
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี  

ภาคปกติ  ประจ าปีการศึกษา 2561 
 ระบบรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
วัน / เดือน / ปี 

(สมัครรอบเพ่ิมเติม) 
เวลา 

สมัครด้วยตนเอง ที่ ส ำนักงำนคณะศิลปกรรมศำสตร์ 
อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ช้ัน 1 

20 ก.ค. - 26 ก.ค. 2561 
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 

09.00 - 16.00 น. 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ที่ www.far.ssru.ac.th 
หรือ หรือหน้ำส ำนักงำนคณะศิลปกรรมศำสตร์ ชั้น 1  

28 ก.ค. 2561 หลังเวลำ 16.00 น. 

สอบปฏิบัติเฉพำะทำงและสัมภำษณ์ 
 (ที่สนำมสอบ คณะศิลปกรรมศำสตร์ 

อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ) 
31 ก.ค. 2561 08.30 – 16.00 น. 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำที่ 
www.far.ssru.ac.th หรือหน้ำส ำนักงำนคณะศิลปกรรมศำสตร์ 

ชั้น 1 
1 ส.ค. 2561  

ดำวน์โหลดเอกสำรรำยงำนตัวและบันทึกประวัตินักศึกษำ ที่  
www.reg.ssru.ac.th 

2 ส.ค.2561  

รำยงำนตัวพร้อมถ่ำยรูปท ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ และช ำระ
ค่ำธรรมเนียมเข้ำศึกษำ พร้อมช ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียน  

3 ส.ค.2561  

กำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่  ตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด  
และรอดูประกำศเพ่ิมเติม
จำกคณะ/มหำวิทยำลัย 

กำรลงทะเบียนเรียน 1-8 สิงหำคม 2561  

เปิดภำคเรียน 15 สิงหำคม 2561  

http://www.far.ssru.ac.th/
http://www.reg.ssru.ac.th/
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ประกำศคณะศิลปกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสนุันทำ 

เรื่อง  กำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในคณะศิลปกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ระบบรับตรงอิสระ (เพ่ิมเติม)  

----------------------------------- 
 

  คณะศิลปกรรมศำสตร์   มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  มีควำมประสงค์จะเปิดรับสมัคร
บุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  ภำคปกติ ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ระบบ
รับตรงอิสระ (เพ่ิมเติม) ระหว่างวันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) จึงขอประกำศ
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้ 

1. จ านวนที่จะรับ สาขาวิชา และวิชาสอบ 
 

รหัส 
สาขาวิชา หลักสูตร / สาขาวิชา 

จ านวนรับ 
(คน) 

วิชาสอบ 
พ้ืนฐาน เฉพาะทาง 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
6601 จิตรกรรม 35 - สอบปฎิบัติ/

สัมภำษณ์ 
6606 กำรออกแบบนิเทศศิลป์ 10 - สอบปฎิบัติ/

สัมภำษณ์ 
6607 กำรออกแบบเครื่องแต่งกำย 10 - สอบปฎิบัติ/

สัมภำษณ์ 
6611 ดนตรี 

 
25 - สอบปฎิบัติ/

สัมภำษณ์ 
6615 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์ 35 - สอบปฎิบัติ/

สัมภำษณ์ 
รวม 115   

 
หมายเหตุ  :  1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนรับ  
 

2.  คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 2.1  คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไป 
  2.1.1  ต้องเป็นผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำขึ้นไป 

2.1.2  ไม่เป็นภิกษุสำมเณรในพุทธศำสนำ  หรือนักบวชในศำสนำอื่น 
  2.1.3  เป็นผู้มีจิตปกติ  และไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำวิชำชีพ  หรือ
โรคที่สังคมรังเกียจ เว้นแต่กฎหมำยก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 
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  2.1.4  ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก  หรือ ถูกไล่ออกจำกสถำบันกำรศึกษำใด  ๆ  เพรำะควำมผิด
ตำมระเบียบหรือข้อบังคับว่ำด้วยวินัยนักศึกษำ 
  2.1.5   ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ  โดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก  เว้นแต่ควำมผิดที่เป็นลหุโทษ  
หรือควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท 
  2.1.6   มีคุณสมบัติอย่ำงอ่ืนที่มหำวิทยำลัยก ำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมำย 

