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วิทยาลัยดุสิตธานี
ทีตัง
เลขที ซอยแก่นทอง แขวงหนอนบอน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ

คุณสมบัติเฉพาะ
หลักสู ตรภาคภาษาไทย คณะอุตสาหกรรมบริการ จํานวน หลักสู ตร
1. หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
2. หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
3. หลักสู ตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริ การในอุตสาหกรรมการท่องเทียว
กําหนดคุณสมบัติเฉพาะดังนี:
1) เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาไม่ตากว่
ํ าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จาก
สถาบันการศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิ การรับรองวิทยาะฐานะแล้ว หรื อการศึกษาอืนทีเทียบเท่าโดยได้รับการ
รับรองจากกระทรวงศึกษาธิ การ
2) ผูท้ ีผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของวิทยาลัย
3) เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี มีสุขภาพร่ างกายและจิตใจสมบูรณ์ ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง หรื อมีความผิดปกติทีเป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็ นโรคไวรัสตับอักเสบบี และไม่เป็ นผูท้ ีบกพร่ องทางการมองเห็น เช่น ตาบอดสี
หลักสู ตรนานาชาติ คณะอุตสาหกรรมบริการ จํานวน หลักสู ตร
1. Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Resort Management (International Program)
2. Bachelor of Business Administration Program in Professional Culinary Arts (International Program)
กําหนดคุณสมบัติเฉพาะดังนี:
1) เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาไม่ตากว่
ํ าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
2) ผูท้ ีผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของวิทยาลัย
3) เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี มีสุขภาพร่ างกายและจิตใจสมบูรณ์ ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง หรื อมีความผิดปกติทีเป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็ นโรคไวรัสตับอักเสบบี และไม่เป็ นผูท้ ีบกพร่ องทางการมองเห็น เช่น ตาบอดสี
4) ผูท้ ี มีคะแนนความรู ้ภาษาอังกฤษ TOEFL 500 (Paper-based) หรื อ (Computer-based) หรื อ (Internet-based) หรื อ
IELTS Overall band 5.5 ขึ นไป หรื อคะแนนเที ย บเท่ า จากผลการทดสอบวัดความรู ้ ภาษาอังกฤษในสถาบัน ที
รับรองได้ วิทยาลัยฯ จะพิจารณาให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยยกเว้นการสอบ TOEFL ITP ทังนี ผูส้ มัคร
ต้องมีเอกสารยืนยันผลคะแนนดังกล่าวประกอบการสมัครด้วย
5) ผูท้ ี มี คะแนน SAT 1,000 ขึ นไป (Evidence-based Reading and Writing >500 and Mathematics >500) วิทยาลัยฯ
จะพิ จารณาให้เป็ นผูม้ ี สิทธิ เข้าสัมภาษณ์ โดยยกเว้นการสอบ TOEFL ITP ทังนี ผูส้ มัครต้องมี เอกสารยืนยันผล
คะแนนดังกล่าว ประกอบการสมัครด้วย
6) ในกรณี ไม่มีคะแนนความรู ้ภาษาอังกฤษ ทางวิทยาลัยจัดสอบข้อเขียนโดยใช้ขอ้ สอบ TOEFL ITP ซึ งผูส้ มัครต้อง
ชําระเงินค่าสมัครสอบ จํานวน , บาท
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องค์ ประกอบ ค่ านําหนักร้ อยละ และเกณฑ์ คะแนนขันตําในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้ าศึกษาในวิทยาลัยดุสิตธานี ระดับปริญญาตรี ปี การศึกษา

รอบที

หลักสู ตรภาคภาษาไทย คณะอุตสาหกรรมบริการ จํานวน หลักสู ตร
ลําดับ
ที

รหัสคณะ/สาขา

ชื อสาขาวิชา/หลักสู ตรทีเปิ ด

จํานวน
รับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
(1-10)
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หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการบริ การใน
อุตสาหกรรมการท่องเทียว
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิช าการจัดการครั ว และ
ศิลปะการประกอบอาหาร
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