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ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากผลการเรียน) 
 

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี 
1. เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ 
http://admission.bsru.ac.th 

วันที่ 1 มกราคม 2561 –  
18 มีนาคม 2561 

2. ช าระเงินค่าสมัคร ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ 

วันที่ 1 มกราคม 2561 –  
18 มีนาคม 2561 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ 
http://admission.bsru.ac.th 

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 

4. วันสอบสัมภาษณ์ (อันดับ 1) 
* ทั้งนี้ สาขาวิชาสามารถดูก าหนดการสอบได้ ในวันประกาศรายช่ือ
ผู้มีสิทธิ์สอบอีกครั้งหนึ่ง * 

24 – 25 มีนาคม 2561 

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (อันดับ 1) และรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (อับดับ 2, 3) 

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 

6. วันสอบสัมภาษณ์ (อันดับ 2, 3) วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 

7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และรับรหัสยืนยันสิทธิ์ 
Clearing House ที่เว็บไซต ์http://admission.bsru.ac.th 

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 

8. วันรายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และยืนยันสิทธิ์ 
Clearing House  

5 – 6 พฤษภาคม 2561 
ณ ห้อง Eduroom อาคาร 10 ชั้น 1 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต ์
http://admission.bsru.ac.th  

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 

10. วันตรวจสุขภาพ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
11. วันปฐมนิเทศ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

12. วันเปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 14  สิงหาคม 2561 
 

หมายเหตุ 
ผู้สมคัรที่ด าเนินการเสรจ็สิ้นในข้ันตอนท่ี 1 และช าระเงินค่าสมัครเรยีบร้อยแล้ว หากตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ 

ไม่พบ ให้ติดต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ช้ัน 1 ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. 
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยดุนักขัตฤกษ์ พร้อมน าหลักฐานการช าระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร. 02-4737000 ต่อ 
1716, 1998 (กรุณาติดต่อก่อนวันสอบสมัภาษณ์) 
เง่ือนไขในการเข้าศึกษาต่อ 

วุฒิการศึกษาจะต้องส าเรจ็การศึกษา ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2561 
*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 

ข้อมูลก าหนดการรับสมัคร อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
รอบท่ี 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากผลการเรียน) 

--------------------------------- 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา          
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากผลการเรียน)
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 – 18 มีนาคม 2561 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ
คัดเลือกดังนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา 
(พิจารณาจากผลการเรียน) 
 ทั้งนี้ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ จะต้องส าเร็จการศึกษา ก่อนวันที่  14 สิงหาคม 2561 มิฉะนั้น จะถือว่าการ
รายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ  
 

2. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จ านวนรับ และคุณสมบัติ 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

คณะครุศาสตร์   
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)  

1 17401000102 การประเมินผลและวิจัย
ทางการศึกษา (ศศ.บ.) 

3 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

2 17401000202 จิตวิทยา (ศศ.บ.) 
(ไม่ประสงค์รับ อันดบั 
2, 3) 

10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
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2. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จ านวนรับ และคุณสมบัต ิ

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

คณะครุศาสตร์  
3 17401000302 เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา (ศศ.บ.) 
(ไม่ประสงค์รับ อันดบั 
2, 3) 

10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน  
ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร ์
4. มีความคิดสร้างสรรค์และใจรักงานด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสาร เช่น การถ่ายภาพ 
การผลิตสื่อ การท าวิดีทัศน์ เป็นตน้ 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (5 ปี) 
4 17401005202 การศึกษาปฐมวัย  

(ค.บ. 5 ปี) 
9 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
หรือ ศิลป์-ค านวณ หรือ ศิลป์-ภาษา 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู  
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอัน
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิงานในวิชาชีพครู 

1. Portfolio ผลงาน
จากกิจกรรมการเรียน
การสอน เช่น 
แบบฝึกหัด ช้ินงาน
ต่างๆ เป็นต้น 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

5 17401005402 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(ค.บ. 5 ป)ี 
(ไม่ประสงค์รับ อันดบั 
2, 3) 

5 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวทิย์-คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน       
ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู  
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอัน
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิงานในวิชาชีพครู 
4. มีประสบการณ์ได้รับการคัดเลอืก/ผ่าน
เข้ารอบการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร ์

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
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ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

6 17401005502 ศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ป)ี 
(ไม่ประสงค์รับ อันดบั 
2, 3) 