2.1.7   ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย 
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะ  

 
หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ 

ศิลปกรรมศำสตร์ 
 

จิตรกรรม -  มีพ้ืนฐำนทำงด้ำนกำรวำดเส้นจิตรกรรมและ
องค์ประกอบศิลปะ 
- มีควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ศิลปะ 
หรืองำนศิลปกรรมร่วมสมัย 

กำรออกแบบผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์ - ต้องมีควำมรู้   ควำมสำมำรถหรือทักษะทำงด้ำน
ศิลปะ  เช่น กำรวำดเส้น กำรใช้สี จิตรกรรม
กำรจัดองค์ประกอบศิลป์  หรือ  กำรออกแบบ 

กำรออกแบบนิเทศศิลป์   - ต้องมีควำมรู้  ควำมสำมำรถหรือทักษะ
ทำงด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ เช่นกำรวำด
เส้น  กำรใช้สี และกำรจัดองค์ประกอบศิลป์ 

กำรออกแบบเครื่องแต่งกำย -  ต้องมีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  และทักษะด้ำน
กำรออกแบบเครื่องแต่งกำย  เช่น กำรวำดโครง
หุ่น  แฟชั่น  กำรออกแบบเสื้อผ้ำ  กำรใช้สี
ทำงกำรออกแบบ กำรสร้ำงแพทเทิร์น และเย็บ
เสื้อผ้ำ เป็นต้น 

ดนตรี -  ต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในกำร
เล่นเครื่องดนตรีไทย  หรือขับร้องไทยได้ 
- ต้องมีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  และทักษะใน
กำรเล่นเครื่องดนตรีสำกล หรือขับร้องสำกลได้ 
-  มีสุขภำพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคที่เป็น
อุปสรรคต่อกำรเรียนและกำรปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีที่ตนเองถนัด 

 
3. การสมัครสอบคัดเลือก   
 ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ำมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประกำร ตำมประกำศคณะศิลปกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เรื่อง กำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในคณะศิลปกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ระบบรับตรงอิสระ 
(เพ่ิมเติม)   ก่อนกำรสมัคร (ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ สาขาวิชาละ 350 บาท) 
 หำกตรวจพบภำยหลังว่ำผู้สมัครขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่ำนกระบวนกำรสอบคัดเลือกเข้ำเป็น
นักศึกษำแล้วก็ตำม จะถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืน 
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 เตรียมหลักฐำนดังนี้ 

1. รูปถำ่ยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและแว่นตำสีด ำ  ถ่ำยครั้งเดียวไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ) 
ขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป โดยติดที่ใบสมัคร 1 รูป และติดบัตรประจ ำตัวผู้สมัคร 2 รูป 

2. ส ำเนำใบระเบียนกำรศึกษำ(ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) หรือ ส ำเนำใบประกำศนียบัตรอ่ืนๆ ที่
กระทรวงศึกษำธิกำรเทียบเท่ำ พร้อมทั้งมีข้อควำมหรือเอกสำรที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 (ภำคเรียนที่ 1 ) กรณีที่ส ำเร็จกำรศึกษำแล้วต้องระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม
ทั้งหมด จ ำนวน 1 ชุด 

3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  จ ำนวน 1 ชุด 
4. ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพำะกรณีท่ีชื่อนำมสกุลในเอกสำรกำรสมัครไม่ตรงกัน จ ำนวน 1 ชุด 
5. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน   หรือ บัตรที่มีรูปถ่ำยที่ทำงรำชกำรออกให้เท่ำนั้น  จ ำนวน 1 ชุด 

 
 
 
 
 

วิธีการสมัคร ดังนี้ 
 1. ติดต่อรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ที ่ส ำนักงำนคณะศิลปกรรมศำสตร์ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ชั้น 1 ระหว่ำงวันที ่20 ก.ค.– 26 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.00 – 16.00 น.     
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

