
จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก
จํานวน

รับ
คุณสมบัติและเกณฑ

การคัดเลือก
จํานวน

รับ
คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

1 การเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร 
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

90 40 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญหรือเทียบเทา โดยมีจํานวนหนวยกิต
ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต หรือ
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญหรือเทียบเทา โดยมีจํานวนหนวยกิต
ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
 และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของดานอาหาร
2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)
    - รางวัล (ระดับจังหวัดขึ้นไป) ดานอาหารหรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ
    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานอาหารหรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ
    - ประสบการณเดนดานอาหาร หรือที่เกี่ยวของ
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00 
4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 
(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง
แพทย
5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกติ) โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ 
และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดานอาหาร
หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือ
อนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต หรือรายวิชาไดตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย

60 1. ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทย
ฐานะ
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ โดยมีจํานวนหนวยกิต ในกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต หรือ
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญหรือเทียบเทา โดยมีจํานวน
หนวยกิต
ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไมนอยกวา 9 
หนวยกิต และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของดานอาหาร
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00
3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้
    - GPAX  รอยละ 30
    - GAT  รอยละ 30
    - PAT 1  รอยละ 20
    - PAT 2  รอยละ 20
4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 
(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวย
ใบรับรองแพทย 
หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา 
หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต หรือรายวิชาไดตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย

2 การเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต โภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อ
การสรางเสริมสมรรถภาพและการชะลอ
วัย (อาคารวิทยาศาสตร  ถ.สิรินธร 
กรุงเทพฯ)

60 40 1.  ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)
    - รางวัล (ระดับจังหวัดขึ้นไป) ดานอาหารหรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ
    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานอาหารหรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ
    - ประสบการณเดนดานอาหาร หรือที่เกี่ยวของ
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00 
4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 
(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง
แพทย
5. มีคาดัชนีมวลกาย (BMI)  อยูในชวง 16 - 29 กิโลกรัมตอตารางเมตร
6. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกติ) โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ 
และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดานอาหาร
หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือ
อนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต หรือรายวิชาไดตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย

40 1. ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทย
ฐานะ
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00
3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้
    - GPAX  รอยละ 30
    - GAT  รอยละ 20
    - PAT 1  รอยละ 20
    - PAT 2  รอยละ 30                  
4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 
(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวย
ใบรับรองแพทย
5. มีคาดัชนีมวลกาย (BMI)  อยูในชวง 16 - 29 กิโลกรัมตอตารางเมตร
หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา 
หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต หรือรายวิชาไดตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย

กลุมที่ 1 หลักสูตรที่สามารถดําเนินการรับนักศึกษา ในปการศึกษา 2565 จํานวน 3 หลักสูตร

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2565

โรงเรียนการเรือน

ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา
แผนรับ
ตาม 
มคอ.2

รอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 Quota รอบที่ 3 Admission 

ขอมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564



จํานวน
รับ

คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก
จํานวน

รับ
คุณสมบัติและเกณฑ

การคัดเลือก
จํานวน

รับ
คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

ลําดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา
แผนรับ
ตาม 
มคอ.2

รอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 Quota รอบที่ 3 Admission 

3 การเรือน ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร 
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

60 40 1.  ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)
    - รางวัล (ระดับประเทศขึ้นไป) ดานคหกรรมศาสตรหรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ
    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานคหกรรมศาสตรหรือที่เกี่ยวของ 
หรือ/และ
    - ประสบการณเดนดานคหกรรมศาสตร หรือที่เกี่ยวของ
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00
4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 
(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง
แพทย
5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกติ) โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ 
และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดานคหกรรมศาสตร
หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือ
อนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต หรือรายวิชาไดตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย

60 1. ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทย
ฐานะ
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00
3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้
    - GPAX  รอยละ 30
    - GAT  รอยละ 45
    - PAT 1  รอยละ 15
    - PAT 2  รอยละ 10
4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 
(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวย
ใบรับรองแพทย
หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา 
หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต หรือรายวิชาไดตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย

4 การเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการ
บริการ (อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร 
กรุงเทพฯ)

90 60 1.  ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)
    - รางวัล (ระดับประเทศขึ้นไป) ดานอาหารหรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ
    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานอาหารหรือที่เกี่ยวของ หรือ/และ
    - ประสบการณเดนดานอาหาร หรือที่เกี่ยวของ
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00 
4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 
(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรอง
แพทย
5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกติ) โดยพิจารณาดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ 
และผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดานอาหาร
หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือ
อนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต หรือรายวิชาไดตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย

60 1. ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทย
ฐานะ
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา หรือ
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 
3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้
    - GPAX  รอยละ 25
    - GAT  รอยละ 35
    - PAT 1  รอยละ 20
    - PAT 2  รอยละ 20                      
 4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 
(ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวย
ใบรับรองแพทย  
หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา 
หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต หรือรายวิชาไดตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย

กลุมที่ 2 หลักสูตรครบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตร (ระยะเวลา 5 ป)  ซึ่งรับนักศึกษาไดถึงปการศึกษา 2564 และไดรับอนุญาตใหดําเนินการ จํานวน 1 หลักสูตร

ขอมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564



จํานวนรับ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก จํานวนรับ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก จํานวนรับ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

1 การ

เรือน

วิทยาศาสตร

บัณฑิต

อุตสาหกรรมการ

ประกอบอาหาร 

(อาคารวิทยาศาสตร

  ถ.สิรินธร 

กรุงเทพฯ)

90 40 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญหรือเทียบเทา โดยมี

จํานวนหนวยกิต ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 

22 หนวยกิต หรือ

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญหรือเทียบเทา โดยมี

จํานวนหนวยกิตในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เก่ียวของ

ดานอาหาร

2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)

    - รางวัล (ระดับจังหวัดข้ึนไป) ดานอาหารหรือที่เก่ียวของ หรือ/

และ

    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานอาหารหรือที่เก่ียวของ

 หรือ/และ

    - ประสบการณเดนดานอาหาร หรือที่เก่ียวของ

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00 

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอ

การศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) 

โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ โดยพิจารณาดาน

บุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานตางๆ ที่เก่ียวของกับดานอาหาร

หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ

เทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต หรือ

0 60 1. ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรองวิทยฐานะ

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ โดยมีจํานวนหนวย

กิต ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต 

หรือ

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญหรือเทียบเทา โดยมี

จํานวนหนวยกิตในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เก่ียวของ

ดานอาหาร

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00

3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้

    - GPAX (รอยละ 30)

    - GAT (รอยละ 30)

    - PAT 1 (รอยละ 20)

    - PAT 2 (รอยละ 20)

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอ

การศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV Igm และวัณโรค) 

โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย

หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ

เทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต หรือ

รายวิชาไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

รอบที่ 3 Admission 

กลุมที่ 1 หลักสูตรท่ีสามารถดําเนินการรับนักศึกษา ในปการศึกษา 2565 จํานวน 4 หลักสูตร

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2565

โรงเรียนการเรือน

ลําดับ
คณะ/

โรงเรียน
หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

แผนรับ

ตาม มคอ.2

รอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 Quota



จํานวนรับ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก จํานวนรับ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก จํานวนรับ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

รอบที่ 3 Admission 

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2565

โรงเรียนการเรือน

ลําดับ
คณะ/

โรงเรียน
หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

แผนรับ

ตาม มคอ.2

รอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 Quota

2 การ

เรือน

วิทยาศาสตร

บัณฑิต

โภชนาการและการ

ประกอบอาหาร

เพ่ือการสรางเสริม

สมรรถภาพและ

การชะลอวัย 

(อาคารวิทยาศาสตร

  ถ.สิรินธร 

กรุงเทพฯ)

60 40 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวทิยฐานะ

    - ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา 

หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ

2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)

