
 
 
 

 
         ประกาศวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

       เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ 
ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2562 

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

ด้วยวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคล 
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาศิลปะภาพยนตร์ และ
สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล ประเภทรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 
2562 – 25 กรกฎาคม 2562 นั้น จึงประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้  
 

1. จ านวนที่จะรับ จ าแนกตามสาขาวิชา 
 

หลักสูตร รับตรง 
จ านวน/คน 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
Bachelor of Fine Arts  in Cinematic Arts (International Program) 

160 

สาขาศิลปะภาพยนตร์ (Cinematic Arts) 
- แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์ (Major in Film Production)  
- แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ (Major in Applied 

Performing Arts)  

 
40 
40 

สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (Creativity and Digital Media) 
- แขนงวิชาการออกแบบดิจิทัล (Major in Digital Design) 
- แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล (Major in Digital Marketing)   

 
40 
40 

    
หมายเหตุ : วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจ านวนรับ  
  

2. สถานที่เรียน วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ คือ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตศาลายา ตั้งอยู่ต าบลคลองโยง อ าเภอศาลายา จังหวัด
นครปฐม  
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3.คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัคร   
3.1 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจาก  

สถานบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ที่ มีหนั งสือรับรองเทียบคุณวุฒิ จาก
กระทรวงศึกษาธิการ   

3.2 เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
3.3 มีผลสอบ TOEFL (CBT) 133, (IBT) 45-46, (PBT) 450 – 453 หรือมีผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า  

4.5 หรือผ่านการอบรมและทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
          3.4 ต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย   
          3.5 ต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  
     
4.การสมัคร   

41. ก าหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 – 25 กรกฎาคม 2562  
1) สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สวนสุนันทา วิทยาเขตศาลายา ตั้งอยู่ต าบลคลองโยง อ าเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม ณ อาคารศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม ชั้น 1 (ยกเว้นวันหยุดราชการ, วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือสามารถดาวน์
โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซด์ www.sisa.ssru.ac.th 

2) สมัครผ่านทางอาจารย์แนะแนวของโรงเรียน พร้อมรวบรวม เอกสารส่งมายังวิทยาลัย 
3) ช าระเงินค่าสมัคร คนละ 500 บาท เมื่อช าระเงินค่าสมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล

สาขาวิชาที่สมัครได้ 
 
 4.2 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  

- (รอบที่ 1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารศูนย์
การศึกษาจังหวัดนครปฐม ชั้น 1  วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา หรือทางเว็บไซด์  www.sisa.ssru.ac.th 

- (รอบที่ 2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ อาคารศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม ชั้น 1  วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา หรือทางเว็บไซด์  www.sisa.ssru.ac.th 

- (รอบที่  3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่  26 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารศูนย์
การศึกษาจังหวัดนครปฐม ชั้น 1  วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา หรือทางเว็บไซด์  www.sisa.ssru.ac.th 

 
4.3 ก าหนดการสอบสัมภาษณ์  
- (รอบท่ี 1) ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคาร

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ส่วนการ
คัดเลือกนักศึกษาชาวต่างชาติ กรรมการจะพิจารณาจากเอกสารตามข้อ 5  

- (รอบที่ 2) ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคาร
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ 

http://www.sisa.ssru.ac.th/
http://www.sisa.ssru.ac.th/
http://www.sisa.ssru.ac.th/
http://www.sisa.ssru.ac.th/
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่วนการคัดเลือกนักศึกษาชาวต่างชาติ กรรมการจะพิจารณาจาก
เอกสารตามข้อ 5  

- (รอบที่ 3) ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคาร
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ส่วนการ
คัดเลือกนักศึกษาชาวต่างชาติ กรรมการจะพิจารณาจากเอกสารตามข้อ 5  
 

4.4 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษา และดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษา 
- (รอบที่ 1) วิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารศูนย์

การศึกษาจังหวัดนครปฐม ชั้น 1  วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา หรือทางเว็บไซด์  www.sisa.ssru.ac.th 

- (รอบที่ 2) วิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ อาคารศูนย์
การศึกษาจังหวัดนครปฐม ชั้น 1  วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา หรือทางเว็บไซด์  www.sisa.ssru.ac.th ผู้สมัครสอบคัดเลือกได้จะต้องดาวน์
โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาที่www.ssru.ac.th หรือ www.rg.ssru.ac.th 
ภายในวันที่ 21-25 มิถุนายน 2561 ซึ่งนักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลในประวัติให้ครบถ้วนและ Print 
– out น าส่งในวันรายงานตัว 