6 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู      
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค   
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
รายละเอียดในการสอบปฏิบัติและการเตรียม
อุปกรณ์ 
1. วิชาองค์ประกอบศิลป์ : อุปกรณ์ที่ต้อง
เตรียม 

1.1) กระดาษ 100 ปอนด์ ชนิดหยาบ 
ขนาด A2 

1.2) สีน้ า, สีชอล์ค, สีอะคริลิก, สีโปสเตอร์ 
(อย่างใดอย่างหน่ึง หรือผสมเทคนคิตามความ
ถนัด 

1.3) ดินสอ/ปากกาชนิดต่างๆ, ยางลบ, คัต
เตอร์, กระดาษกาวกั้นขอบผลงาน, กระดาน
รองเขียน 

1.4) อุปกรณ์อื่นๆ ตามความเหมาะสม   
(ไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ทีส่รา้งมลพิษ
ทางอากาศ เช่น สีสเปรย์ สีน้ ามัน เป็นต้น 
2. วิชาวาดเส้น : อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 

2.1) กระดาษ 100 ปอนด์ ชนิดเรียบ  
ขนาด A2  

2.2) ดินสอด า ส าหรับการวาดเส้น เช่น EE 
หรือ 6B ขั้นไป 

2.3) ยางลบ, คัตเตอร์, กระดานรองเขียน, 
คลิปหนีบกระดาษ 

* ทดสอบในวัน เวลา และสถานที่  
ตามก าหนดการสัมภาษณ์ และอาจม ี

การเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม * 

1. แฟ้มสะสมผลงาน
ศิลปะ (Portfolio) ที่
แสดงให้เห็นถึงความ 
สามารถด้านศลิปะ 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. การทดสอบความรู้ 
ความสามารถทางด้าน
ทักษะศิลปะ 

4.1) ความรู้พื้นฐาน
ด้านองค์ประกอบศลิป ์

4.2) ทักษะพื้นฐาน
การวาดเส้น 
5. ผ่านกระบวนการ
คัดเลือกนักศึกษาตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลยั 
คณะครุศาสตร์ และ/
หรือหลักสูตรก าหนด
เพิ่มเตมิ 

รวม 43   
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ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
7 17403000102 การจัดการธุรกิจระหว่าง

ประเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ) (บธ.บ.) 
 

6 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวทิย์-คณิต หรือ 
ศิลป์-ค านวณ หรือ ศิลป์-ภาษา หรือระดบั 
ปวช. ทุกสาขา 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีผลคะแนนในรายวิชาภาษาอังกฤษ        
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
4. ไม่รับผู้พิการทางสมอง สายตา และทุพพลภาพ 
5. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษด้าน
ธุรกิจระหว่างประเทศของสาขาวชิาไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 50 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. การทดสอบ
ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ
ระหว่างประเทศของ
สาขาวิชา 

8 17403000202 การจัดการโลจิสติกส์ 
(บธ.บ.) 
(ไม่ประสงค์รับ อันดบั 
2, 3) 

15 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. ไม่รับผู้ที่มีความพิการทางร่างกายอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

9 17403000302 การตลาด (บธ.บ.) 
(ไม่ประสงค์รับ อันดบั 
2, 3) 

20 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. ไม่รับผู้ที่มีความพิการทางร่างกายอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

10 17403000402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(บธ.บ.) 

8 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. ไม่รับผู้พิการทางสมอง สายตา และทพุพล
ภาพ 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

11 17403000502 การประกอบการธุรกิจ 
(บธ.บ.)  

7 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.)  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.75 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 



6 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

3. ไม่รับผู้พิการทางสมอง สายตา และทพุพล
ภาพ 

12 17403000602 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ (บธ.บ.) 4 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การ
ประกวด แข่งขัน 
4. ไม่เป็นผู้พิการทางสายตาหรือตาบอดส ี

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
13 17403001002 การโฆษณาและธุรกิจ

บันเทิง (นศ.บ.) 
15 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. ไม่ขอรับผูส้มัครที่ตาบอด หหูนวก เป็นใบ้ 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

14 17403001102 การประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารองค์การ 
(นศ.บ.) 