2. กรอกรายละเอียดในใบสมัครสอบคัดเลือก และบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ   
3. ติดรูปถ่ายที่ใบสมัคร 1 รูป และติดบัตรประจ ำตัวผู้สมัคร 2 รูป พร้อมแนบหลักฐำนประกอบกำร

สมัคร 
4. การตรวจหลักฐาน  ผู้สมัครสอบจะต้องน ำใบสมัครและเอกสำรแสดงต่อกรรมกำรตรวจหลักฐำน  

และกรรมกำรจะลงชื่อรับรองผ่ำนกำรตรวจหลักฐำน 
5. การช าระเงินค่าสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบจะต้องช ำระเงินค่ำสมัครสอบจ ำนวน 350 บำท  งำน

กำรเงินจะต้องลงชื่อในสมัครและบัตรประจ ำตัวผู้สมัครสอบ  
6. การออกเลขที่นั่งสอบ  ผู้สมัครน ำใบสมัครที่ผ่ำนกำรตรวจหลักฐำนแล้ว และหลักฐำนกำรช ำระค่ำ

สมัครสอบ แสดงต่อกรรมกำรเพ่ือออกเลขที่นั่งสอบ และลงชื่อในบัญชีรำยชื่อผู้สมัครสอบ 
7. การตรวจสอบการรับสมัคร  เก็บใบสมัคร และบัตรเลขที่นั่งสอบ ผู้สมัครสอบน ำใบสมัครสอบ

พร้อมหลักฐำน และบัตรประจ ำตัวสอบให้กรรมกำรตรวจสอบกำรรับสมัครตรวจสอบควำมถูกต้อง  และลงนำม
ในใบสมัคร และเก็บหลักฐำนไว้ที่คณะ ผู้สมัครสอบจะได้รับบัตรประจ ำตัวผู้สมัครสอบ 1 แผ่น กำรสมัครจึงจะ
เรียบร้อยสมบูรณ์ 
 
 
 

ขั้นตอนการสมัครด้วยตนเอง 
 

ขั้นตอนการสมัครด้วยตนเอง 
 

หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร  
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4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
  คณะศิลปกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.  2561 หลังเวลา 16.00 น.  ณ ส านักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 หรือ 
www.far.ssru.ac.th       

 
  

5.  การสอบปฏิบตัิวิชาเฉพาะทาง และการสัมภาษณ ์
คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ท ำกำรสอบปฏิบัติวิชำเฉพำะทำงและสัมภำษณ ์

ในวันอังคารที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ตามสาขาวิชาที่ก าหนดสอบวิชาเฉพาะ
ทาง  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

สาขาวิชา 
ปฏิบัติเฉพาะทางและสัมภาษณ์ ทฤษฎี 

เฉพาะทาง ทักษะที่สอบ สิ่งท่ีต้องเตรียมในการทดสอบ 
จิตรกรรม 

 
เวลาสอบปฏิบัติและ

สัมภาษณ ์
ตั้งแต่  

8.30 -16.00 น. 
 

-  กำรวำดเส้น
จิตรกรรม 

-  องค์ประกอบศิลป ์

-  แฟ้มผลงำนของนักเรียน(Portfolio) 

- ใบรำยงำนผลกำรเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ย
สะสม (GPA) 5 ภำคเรียน/6 ภำคเรียน 

- บัตรประชำชนและบัตรประจ ำตัว 

-  อุปกรณ์ในกำรวำดภำพ  ดินสอ EE,  สี
ส ำหรับกำรสร้ำงสรรค์  , กระดำนรองเขียน 
และอุปกรณ์อื่นๆ  ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ 

ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ 

การออกแบบ 
นิเทศศิลป ์

 
เวลาสอบปฏิบัติและ

สัมภาษณ ์
ตั้งแต่  

8.30 -16.00 น. 
 

