในใบสมัคร 
   เลือกสมัครได้ไม่เกิน ๒ สาขา 
   * เลือก ๑ สาขา ค่าสมัคร ๓๐๐ บาท 
   * เลือก ๒ สาขา ค่าสมัคร ๕๐๐ บาท 
๕. ชําระเงินค่าสมัครที่กองคลงั อาคาร ๒ ช้ัน ๑ ในมหาวิทยาลัยฯ หรือธนาคารกรุงศรอียุธยา 
    หรือธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ 
๖. ตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบท่ี http://www.entrance.dusit.ac.th 

เอกสารท่ีต้องจัดเตรียมมาในวันสอบข้อเขียน 
๑. ใบสมัคร/ ใบชําระค่าสมัครที่ติดรูปถ่าย 
๒. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวนักเรียน 

เอกสารท่ีต้องจัดเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ 
๑. ใบสมัคร/ ใบชําระค่าสมัครที่ติดรูปถ่าย 
๒. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวนักเรียน 
๓. ใบรายงานผลการเรียนท่ีโรงเรียนประทับตรารับรอง (ปพ.๑) แสดงผลการเรียน ๕ หรือ ๖ ภาคเรียน 
 

หมายเหตุ 

** ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสัมภาษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้งดนํ้าและอาหารทุกชนิดหลังเวลา ๒๔.๐๐ 
น.ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ และโปรดเตรียมเงินเพ่ือนํามาชําระค่าตรวจร่างกาย จํานวนเงินคนละ ๔๕๐ 
บาท 
**** มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ทุกกรณี 

 
 
 



 
 

 
 
 

คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

ศษ.บ. (ปฐมวัย) 
หลักสูตร ๕ ป ี

๑. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศกึษา
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

๒. มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
คณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูการศกึษาพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี 

    (หลักสูตร ๕ ปี) และข้อกาํหนดในมาตรฐานหลักสูตรทีศึ่กษา 
๓. ผ่านการทดสอบความรู้พ้ืนฐานในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เป็นอย่างดีและมี

ความรู้ในเรื่องพัฒนาการเด็กและจิตวิทยาการเรียนรู้ 
๔. ผ่านการทดสอบทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับท่ีดี 
๕. ผ่านการทดสอบ เจตคติของการเป็นครู (ข้อสอบวัดแววครู) 
๖. มีบุคลิกภาพที่สามารถเป็นต้นแบบค้นบุคลกิภาพและพฤติกรรมท่ีดี 

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 
หลักสูตร ๕ ป ี

๑. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษา 
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

๒. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู รักเด็ก และมุ่งม่ันต้ังใจที่จะพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 

๓. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 
คณะวิทยาการจัดการ 

บช.บ. (การบญัชี) ๑. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด ๑๒ จากโรงเรียนนานาชาติ หรือ
เทียบเท่า  

๒. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา อ่ืน  จากสถาบันอุดมศึกษา  
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ให้การรับรอง  

๓. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี 
จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง 

๔. ผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับ
มั ธ ยมศึ กษ าตอนปลายจ ากประ เทศ น้ั น  และ ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง  
จากกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

บธ.บ. (เลขานุการทาง
การแพทย์) 

๑. สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ กษ า ร ะ ดั บ มั ธ ยมศึ ก ษ าตอนปล าย  หรื อ เ ที ยบ เ ท่ า  
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 

๒. มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 



 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

๑. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือ 

๒. สําเ ร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่า  
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ โดยการเทียบ
โอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

บธ.บ. (การตลาด) ๑. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบัน           
การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 

๒. มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 

บธ.บ. (การเงิน) ๑. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบัน          
การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 

๒. มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 

บธ.บ. (การจัดการ) นักศึกษาไทย  
๑. สํ า เ ร็ จการศึกษาระ ดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือ เ ทียบเท่ าจาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
๒. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศการรับสมัครสอบวัดความรู้เพ่ือพิจารณา

คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

๓. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต 

นักศึกษาต่างชาติ 
๑. สําเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามคุณวุฒิท่ีได้รับการ

รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 
๒. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนดุสิต 
๓. มีคุณสมบัติด้านภาษาไทยเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

บธ.บ. (การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์) 

๑. สํ า เ ร็ จการศึ กษาระ ดับ มัธยมศึ กษาตอนปลายห รือ เ ทียบ เ ท่ าจาก
สถาบันการศึกษาที่ กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 

๒. มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 



 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

บธ.บ. (การบริการลูกค้า) ๑. สํ า เ ร็ จการศึ กษาระ ดับ มัธยมศึ กษาตอนปลายห รือ เ ทียบ เท่ าจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 

๒. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญา 
๓. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
๔. มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต 
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก) 

๑. สํ า เ ร็ จการศึ กษาระ ดับ มัธยมศึ กษาตอนปลายห รือ เ ทียบ เท่ าจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ   

๒. มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 

๓. สําหรับผู้ท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ สามารถรับทุนสนับสนุนจาก
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 

นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) ๑. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบัน  
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 

๒. สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี 
๓. มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมต่อการทํางานในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.บ. (นิติศาสตร์) สํา เ ร็จการศึกษาไม่ ตํ่าก ว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเ ทียบเท่า  

จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ และผ่าน  
การคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ศศ.บ. (ภาษาจีน) ๑. สํ า เ ร็ จ ก า รศึ กษ า ใน ระ ดับ มั ธยม ศึ กษาตอนปลายห รือ เ ที ยบ เท่ า 
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

๒. คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) ๑. ต้องสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๒. มีความประพฤติดี 
๓. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจําตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

ศศ.บ. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

๑. ต้องสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๒. มีความประพฤติดี 
๓. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจําตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

 
 
 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 



 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) ๑. สําหรับนักศึกษาชาวไทย 
๑.๑  ต้องเป็นผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า  

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง 
๑.๒ คุณสมบัติอ่ืน ๆ 

๑)  ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีสติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
๒)  ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุรา

เรื้อรัง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
๓)  ไม่เคยต้องโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทําโดยประมาท หรือ

ความผิดอันเป็นลหุโทษ 
๔)  ไม่เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษา

แห่งใดแห่งหน่ึงเน่ืองจากถูกลงโทษทางวินัย 
๕)  มีผู้ปกครองและมีภูมิลําเนาท่ีพักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซ่ึงมหาวิทยาลัย

สามารถติดต่อได้ 
๒. สําหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ 

๑.๓  ผู้ท่ีจะเขา้ศึกษาในระดับปริญญาตรีจะต้องเป็นผู้ท่ีจบการศึกษาระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับว่ามีความรู้เทียบเท่าขึ้นไป 
ในข้อหนึ่งขอ้ใดต่อไปนี้  
๑) เ ป็นผู้ สอบผ่ านหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของนานาชาติ 

(International Baccalaureate) เช่น หลักสูตร Abitu ของประเทศ
เยอรมัน หรือหลักสูตร Baccalaureate ของประเทศฝรั่งเศส และมีอายุ 
๑๘ ปีขึ้นไป 

๒) เป็นผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ๑๒ ปีในโรงเรียนนานาชาติซ่ึงได้รับการ
รับรองจากสมาคมประเมินผลนานาชาติ (WASC, ACSI, ECIS) และมี
อายุ๑๘ ปีขึ้นไป 

๓) เป็นผู้ท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเป็นผู้ท่ีได้รับการ
ยอมรับว่ามีความรู้เทียบเท่าโดยการสํารวจคุณสมบัติ การเข้าศึกษาตาม
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมีอายุ 
๑๘ ปีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 



 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ) 

นักศึกษาชาวไทย 
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
นักศึกษาชาวต่างชาติ 
๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๒ เป็นผู้ผ่านการสอบข้อสอบมาตรฐานวัดความสามารถภาษาไทยของ

มหาวิทยาลัย (SDU-Thai Test) (ภาคผนวก จ) ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๖๐  

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ๑. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๒. รับนักศึกษาไทยและชาวต่างชาติท่ีสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และสื่อสาร

ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 
๓. มีความประพฤติดี 
๔. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจําตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

ศศ.บ. (จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ) 

๑. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๒. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

หรือมีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
๓. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์
และสังคมศาสตร์) 

๑. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
๒. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ 

เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

โรงเรียนการท่องเท่ียวและบริการ 
ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) ๑. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๒. มี บุคลิกภาพดี/ มีสุ ขภาพดีและไ ม่ เ ป็น อุปสรรคต่อการทํางานด้าน  
การท่องเที่ยว 

๓. กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องผ่านการทดสอบภาษาไทยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต 

ศศ.บ. (ธุรกิจการโรงแรม) ๑. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
๒. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของหลักสูตร 

-  ผู้เข้าศึกษาต้องมีส่วนสูง ชายไม่น้อยกว่า ๑๖๕ เซนติเมตร  
   หญิงไม่น้อย กว่า ๑๕๘ เซนติเมตร 
-  ผู้เข้าศึกษาต้องมีนํ้าหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง 

๓. สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 



 
 
 
 

โรงเรียนการท่องเท่ียวและบริการ 
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน) ๑. ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
๒. เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
๓. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของหลักสูตร 

-  ผู้เข้าศึกษาต้องมีส่วนสูง ชาย ไม่น้อยกว่า ๑๖๕ เซนติเมตร  
   หญิง ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร 
-  ผู้เข้าศึกษาต้องมีนํ้าหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง 

๔.  สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
ศศ.บ. (Hospitality 
Management 

๑. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
๒. มีผลคะแนนการวัดระดับภาษาอังกฤษ ไม่ตํ่ากว่า IELTS ๕.๐ (academic) 

หรือ TOEFL ๔๕๐ PBT (paper-based), ๑๓๓ CBT (computer-based), 
๔๕ IBT (internet-based) ขึ้นไป หรือ TOEIC ๕๕๐ หรือ สอบผ่าน SDU-
TEC หรือได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
ผลคะแนนมีอายุไม่เกิน ๒ ปี  