8 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. ไม่รับผู้ที่มีความพิการทางร่างกายอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

15 17403001202 การสื่อสารมวลชน 
(นศ.บ.) 
(ไม่ประสงค์รับ อันดบั 
2, 3) 

10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. ไม่รับผู้ที่มีความพิการทางสายตา ทุพพล
ภาพ เนื่องจากจะมีปญัหาดา้นการสื่อสาร และ
หากมีความสามารถทางด้านกีฬา การแสดง 
นักร้อง พิธีกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ  

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

16 17403001302 ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดยี 
(นศ.บ.) 

10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีความคิดสร้างสรรค์ ทางด้านศิลปะการ
สื่อสาร 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 



7 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
17 17403002002 การบัญชี (บช.บ.) 25 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
หรือ ศิลป์ค านวณ หรือระดับ ปวช. สาขาวิชา
การบัญชี,สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, การบริหาร 
ธุรกิจ หรือสาขาอื่นท่ีเกีย่วข้อง 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.70 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
18 17403002102 การท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 3 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. ไม่รับผู้ที่มีความพิการทางร่างกายอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 
4. มีทักษะพืน้ฐานทางด้านประวัตศิาสตร์ และ
สามารถเล่าถ่ายทอดได้น่าสนใจ 
5. มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ สามารถ
สื่อสารโตต้อบไดด้ ี
6. มีใจรักงานบริการ และประสบการณด์้าน
การท่องเที่ยว 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
19 17403002202 เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.) 6 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ 
ศิลป์-ค านวณ 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ า
กว่า 2.50 
3. ไม่รับผู้พิการทางสมอง สายตา และทุพพลภาพ 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

รวม 137   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 

20 17404000102 เกษตรและเทคโนโลยี 
การเกษตร (วท.บ.) 

5 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 



8 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

21 17404000202 คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 
(ไม่ประสงค์รับ อันดบั 
2, 3) 

10 ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์

22 17404000302 เคมี (วท.บ.) 2 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวทิย์-คณิต  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

23 17404000402 เคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.) 10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

24 17404000502 จุลชีววิทยา (วท.บ.) 5 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรยีนวิทย์-
คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.50  
3. ไม่เป็นโรคตาบอดสี (ใบรับรองแพทย์) 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

25 17404000602 ชีววิทยา (วท.บ.) 2 ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวทิย์-คณิต  

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์

26 17404000702 เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) 
(ไม่ประสงค์รับ อันดบั 
2, 3) 

5 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรยีนวิทย์-
คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. ไม่เป็นโรคตาบอดสี (ใบรับรองแพทย์) 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

27 17404000802 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) 
(ไม่ประสงค์รับ อันดบั 
2, 3) 

10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

28 17404000902 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (วท.บ.) 

10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
หรือ ศิลป์-ค านวณ หรือ ศิลป์-ภาษา 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 



9 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

29 17404001002 นวัตกรรมการจดัการ 
เกษตรและซัพพลายเชน 
(วท.บ.)   

8 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

30 17404001102 ฟิสิกส์ (วท.บ.) 10 ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์

31 17404001202 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(วท.บ.) 

20 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

32 17404001302 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
(วท.บ.) 

10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. เป็นผู้มีความสมบรูณ์ทั้งรา่งกาย และจติใจ
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรอืเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏ     
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 
5. เป็นผู้มีความสมบรูณ์ทั้งรา่งกายและจติใจ
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

33 17404001402 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(วท.บ.) 

10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

34 17404001502 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม (วท.บ.) 

25 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน 
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรอืเป็นไป 
ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจติใจ 
ไม่มีประวัตเิป็นโรคจิตโรคประสาท และ

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 



10 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

ปราศจากโรค อาการของโรค หรอืมีความ
พิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
ดังต่อไปนี ้
- มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจติ โรค 
ประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน 
โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ 
borderline personality รวมถึงปัญหาทาง 
จิตเวชอื่นๆที่คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 
พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
และต่อการประกอบวิชาชีพ 
- โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผล 
ต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกดิความพิการ 
อย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
- โรคไมต่ิดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อ 
การศึกษา 
- ติดสารเสพติดให้โทษ 
- ตาบอดทั้ง 2 ข้าง หรือแม้แต่ข้างเดียว หรือมี
ความผิดปกติในการเห็นภาพ 
- ตาบอดสี โดยเฉพาะแม่สีหรือตาบอดสีชนิด
รุนแรง ซึ่งไดร้ับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว 
- หูหนวกหรือหูตึง จากการผิดปกติทาง 
ประสาทรับฟังเสยีง (Sensorineural 
hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว 
- มีความพิการของนิ้วมือ มือ แขน 

35 17404001602 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (วท.บ.) 