-  กำรวำดเส้น 
-  กำรออกแบบ 

 

- แฟ้มผลงำนของนักเรียน (portfolio) 
- ใบรำยงำนผลกำรเรยีน แสดงคะแนนเฉลี่ย
สะสม (GPA) 5 ภำคเรียน/6 ภำคเรียน 
- บัตรประชำชนและบัตรประจ ำตวัสอบ 
- อุปกรณ์ในกำรวำดภำพ  ดินสอ EE, สี
ส ำหรับกำรสร้ำงสรรค์,  กระดำนรองเขียน,  
และอุปกรณ์อื่นๆประกอบกำรสร้ำงสรรค์  
(คณะจะจัดเตรียมกระดาษวาดภาพ 
ให้ผู้เข้าสอบ) 

ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ 

การออกแบบ 
เคร่ืองแต่งกาย 

 
เวลาสอบปฏิบัติและ

สัมภาษณ ์
ตั้งแต่  

8.30 -16.00 น. 
 

- กำรออกแบบเครื่อง
แต่งกำย 

แฟ้มผลงำนของนักเรียน (portfolio) 
- ใบรำยงำนผลกำรเรยีน แสดงคะแนนเฉลี่ย
สะสม (GPA) 5 ภำคเรียน/6 ภำคเรียน 
- บัตรประชำชนและบัตรประจ ำตวัสอบ 
- อุปกรณ์ในกำรวำดภำพ  ดินสอ EE, สี
ส ำหรับกำรสร้ำงสรรค์,  กระดำนรองเขียน,  
และอุปกรณ์อื่นๆประกอบกำรสร้ำงสรรค์  
(คณะจะจัดเตรียมกระดาษวาดภาพ 
ให้ผู้เข้าสอบ) 

สอบควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรออกแบบเครื่องแต่งกำย 

http://www.far.ssru.ac.th/


 7 
การออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ 

 
เวลาสอบปฏิบัติและ

สัมภาษณ ์
ตั้งแต่  

8.30 -16.00 น. 

-  กำรวำดเส้น 
-กำรออกแบบ
ผลิตภณัฑ์เบื้องต้น 
 

- แฟ้มผลงำนของนักเรียน (portfolio) 
- ใบรำยงำนผลกำรเรยีน แสดงคะแนนเฉลี่ย
สะสม (GPA) 5 ภำคเรียน/6 ภำคเรียน 
- บัตรประชำชนและบัตรประจ ำตวัสอบ 
- อุปกรณ์ในกำรวำดภำพ  ดินสอ EE, สี
ส ำหรับกำรสร้ำงสรรค์,  กระดำนรองเขียน,  
และอุปกรณ์อื่นๆประกอบกำรสร้ำงสรรค์  
(คณะจะจัดเตรียมกระดาษวาดภาพ 
ให้ผู้เข้าสอบ) 

ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ 

ดนตรี 

 (ถนัดดนตรีสากล) 

 
เวลาสอบปฏิบัติและ

สมัภาษณ ์
ตั้งแต่  

8.30 -16.00 น. 

- ทักษะด้ำนกำรฟัง 
(จังหวะ , ขั้นคู่เสียง , 
บันไดเสียง , คอร์ด) 

- Sight Reading 

- กำรสอบอ่ำนโน้ต 

  พื้นฐำน 

- ปฏิบัติเครื่องดนตรี 
หรือขับร้องสำกล 

- แฟ้มผลงำนของนักเรียน (Portfolio) 

- ใบรำยงำนผลกำรเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ย
สะสม (GPA) 5 ภำคเรียน/6 ภำคเรียน 

- บัตรประชำชนและบัตรประจ ำตัว 

- เล่นเครื่องดนตรีตำมโน้ตที่ก ำหนดให้ 

- ปฏิบัติเครื่องดนตรีหรือขับร้องเพลงที่ถนัด 
1 เพลง                   

- ผู้เข้ำสอบที่ใช้ backing track ให้บันทึกลง
แผ่น  CD audio ห้ำม       

  โหลดจำกโทรศัพท์มือถือ 

  (ผู้เข้ำสอบต้องน ำเครื่องดนตรีที่จะสอบมำ
เองยกเว้นเปียโน กลอง    

  แอมป์  กีต้ำร์   และแอมป์เบส) 

ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ   
ดนตรสีำกล 

ดนตรี 

(ถนัดดนตรีไทย) 

 
เวลาสอบปฏิบัติและ

สัมภาษณ ์
ตั้งแต่  

8.30 -16.00 น. 