    - รางวลั (ระดับจังหวัดขึ้นไป) ดานอาหารหรือที่เกี่ยวของ 

หรือ/และ

    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานอาหารหรือที่

เกี่ยวของ หรือ/และ

    - ประสบการณเดนดานอาหาร หรือที่เก่ียวของ

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00 

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 

Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย

5. มีคาดัชนีมวลกาย (BMI)  อยูในชวง 16 - 29 กิโลกรัมตอ

ตารางเมตร

6. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ โดยพิจารณาดาน

บุคลิกภาพ ทัศนคต ิและผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดาน

อาหาร

หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต 

0 40 1. ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวทิยฐานะ

    - ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา 

หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00

3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้

    - GPAX (รอยละ 30)

    - GAT (รอยละ 20)

    - PAT 1 (รอยละ 20)

    - PAT 2 (รอยละ 30)                   

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 

Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย

5. มีคาดัชนีมวลกาย (BMI)  อยูในชวง 16 - 29 กิโลกรัมตอ

ตารางเมตร

หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต 

หรือรายวิชาไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย



จํานวนรับ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก จํานวนรับ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก จํานวนรับ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

รอบที่ 3 Admission 

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2565

โรงเรียนการเรือน

ลําดับ
คณะ/

โรงเรียน
หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

แผนรับ

ตาม มคอ.2

รอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 Quota

3 การ

เรือน

ศิลปศาสตร

บัณฑิต

คหกรรมศาสตร 

(อาคารวิทยาศาสตร

 ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

60 40 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวทิยฐานะ

    - ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา 

หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ

2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)

    - รางวลั (ระดับประเทศขึ้นไป) ดานคหกรรมศาสตรหรือที่

เกี่ยวของ หรือ/และ

    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานคหกรรมศาสตร

หรือที่เก่ียวของ หรือ/และ

    - ประสบการณเดนดานคหกรรมศาสตร หรือที่เกี่ยวของ

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 

Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ โดยพิจารณาดาน

บุคลิกภาพ ทัศนคต ิและผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดานค

หกรรมศาสตร

หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต 

หรือรายวิชาไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

0 60 1. ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวทิยฐานะ

    - ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา 

หรือ

 - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00

3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้

    - GPAX (รอยละ 30)

    - GAT (รอยละ 45)

    - PAT 1 (รอยละ 15)

    - PAT 2 (รอยละ 10)

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 

Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย

หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต 

หรือรายวิชาไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย



จํานวนรับ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก จํานวนรับ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก จํานวนรับ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

รอบที่ 3 Admission 

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2565

โรงเรียนการเรือน

ลําดับ
คณะ/

โรงเรียน
หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

แผนรับ

ตาม มคอ.2

รอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 Quota

4 การ

เรือน

ศิลปศาสตร

บัณฑิต

คหกรรมศาสตร 

(วิทยาเขต

สุพรรณบุร)ี

40 40 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวทิยฐานะ

    - ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา 

หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ

2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)

    - รางวลั (ระดับประเทศขึ้นไป) ดานคหกรรมศาสตรหรือที่

เกี่ยวของ หรือ/และ

    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานคหกรรมศาสตร

หรือที่เก่ียวของ หรือ/และ

    - ประสบการณเดนดานคหกรรมศาสตร หรือที่เกี่ยวของ

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือ มีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 

Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ โดยพิจารณาดาน

บุคลิกภาพ ทัศนคต ิและผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดานค

หกรรมศาสตร

หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต 

หรือรายวิชาไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

40 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจาก

สถาบันการศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวทิยฐานะ

- ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายสาย

สามัญ หรือเทียบเทา หรือ

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่ภาค

กลาง หรือ มีประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือ

เทียบเทา ภายในพื้นที่ภาคกลาง

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 

6 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมี

ความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอ

การศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด 

Anti-HAV Igm และวัณโรค)

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณ

ปกต)ิ โดยพิจารณาดาน

บุคลิกภาพทัศนคติ และผลงานตางๆ

 ที่เกี่ยวของกับดานคหกรรม

ศาสตร

หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษา

ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูงหรือ

40 1. ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวทิยฐานะ

    - ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา 

หรือ

 - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00

3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้

    - GPAX (รอยละ 30)