10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. ผลการเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ : ชีววิทยา 
เคมี คณติศาสตร์ ฟสิิกส์ และภาษาอังกฤษ  
แต่ละวิชาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75  
4. ผ่านการสอบข้อเขยีนของสาขาวิชาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. สอบข้อเขียนของ
สาขาวิชา 
  

36 17404001702 แอนิเมชั่นและดจิิทัลมเีดีย 
(วท.บ.) 

20 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 

1. Portfolio 
2. GPAX 
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ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

(ไม่ประสงค์รับ อันดบั 
2, 3) 

2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีทัศนคติที่ดี และมีความสนใจในด้าน 
แอนิเมชั่น 
4. มีความประพฤตเิรียบร้อย และมีความตั้งใจ
ในการศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตร 
 

3. สอบสัมภาษณ ์
หมายเหตุ : (ถ้ามี) 
ผลงานด้านศิลปะ 
หรือการ์ตูน หรือ
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
ให้น ามาเสนอในวัน
สอบสัมภาษณ์  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
37 17404003002 วิศวกรรมการผลิตและ

ออกแบบแม่พิมพ์ (วศ.บ.) 
10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต  
หรือระดับ ปวช. หรือ ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์, 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรืออ่ืนๆ 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.30 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

38 17404003102 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล
การผลิต (วศ.บ.) 

10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
หรือระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชา
ช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาช่างเขียนแบบ
เครื่องกล, สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั, สาขาวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์, 
หรืออ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
39 17404003202 การจัดการวิศวกรรมการ

ผลิตและโลจสิติกส์ 
(อส.บ.) 
 แขนงวิชาการจัดการ

ผลิตและคุณภาพ 
 แขนงวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศโลจสิติกส ์

35 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)  

40 17404003302 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ทล.บ.)  

25 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
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ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

 วิชาเอกเทคโนโลยี
การจัดการ
อุตสาหกรรม 

 วิชาเอกเทคโนโลยี       
โลจสิติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน 

2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 1.80 
 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี (2 ปี) (หลักสูตรต่อเนื่อง) 
41 17404003402 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(ทล.บ.) 
 วิชาเอกเทคโนโลยี

การจัดการ
อุตสาหกรรม 

 วิชาเอกเทคโนโลยี       
โลจสิติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน 

20 ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. 
ทุกสาขาวิชา  
 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
42 17404004002 สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) 

(ไม่ประสงค์รับ อันดบั 
2, 3) 

25 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีทักษะภาษาอังกฤษค่อนข้างดี 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. สอบอ่านภาษาไทย 
5. สอบอ่านภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)  

43 17404004102 การแพทย์แผนไทย  
(พท.บ.) 

25 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ     
ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมี
ความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
และ/หรือการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยจาก
สภาการแพทย์แผนไทย  

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
44 17404004502 ผู้ประกอบการอาหาร  

(บธ.บ.) 
20 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
1. Portfolio 
2. GPAX 
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ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

2. ไม่รับผู้ที่บกพร่องทางการไดย้ิน การ
มองเห็น การเรยีนรู้ (ออทิสติก) 

3. สอบสัมภาษณ ์
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (5 ปี) 
45 17404005102 คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ป)ี 

(ไม่ประสงค์รับ อันดบั 
2, 3) 

5 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
หรือ ศิลป์-ค านวณ 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.75 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

46 17404005202 คอมพิวเตอร์ศึกษา  
(ค.บ. 5 ป)ี  

6 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู      
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค    
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
4. เข้ารับการคดัเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยั คณะครุศาสตร์ และ/หรือ
หลักสตูรก าหนดเพิ่มเติม 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

47 17404005302 เคมี (ค.บ. 5 ป)ี 8 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม วิชาเคมี 5 ภาค
เรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู      
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค    
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

48 17404005402 ชีววิทยา (ค.บ. 5 ป)ี 
(ไม่ประสงค์รับ อันดบั 
2, 3) 

3 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต  
2. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู      
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
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ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค    
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการ
บริหารโครงการผลติครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับปริญญาตรี (หลักสตูร 5 ปี) และ
ข้อก าหนดในมาตรฐานสาขาวิชาทีศ่ึกษา 