๓. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ศศ.บ. (ออกแบบ
นิทรรศการและการจัด
แสดง) 

๑. ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือ 

๒. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสู งหรือเทียบเท่า 
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะโดยการเทียบ
โอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี  
พ.ศ.๒๕๕๐  

๓. มีความคิดสร้างสรรค์  มี ใจ รักงานบริการและมีเจตคติ ท่ี ดี ต่ออาชีพ  
ในอุตสาหกรรม MICE 

๔. สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วท.บ. (เทคโนโลยีเคมี) ๑. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์จาก      

สถานศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ 
๒. คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนด 
วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

๑. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการเรียน
สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนสายคณิตศาสตร์-ภาอังกฤษ 
(ศิลป์คํานวณ)  

๒. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ระเบียบข้อบังคบัการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสติ 

๓. ในกรณีท่ีเป็นนักศึกษาต่างประเทศจะต้องสามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และ
เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี และจะต้องมีคณุสมบัติตามข้อ (๑) และ (๒) 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 



 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบัน              
การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ  

วท.บ. (วิทยาศาสตร์
เครื่องสําอาง) 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในแผนการเรียนสาย
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ แผนการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ) 

วท.บ. (ส่ิงแวดล้อมเมือง
และอุตสาหกรรม) 

สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

วท.บ. (อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย) 

๑. สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) 
หลักสูตร ๕ ป ี

๑. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์คํานวณ (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) 
จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

๒. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู และมุ่งม่ันต้ังใจที่จะพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ 

๓. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 
ศษ.บ. (ฟิสิกส์) 
หลักสูตร ๕ ป ี

๑. สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการ
เรียนท่ีเน้นวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ และเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครูและมุ่งม่ันต้ังใจที่จะพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  

๓. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 

โรงเรียนการเรือน 
วท.บ. (เทคโนโลยีการแปร
รูปอาหาร) 

๑. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่า ด้วยการ  
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒. ต้องเ ป็นผู้ที่ สํา เร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม .๖ )  
สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

 
 
 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 



 
 
 
 
 
 

โรงเรียนการเรือน
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วท.บ. (เทคโนโลยีการ
ประกอบอาหารและการ
บริการ) 

๑. เ ป็ น ไปต ามข้ อ บั ง คั บ ขอ งมหา วิทย าลั ย ร า ชภั ฏ ส วน ดุ สิ ต ว่ า ด้ ว ย  
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  

๒. ต้องเป็นผู้ ท่ีสํ า เร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม .๖ ) 
หรือ เทียบเท่า หรือ สายวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง  

๓. ต้อง เ ป็นผู้ มีสุ ขภาพสมบูรณ์ ท้ั งร่ า งกายและจิตใจ  ไ ม่ เ จ็บป่วยหรือ  
เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
โดยต้องผ่านการตรวจโรค และได้รับใบรับรองสุขภาพจากโรงพยาบาล 

๔. มีบุคลิกภาพดีและปฏิบัติตามข้อกําหนดของหลักสูตร 
๕. กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติต้องผ่านการทดสอบภาษาไทยของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต 
วท.บ. (โภชนาการและ
การประกอบอาหาร) 

๑. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ 

๒. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ในแผนการเรียนสาย
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ สายศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

๓. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็น โรคร้ายแรง
หรือมีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาโดยต้องผ่านการตรวจโรคและ
ได้รับในรับรองสุขภาพจากโรงพยาบาล 

๔. มีบุคลิกภาพที่ดี และปฏิบัติตามข้อกําหนดเฉพาะของหลักสูตร 
-  เพศหญิงต้องมีความสูงไม่ตํ่ากว่า ๑๕๕ เซนติเมตร น้ําหนักอยู่ในเกณฑ์   
   มาตรฐาน 
-  เพศชายต้องมีความสูงไม่ตํ่ากว่า ๑๖๐ เซนติเมตร น้ําหนักอยู่ในเกณฑ์ 
   มาตรฐาน 

ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร์) ๑. ต้องเป็นผู้ ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ 
เทียบเท่า หรือ สายวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. ต้องเป็นผู้ มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็น
โรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ  
ในการประกอบวิชาชีพ 

๓. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ (ภาคผนวก ข) 
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คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) ๑. สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

๒. มีบุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน น้ําหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง และความสูงไม่น้อย
กว่า ๑๕๕ เซนติเมตร 

๓. มีความประพฤติดี สามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดย
เคร่งครัด 

๔. ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

๕. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือความ
พิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
๑) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง 
๒) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย 
๓) โรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจระดับ

รุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง ภาวะไตวายเร้ือรัง โรคติดสารเสพติด
ให้โทษ 

๔) ตาบอดสี ชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง 
๕) ความผิดปกติในการมองเห็นภาพ เช่น ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ 
๖) หูหนวกหรือ หูตึง 
๗) โรคหรือความพิการอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการและผู้ตรวจร่างกาย เห็นว่าจะ

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
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