    - GAT (รอยละ 45)

    - PAT 1 (รอยละ 15)

    - PAT 2 (รอยละ 10)                                    

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 

Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย

หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต 

หรือรายวิชาไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย



จํานวนรับ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก จํานวนรับ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก จํานวนรับ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

รอบที่ 3 Admission 

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2565

โรงเรียนการเรือน

ลําดับ
คณะ/

โรงเรียน
หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

แผนรับ

ตาม มคอ.2

รอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 Quota

5 การ

เรือน

วิทยาศาสตร

บัณฑิต

เทคโนโลยีการ

ประกอบอาหาร

และการบริการ 

(อาคารวิทยาศาสตร

 ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

90 60 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวทิยฐานะ

    - ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา 

หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ

2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)

    - รางวลั (ระดับประเทศขึ้นไป) ดานอาหารหรือที่เกี่ยวของ

 หรือ/และ

    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานอาหารหรือที่

เกี่ยวของ หรือ/และ

    - ประสบการณเดนดานอาหาร หรือที่เก่ียวของ

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00 

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 

Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ โดยพิจารณาดาน

บุคลิกภาพ ทัศนคต ิและผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดาน

อาหาร

หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต 

หรือรายวิชาไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

0 60 1. ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวทิยฐานะ

    - ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา 

หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00 

3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้

    - GPAX (รอยละ 25)

    - GAT (รอยละ 35)

    - PAT 1 (รอยละ 20)

    - PAT 2 (รอยละ 20)                      

 4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 

Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย

หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต 

หรือรายวิชาไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

กลุมที่ 2 หลักสูตรครบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตร (ระยะเวลา 5 ป)  ซึ่งรับนักศกึษาไดถึงปการศึกษา 2564 และไดรับอนญุาตใหดําเนินการ จํานวน 4 หลักสูตร



จํานวนรับ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก จํานวนรับ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก จํานวนรับ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

รอบที่ 3 Admission 

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2565

โรงเรียนการเรือน

ลําดับ
คณะ/

โรงเรียน
หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

แผนรับ

ตาม มคอ.2

รอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 Quota

6 การ

เรือน

วิทยาศาสตร

บัณฑิต

เทคโนโลยีการ

ประกอบอาหาร

และการบริการ 

(วิทยาเขต

สุพรรณบุร)ี

30 30 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวทิยฐานะ

    - ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา 

หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ

2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)

    - รางวลั (ระดับประเทศขึ้นไป) ดานอาหารหรือที่เกี่ยวของ

 หรือ/และ

    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานอาหารหรือที่

เกี่ยวของ หรือ/และ

    - ประสบการณเดนดานอาหาร หรือที่เก่ียวของ

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00 

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 

Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ โดยพิจารณาดาน

บุคลิกภาพ ทัศนคต ิและผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดาน

อาหาร

หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต 

หรือรายวิชาไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

30 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจาก

สถาบันการศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวทิยฐานะ

- ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายสาย

สามัญ หรือเทียบเทา หรือ

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่ภาค

กลาง หรือ มีประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือ

เทียบเทา ภายในพื้นที่ภาคกลาง

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6

 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมี

ความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอ

การศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด 

Anti-HAV Igm และวัณโรค)

โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณ

ปกต)ิ โดยพิจารณาดาน

บุคลิกภาพ ทัศนคต ิและผลงานตางๆ

 ที่เกี่ยวของกับดานอาหาร

หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษา

30 1. ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวทิยฐานะ

    - ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา 

หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00 

3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้

    - GPAX (รอยละ 25)

    - GAT (รอยละ 35)

    - PAT 1 (รอยละ 20)

    - PAT 2 (รอยละ 20)                      

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 

Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย

หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต 

หรือรายวิชาไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย



จํานวนรับ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก จํานวนรับ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก จํานวนรับ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