49 17404005502 ฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ป)ี 7 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู      
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค   
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

รวม 371   

วิทยาลัยการดนตรี 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 

50 17405000102 ดนตรตีะวันตก (ดศ.บ.) 3 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และ
ทักษะทางดนตรีตะวันตก 
4. มีแฟ้มประวัตผิลงาน (Portfolio) ทางด้าน 
ดนตรตีะวันตก มผีลงานการแสดง การประกวด
ทางดนตรีตะวันตกในระดับสถาบนั ระดับ
จังหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
5. ต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจ และตอ้งการ
ศึกษาด้านดนตรีตะวันตกอย่างแท้จริง 
6. ไม่เป็นโรคร้ายแรงท่ีส่งผลกระทบต่อการ
เรียนดนตรตีะวันตก ไม่ตดิยาเสพติด 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. ทดสอบความรู้
พื้นฐานทฤษฎีดนตรี
ตะวันตก และโสต
ทักษะทางดนตรี
ตะวันตกเบื้องต้น 
5. ความสามารถในการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรี
ตะวันตก ได้แก่  
5.1) บันไดเสียงเมเจอร์ 
(Major Scale) บันได
เสียงไมเนอร์ (Minor 
Scale) ทุกแบบ และ 
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ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

7. มีความประพฤตดิี และรับรองต่อ
มหาวิทยาลยัว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถ และยินยอมปฏิบัตติามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเครง่ครัดทุก
ประการ 

Arpeggio ไม่เกิน 4 
ชาร์ป (Sharp) 4 แฟลต 
(Flat) 
5.2) การอ่านโน้ต
ฉับพลัน (Sight 
Reading) 
หมายเหตุ : วันสอบ
สัมภาษณ์ให้น าเคร่ือง
ดนตรีที่ถนัดมาด้วย 
 

51 17405000202 ดนตรไีทย (ดศ.บ.) 4 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีความสมบรูณ์ทั้งทางร่างกายและ
สติปัญญาที่ไม่ส่งผลต่อการเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
4. ไม่เป็นโรคตดิต่อร้ายแรง 
5. มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีไทย
เบื้องต้น หรือเป็นผูม้ีผลงานทางดา้นดนตรไีทย
ในระดับสถาบัน ระดับจังหวัด ระดับภูมภิาค 
หรือระดับประเทศ โดยแนบหลักฐานประกอบ
ในการพิจารณา 
6. ผ่านกระบวนการคัดเลือกนักศกึษาตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. มีความสามารถใน
การปฏิบัตเิครื่องดนตรี
ไทยและขับร้องเพลง
ไทย ได้แก่ เพลงบังคับ 
1 เพลง (เลือกเฉพาะ
เพลงใดเพลงหนึ่งตาม
รายชื่อเพลงที่ก าหนดไว้
ในเกณฑ์มาตรฐาน
ดนตรไีทย ขั้นที่ 4 - 6) 
และเพลงถนัด 1 เพลง  
5. มีความรู้พื้นฐาน
ด้านทฤษฎีดนตรีไทย 
คีตกวี ประวัติ และ
พัฒนาการดนตรีไทย  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (5 ปี) 
52 17405005102 ดนตรตีะวันตกศึกษา 

(ค.บ. 5 ปี) 
10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู      
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. ทดสอบความรู้
พื้นฐานทฤษฎีดนตรี
ตะวันตก และโสต
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ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค    
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
4. มีแฟ้มประวัตผิลงาน (Portfolio) ทางด้าน
ดนตรตีะวันตก มผีลงานการแสดง การ
ประกวดทางดนตรีตะวันตกในระดับสถาบัน 
ระดับจังหวดั ระดับชาติ หรือระดบันานาชาติ 
5. เข้ารับการคดัเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยั คณะครุศาสตร์ และ/หรือ
หลักสตูรก าหนด 
ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาในวัน
สอบสัมภาษณ์ 
        บันทึกการปฏิบัติเครื่องดนตรี จ านวน 1 
บทเพลง เป็นการปฏบิัติเดี่ยว หรอืมีท านอง
ประกอบ (Backing Track) ให้เห็นหน้าผู้
บรรเลงอย่างชัดเจน เพลงที่บรรเลงต้องจัดอยู่
ในระดับปานกลาง หรือมีทักษะไมต่่ ากว่าเกรด 
4 (Trinity) โดยบันทึกลงแผ่นซดีี-รอม (CD-
ROM) 