- บทเพลงที่ถนัด 

- ทดสอบ
ควำมสำมำรถทำง
จังหวะในดนตรไีทย 

- แฟ้มผลงำนของนักเรียน (Portfolio) 

- ใบรำยงำนผลกำรเรียน แสดงคะแนนเฉลี่ย
สะสม (GPA) 5 ภำคเรียน 

- บัตรประชำชนและบัตรประจ ำตัว 

- เล่นเครื่องดนตรีตำมโน้ตที่ก ำหนดให้ 

- ผู้เข้ำสอบที่ใช้ backing track ให้บันทึกลง
แผ่น  CD audio ห้ำม       

  โหลดจำกโทรศัพท์มือถือ 

- ปฏิบัติเครื่องดนตรีหรือขับร้องเพลงที่ถนัด 
1 (น ำเครื่องดนตรีที่สำมำรถน ำมำเองได้ 
เครื่องดนตรีหลัก ทำงสำขำวิชำฯ มีเตรียมไว้
ให้) 

ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ   
ดนตรไีทย 
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ข้อปฏิบัติส าหรับผู้สอบ สอบวิชาเฉพาะทางและสอบสัมภาษณ์ 
1. ในกำรสอบทุกครั้งต้องน ำ บัตรประจ ำตัวผู้สมัคร/หรือใบเสร็จรับเงินค่ำสมัครสอบ พร้อม

บัตรประชำชน มำแสดงต่อกรรมกำรคุมสอบ 
2. ผู้สมัครต้องแต่งกำยสุภำพ (สุภำพสตรีให้สวมกระโปรง) 
3. ไม่อนุญำตให้ผู้สอบเข้ำห้องสอบหลังจำกเวลำที่ก ำหนดเริ่มสอบผ่ำนไปแล้ว 30 นำที 
4. ไม่อนุญำตให้ออกจำกห้องสอบไม่ว่ำกรณีใด ๆ ก็ตำม ภำยใน 1 ชั่วโมง นับจำกเวลำที่ก ำหนด

เริ่มสอบ 
5. ห้ำมน ำกระดำษใดๆ วิทยุโทรคมนำคม วิทยุติดตำมตัว เครื่องมือสื่อสำรทุกชนิด กล้อง

ถ่ำยรูป ตลอดจนอุปกรณ์ช่วยคิดค ำนวณ เช่น เครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือ นำฬิกำที่ใช้ค ำนวณได้ และไม้
บรรทัดที่มีสูตรต่ำงๆ เข้ำห้องสอบโดดเด็ดขำด ยกเว้นสำขำวิชำที่ได้รับอนุญำตเท่ำนั้น 

6. ห้ำมขีดเขียนข้อควำมใด ๆ ในบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือตำมอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ผู้เข้ำสอบหรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใดที่ผู้เข้ำสอบน ำติดต่อเข้ำห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่ำเป็นกำรทุจริตในกำรสอบ 

7. ถ้ำมีกำรทุจริตไม่ว่ำกรณีใดๆ กรรมกำรคุมสอบหรือคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบจะบันทึก
ไว้ และรำยงำนให้กรรมกำรกลำงประจ ำอำคำร และกรรมกำรกองกลำงของสนำมสอบทรำบ โดยผู้สอบอำจจะไม่
รับทรำบก็ได้ และจะไม่พิจำรณำคะแนนสอบ 

8. ก่อนหมดเวลำ 5 นำที กรรมกำรคุมสอบจะประกำศให้ทรำบ  
9. ในกรณีที่เกิดปัญหำใดๆ กรุณำแจ้งได้ที่กรรมกำรคุมสอบประจ ำห้องสอบ 
กรณีผู้เข้าสอบไม่น าบัตรบัตรประจ าตัวผู้สมัคร/หรือใบแจ้งการช าระเงินค่าสมัครฉบับจริง