รอบที่ 3 Admission 

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2565

โรงเรียนการเรือน

ลําดับ
คณะ/

โรงเรียน
หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

แผนรับ

ตาม มคอ.2

รอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 Quota

7 การ

เรือน

วิทยาศาสตร

บัณฑิต

เทคโนโลยีการ

ประกอบอาหาร

และการบริการ 

(ศูนยการศึกษา

นอกที่ตั้ง ตรัง)

30 30 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวทิยฐานะ

    - ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา 

หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ

2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)

    - รางวลั (ระดับประเทศขึ้นไป) ดานอาหารหรือที่เกี่ยวของ

 หรือ/และ

    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานอาหารหรือที่

เกี่ยวของ หรือ/และ

    - ประสบการณเดนดานอาหาร หรือที่เก่ียวของ

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00 

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 

Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ โดยพิจารณาดาน

บุคลิกภาพ ทัศนคต ิและผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดาน

อาหาร

หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต 

หรือรายวิชาไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

0 30 1. ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวทิยฐานะ

    - ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา 

หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00 

3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้

    - GPAX (รอยละ 25)

    - GAT (รอยละ 35)

    - PAT 1 (รอยละ 20)

    - PAT 2 (รอยละ 20)                      

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 

Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย

หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต 

หรือรายวิชาไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย



จํานวนรับ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก จํานวนรับ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก จํานวนรับ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

รอบที่ 3 Admission 

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2565

โรงเรียนการเรือน

ลําดับ
คณะ/

โรงเรียน
หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

แผนรับ

ตาม มคอ.2

รอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 Quota

8 การ

เรือน

วิทยาศาสตร

บัณฑิต

เทคโนโลยีการ

ประกอบอาหาร

และการบริการ 

(ศูนยการศึกษา

นอกที่ตั้ง ลําปาง)

30 30 1. ผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวทิยฐานะ

    - ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา 

หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ

2. ความสามารถพิเศษ (นําเสนอ Portfolio)

    - รางวลั (ระดับประเทศขึ้นไป) ดานอาหารหรือที่เกี่ยวของ

 หรือ/และ

    - ใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร ดานอาหารหรือที่

เกี่ยวของ หรือ/และ

    - ประสบการณเดนดานอาหาร หรือที่เก่ียวของ

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00 

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 

Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย

5. สอบสัมภาษณ (ในสถานการณปกต)ิ โดยพิจารณาดาน

บุคลิกภาพ ทัศนคต ิและผลงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับดาน

อาหาร

หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต 

หรือรายวิชาไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

0 30 1. ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรองวทิยฐานะ

    - ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทา 

หรือ

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวของ

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไมนอยกวา 2.00 

3. มีคาสัดสวนน้ําหนัก ดังนี้

    - GPAX (รอยละ 25)

    - GAT (รอยละ 35)

    - PAT 1 (รอยละ 20)

    - PAT 2 (รอยละ 20)                      

4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปน

อุปสรรคตอการศึกษา (ไวรัสตับอับเสบเอ ชนิด Anti-HAV 

Igm และวัณโรค) โดยยืนยันดวยใบรับรองแพทย

หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหนวยกิต 

หรือรายวิชาไดตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย



จํานวนรับ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก จํานวนรับ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก จํานวนรับ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก

รอบที่ 3 Admission 

หลักเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2565

โรงเรียนการเรือน

ลําดับ
คณะ/

โรงเรียน
หลักสูตร หลักสูตร/สาขาวิชา

แผนรับ

ตาม มคอ.2

รอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 Quota

                        หมายเหต ุ  1. ยุติการใชเกณฑ Admission 2 (O-NET 30%)

                2. ไมมีการใชคะแนน O-NET มาเปนเกณฑในการคัดเลือกทุกรูปแบบ

                3. รอบที่ 3 Admission เกณฑการคดัเลือกพิจารณาจากคะแนนสอบตามที่กําหนดเทานั้น การสอบสัมภาษณในรอบ 3 ไมมีผลตอการคัดเลือก