ทักษะทางดนตรี
ตะวันตกเบื้องต้น 
5. ความสามารถในการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรี
ตะวันตก ได้แก่  
5.1) บันไดเสียงเมเจอร์ 
(Major Scale) บันได
เสียงไมเนอร์ (Minor 
Scale) ทุกแบบ และ 
Arpeggio ไม่เกิน 4 
ชาร์ป (Sharp) 4 แฟลต 
(Flat) 
5.2) บทเพลงที่น ามา
ปฏิบัติต้องจัดอยู่ใน
ระดับปานกลาง หรือมี
ทักษะไม่ต่ ากว่าเกรด 4 
(Trinity) 
5.3) การอ่านโน้ต
ฉับพลัน (Sight 
Reading) 
 
หมายเหตุ : วันสอบ
สัมภาษณ์ให้น าเคร่ือง
ดนตรีที่ถนัดมาด้วย 
 

53 17405005202 ดนตรไีทยศึกษา  
(ค.บ. 5 ปี)  
(ไม่ประสงค์รับ อันดบั 2, 
3) 

5 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู      
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค    
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. ผ่านการทดสอบ
ความสามารถทาง
วิชาชีพครู 
5. ผ่านการทดสอบ
ความรู้ความสามารถ
ทางดนตรีไทย ดังน้ี 
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ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

4. มีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางดนตรี
ไทย หรือมผีลงานทางด้านดนตรไีทยในระดับ
สถาบัน ระดับภูมภิาค ระดับจังหวดั หรือ
ระดับประเทศ โดยแนบหลักฐานประกอบใน 
Portfolio 
5. ผ่านกระบวนการคัดเลือกนักศกึษาตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลยั คณะครุศาสตร์ และ/
หรือหลักสูตรก าหนดเพิม่เตมิ 

5.1) ความรู้พื้นฐานทาง
ดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรี
ไทย และคีตกวี  
5.2) ความสามารถใน
การปฏิบัติดนตรีไทย 
ประกอบด้วย  
- เพลงบังคับ 1 เพลง 
(เครื่องสาย – เพลงนาง
นาค 2 ชั้น, ปี่พาทย์ – 
เพลงสาธุการ) และ  
- เพลงถนัด 1 เพลง 

รวม 22   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
54 17402000202 ภาษาไทย (ศศ.บ.) 10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ์  

55 17402000402 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 
(ไม่ประสงค์รับ อันดบั 
2, 3) 

20 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน     
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีผลการเรยีนในรายวิชาภาษาอังกฤษ     
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดบั
ปวช. ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

56 17402000502 สงัคมศาสตรเ์พื่อการพัฒนา  
(ศศ.บ.) 

5 ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์

57 17403000102 บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 

5 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.00 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
58 17402002002 นาฏยศิลป์ (ศป.บ.) 10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน      

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
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ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีความสามารถพิเศษ ทางด้านนาฏยศิลป์
ไทย/สากล/ศิลปะการแสดง 

4. สอบปฏิบัติ
นาฏยศิลป์ไทย/สากล/
ศิลปะการแสดง โดยผู้
เข้าสอบต้องเตรียม
อุปกรณ์ และเพลง
ประกอบการแสดงมา
เอง 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
59 17402003002 นิติศาสตร์ (น.บ.) 

(ไม่ประสงค์รับ อันดบั 
2, 3) 

10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

หลักสูตรรัฐประศาศนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
60 17402003102 รัฐประศาศนศาสตร์

(รป.บ.) 
(ไม่ประสงค์รับ อันดบั 
2, 3) 

10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. เคยร่วมท ากิจกรรมของโรงเรียน หรือ
กิจกรรมจติอาสา สาธารณะ 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (5 ปี) 
61 17402005102  

 
นาฏยศิลป์ศึกษา  
(ค.บ. 5 ปี) 
(ไม่ประสงค์รับ อันดบั 
2, 3) 

10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู 
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค 
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. มีแฟ้มประวัติ
ผลงาน (Portfolio) 
ทางด้านนาฏศิลป์     
มีผลงานการแสดง 
ผลงานประกวด
นาฏศิลปไ์ทย 
5. สอบปฏิบัติทักษะ
นาฏยศิลป์ไทย
เบื้องต้น  