- (รอบที่ 3) วิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารศูนย์
การศึกษาจังหวัดนครปฐม ชั้น 1  วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา หรือทางเว็บไซด์  www.sisa.ssru.ac.th 

 
4.5 การมอบตัวเป็นนักศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศรายชื่อ ยื่นเอกสารมอบตัวเข้าศึกษา ดังนี้ 
- (รอบท่ี 1) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
- (รอบท่ี 2) ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
- (รอบที่ 3) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพร้อมช าระค่ามอบตัวเข้าศึกษา โดยมีเอกสารประกอบการรายงานตัว ดังนี้ 
1.ใบมอบตัว และใบประวัตินักศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
2.บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ 
3.เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา (ตัวจริงและส าเนา 2 ฉบับ) 
4.ส าเนาทะเบียนบ้าน (ตัวจริงและส าเนา 2 ฉบับ)  
5.ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  จ านวน 2 ใบ  
6.ค่าลงทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัย  
7.ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศรายชื่อไม่มารายงานตัวเข้าศึกษาในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
8.ส าหรับผู้สมัครที่ไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามข้อก าหนด นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนหรืออบรม

รายวิชานอกหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และต้องช าระค่าลงทะเบียนเรียนตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  

 

http://www.sisa.ssru.ac.th/
http://www.sisa.ssru.ac.th/
http://www.sisa.ssru.ac.th/
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5. หลักฐานการสมัครและสอบคัดเลือก 
5.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้สมัคร (พร้อมลงชื่อรับรองส าเนา)  จ านวน 1 ใบ  
5.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน 1 ใบ  
5.3 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ. หรือ ใบ รบ.)  จ านวน 1 ใบ  
5.4 ส าเนาหลักฐานการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ            จ านวน 1 ใบ  
5.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นด า ขนาด 1 นิ้ว               จ านวน 2 รูป  
5.6 หนังสือรับรอง หรือ Letter of recommendation ของครูอาจารย์จากโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า  
5.7 หลักฐานอื่นๆ อาทิ แฟ้มงานหรือ Portfolio  

6. การปฐมนิเทศ 
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร ศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือตรวจสอบได้ทางเว็บไซด์ www.sisa.ssru.ac.th 

7. สถานที่ติดต่อสอบถาม  
 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
เลขท่ี111/3-5 หมู ่2  ต ำบลคลองโยง อ ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170 โทรศพัท์ 034-964918 

 
ประกาศ ณ วันที่   28  ธันวาคม พ.ศ. 2561 

     

                                                                                     
(ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ) 

คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 
ประเภทโควตาและประเภทรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

กิจกรรม วัน/เดือน/ ปี  เวลา  

สมัครด้วยตนเอง 2 มกราคม 2562 – 25 กรกฎาคม 
2562 

 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่ 
www.sisa.ssru.ac.th  

(รอบที่ 1) 10 พฤษภาคม 2562 
(รอบที่ 2) 11 มิถุนายน 2562 
(รอบที่ 3) 26 กรกฎาคม 2562 

 

สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) 14 พฤษภาคม 2562 
(รอบที่ 2) 14 มิถุนายน 2562 
(รอบที่ 3) 26 กรกฎาคม 2562 

09.00 -12.00 น. 
09.00 -12.00 น. 
09.00 -12.00 น. 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ 
www.sisa.ssru.ac.th 

(รอบที่ 1) 17 พฤษภาคม 2562 
(รอบที่ 2) 20 มิถุนายน 2562 
(รอบที่ 3) 30 กรกฎาคม 2562 

 

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษา  
ที่ www.ssru.ac.th หรือ www.rg.ssru.ac.th  

21-25 มิถุนายน 2562 
(เฉพาะรอบที่1-2) 

 

รายงานตัวพร้อมถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาและ
ช าระค่าธรรมเนียมเข้าศึกษา  

(รอบที่ 1) 28 พฤษภาคม 2562 
(รอบที่ 2) 26-27 มิถุนายน 2562 
(รอบที่ 2) 30 กรกฎาคม 2562 

09.00-12.00 น. 
09.00-12.00 น. 
09.00-12.00 น. 

การปฐมนิเทศ รอประกาศมหาวิทยาลัย  
ลงทะเบียนเรียน Intensive Course หรือวิชาปรับ
พื้นฐาน 
(เริ่มเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 1 มิถุนายน 2562) 

28 พฤษภาคม 2562  

เปิดภาคเรียน  15 ส.ค. 2562  
 

 

 

 

 

 

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