ดังกล่าวมาแสดงในวันสอบ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด  ๆ  ทั้งสิ้น  และ
จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 

 
 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา/ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัติ
นักศึกษา 
  6.1 คณะศิลปกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำใน  วันที ่     
1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ส านักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 หรือ www.far.ssru.ac.th    หรอื 
www.reg.ssru.ac.th   ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบดูให้รอบคอบด้วยตนเอง  เพรำะอำจมีค ำแนะน ำต่ำงๆ  ที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบเองอยู่ท้ำยประกำศ 
  6. 2  ผู้สมัครสอบคัดเลือกได้จะต้องดำวน์โหลดเอกสำรรำยงำนตัวและบันทึกประวัตินักศึกษำที่  
www.ssru.ac.th  หรือ  www.reg.ssru.ac.th ในวันที่ 2 สิงหาคม  พ.ศ. 2561     ซึ่งนักศึกษำต้องกรอก
ข้อมูลในประวัติให้ครบถ้วนและ  Print – out  น ำส่งในวันมอบตัว  ถ้ากรอกประวัติไม่เรียบร้อยมอบตัวไม่ได ้  
 

7.  การมอบตัวเป็นนกัศึกษา  
ผู้สมัครต้องมอบตัวเข้ำศึกษำ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี

ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตำมประกำศของมหำวิทยำลัยพร้อมทั้งน ำเงินค่ำมอบ
ตัวเข้ำศึกษำ พร้อมค่ำลงทะเบียนเรียน ตำมประกำศของมหำวิทยำลัย และเอกสำรที่ต้องใช้ในกำรรำยงำนตัว  
ดังต่อไปนี้ 
 1.  ใบมอบตัว และ ใบประวัตินักศึกษำผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต 
 2.  บัตรประจ ำตัวผู้สมัครสอบ 
 3.  เอกสำรแสดงวุฒิกำรศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  (ตัวจริงและส ำเนำ  3  ฉบับ) 

http://www.far.ssru.ac.th/
http://หรือ/
http://www.reg.ssru.ac.th/
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 4.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  (จ ำนวน 3 ฉบับ) 
 5.  ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ - นำมสกุล  จ ำนวน 3 ใบ   
 6.  ค่ำลงทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่  และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย  
 7. ผู้สมัครที่ไม่ท ำกำรมอบตัวและรำยงำนตัวเข้ำศึกษำในวันเวลำที่ประกำศถือว่ำผู้สมัครสละสิทธิ์ในกำร
เข้ำศึกษำท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

8.  นักศึกษำจะต้องทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ และภำษำอังกฤษหำกไม่ผ่ำนตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนดนักศึกษำจะต้องลงทะเบียนเรียนหรืออบรมรำยวิชำนอกหลักสูตรดังกล่ำวตำมกิจกรรมและปฏิทิน
ที่มหำวิทยำลัยก ำหนดจึงจะส ำเร็จกำรศึกษำได้ 
 

8.  การปฐมนิเทศ  
 นักศึกษำจะได้รับก ำหนดกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ในวันที่คณะและมหำวิทยำลัยก ำหนด โดย
ตรวจสอบได้บนระบบอิน เตอร์ เน็ ตที่  (เ ว็บ ไซต์มหำวิทยำลั ย ) www.ssru.ac.th /  ( เ ว็บ ไซต์ คณะ)
www.far.ssru.ac.th 
 
9.  สถานที่ตดิต่อสอบถาม 

ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ  ส ำนักงำนคณะศิลปกรรมศำสตร์ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ มหำวชิรำ
ลงกรณ ชั้น 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  เลขที ่1 ถนนอู่ทองนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300  โทรศัพท์  
0-2160-1388-94 ต่อ 100, 103-105  โทรสำร (Fax)  02-1601388-94 ต่อ 111   
 
 
                   ประกำศ   ณ  วันที่    19  กรกฎำคม  พ.ศ. 2561 

 
 
 
                                          (ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ์) 
                                                 รองอธิกำรบดี  ปฏิบัติรำชกำรแทน  
                                              อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

http://www.ssru.ac.th/
http://www.far.ssru.ac.th/