62 17402005202 ภาษาไทย (ค.บ. 5 ป)ี 
(ไม่ประสงค์รับ อันดบั 
2, 3) 

5 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
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ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.75  
3. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ ากว่า 
2.75 
4. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู      
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค   
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 

 

63 17402005302 ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ป)ี 10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน       
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู  
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอัน
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิงานในวิชาชีพครู 
5. หากมีผลคะแนนภาษาอังกฤษจาก
หน่วยงานท่ีเป็นที่ยอมรับ เช่น TOEIC,TOEFL, 
IELTS, CU-TEP, TU-GET จะพิจารณาเป็น
พิเศษ 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

64 17402005402 สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรยีนวิทย์-
คณิต ศลิป์-ค านวณ หรือ ศิลป์-ภาษา 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน      
ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรียน 
ในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู 

1. Portfolio 
2. GPAX 
3. สอบสัมภาษณ ์
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ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ 
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค 
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 

รวม 105   

รวมทั้งหมด 678   
 

3. การสมัครเข้าศึกษา และรายละเอียดขั้นตอนสมัคร 
3.1) ผู้สมคัรต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคณุสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับ
แบบโควตา (พิจารณาจากผลการเรียน) แล้วจึงด าเนินการสมัคร โดยผู้สมคัรสามารถเลือกสมัครได้ 3 สาขาวิชา 

3.2) ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา สามารถท าการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th 
หรือ www.bsru.ac.th และคลิก “สมัครเข้าศึกษา” ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2561 – 18 มีนาคม 2561 

3.3) เลือกสมัครสอบได้ไมเ่กิน 3 สาขาวิชาโดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  
กรณสีมัคร 1 สาขาวิชา จ านวน 300 บาท 
กรณสีมัคร 2 หรือ 3 สาขาวิชา รวมจ านวน 400 บาท  

3.4) ผู้สมคัรทุกคนต้องท าการ “ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ” ก่อนการสมัครเรียน โดยผูส้มัครทุกคนลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้ง 
เท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th ซึ่งในข้ันตอนน้ีผู้สมคัรต้องกรอกข้อมลูส่วนบุคคล, ข้อมูลที่อยู่ใน 
ส าเนาทะเบียนบ้าน และข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน จากนั้นคลิก“ลงทะเบียน” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.5) หลังจากผูส้มัคร ลงทะเบยีนเข้าใช้ระบบ/เข้าสูร่ะบบแล้ว ให้คลิก “สมัครเข้าศึกษาต่อ” เพื่อกรอกข้อมลูการสมัคร 

และเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้ไม่เกิน 3 สาขาวิชา โดยมีค่าธรรมเนยีม
สมัครสอบ กรณีสมัคร 1 สาขาวิชา จ านวน 300 บาท กรณีสมัคร 2 หรือ 3 สาขาวิชา รวมจ านวน 400 บาท 

3.6) ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลอย่างละเอียด ก่อนท าการ “ยืนยนัการสมคัร” 
3.7) พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนยีมการสมคัรและสอบคัดเลือก เพื่อน าไปช าระค่าสมัคร 

*** หากผู้สมัครคนใดที่คลิก ลงทะเบียน แล้วระบบแจ้งเตือน“เลขว่า 
ประจ าตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล” 

แสดงว่าผู้สมัครเคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว 
ให้ผู้สมัคร คลิก“ถอยกลบั” และคลิก“เข้าสู่ระบบ” 

หน้าจอจะปรากฏให้กรอก เลขทีบ่ัตรประชาชน และรหัสผ่าน 
(หากผู้ใดไม่เคยเปลี่ยน/ต้ังรหัสผ่าน ให้ใช้เลขที่บัตรประชาชน เป็นรหัสผ่าน) *** 
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3.8) ช าระค่าสมัครได้ที่ เคานเ์ตอรเ์ซอร์วิสทุกสาขาท่ัวประเทศ หรือเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2561 – 18 มีนาคม 2561 หากผู้สมคัรคนใดไมไ่ด้ช าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนด            

จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมลูที่กรอกในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ 
3.9) ผู้สมคัรสามารถตรวจสอบสถานะ การช าระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ หลังจากวันที่ช าระค่าสมคัรแล้ว 3 วันท าการ 

(ไม่นับรวมวันช าระค่าธรรมเนียมการสมคัรในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โดยเข้าสูร่ะบบรับสมคัร และ
คลิก“ผลการสมัคร” หากการสมัครสมบรูณ์ สถานะผู้สมัครจะเป็น “ผู้สมคัรเข้าคดัเลือก” 

 
4. เง่ือนไขการสมัคร 

4.1) ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิคนละ 1 สิทธิ ในการตัดสินใจเรยีนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ท้ังนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครไดห้ลาย 
สาขาวิชาหรือหลายรอบตามความต้องการ แต่เมื่อตัดสินใจเลือกแล้วจะถูกตัดสิทธิจากการสมัครรอบถัดไป        
หากต้องการสมัครในรอบถัดไปจะต้องสละสิทธิที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิและการสละสิทธิจะต้องท าในระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้เท่านั้น หากท านอกเหนือจากระยะเวลาที่ก าหนดจะถือเป็นโมฆะ ทั้งนี้ การสสะสิทธิจากเคลียริงเฮาส์   
แต่ละรอบเพื่อใช้สิทธิใหม่ ต้องมีเอกสารรับรองการสละสิทธิจากสถาบันอุดมศึกษาด้วย 

4.2) ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคณุสมบัตติรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวทิยาลัยตรวจสอบ
ในภายหลังพบว่าผูส้มคัรรายใดมีคณุสมบัตไิม่ตรงตามประกาศการรบัสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคณุสมบตัิไมม่ีสิทธิเข้า
ศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครให้ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

 

ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์  
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลัง พบว่า ผู้สมคัรมีการยืนยันสิทธิ์แล้ว  

มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ และไม่คืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 

5. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
5.1) ผู้สมคัรสามารถเลือกสาขาวิชาที่ตอ้งการสมัครไดไ้มเ่กิน 3 สาขาวิชา 
5.2) เอกสาร/หลักฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ ์

- บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง (หากผู้เข้าสอบไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชนมาแสดง อนุญาตให้ใช้บัตร
อื่นๆ ที่ทางราชการออกให้โดยจะต้องมีเลขท่ีประจ าตัวประชาชนพรอ้มรูปก ากับ เช่น ใบขับขี่ หรือบัตรประจ าตัว
นักเรียน มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบได้) ** กรณไีมม่ีหลักฐานแสดงยืนยัน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบทุกกรณี **  

- ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรยีน 1 ฉบับ (เขียน
รหัสผู้สมัครที่มมุบนขวาของส าเนา ใบ ปพ.1 ด้วย) 

- Portfolio  ฉบับจริง และส าเนาท่ีผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด 
- เอกสาร หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพ่ิมเติม ตามที่สาขาวิชาได้ก าหนดไว้ในประกาศรับสมคัร 

5.3) ผู้สมคัรที่เลือกสาขามากกว่า 1 สาขาวิชา ให้เข้าสอบวิชาที่ก าหนด ในสาขาวิชาที่เลือกสมัครเป็นอันดบัแรก เท่านั้น 
5.4) ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มีนาคม 2561 โดยผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน สถานะการสมัคร จะเป็น 

“ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก” ส าหรับผู้ทีส่อบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน สถานะ การสมัคร จะเป็น “ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการ
คัดเลือก”  
*** ส าหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก และมีการเลือกสาขาวิชาสมัครในอันดับ 2 และ 3 ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในอนัดับ 2, 3 และให้มาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2561                          
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(ทั้งนี้สาขาวิชาในอันดับ 2,3 ที่ผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก จะสามารถมาสอบสัมภาษณ์ได้ ต้องเป็นสาขาวิชาท่ีมี
จ านวนผู้ผ่านการคัดเลือก ยงัไม่เต็ม ตามจ านวนรับในประกาศรับสมัคร) 

5.5) ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลือกและรับรหสัยืนยันสิทธ์ิ Clearing House วันท่ี 9 เมษายน 2561 
5.6) หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร 

หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือปลอมแปลงเอกสาร จะถือว่าการสมัครคร้ังนี้เป็นโมฆะ 
และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าจะผ่าน   
การคัดเลือกแล้วก็ตาม 
 

6. การประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา และการบันทึกประวัติผู้รายงานตัว 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ทางเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th            

โดยผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องด าเนินการกรอกข้อมูลผู้รายงานตัวผ่านเว็บไซต์ โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้
ตั้งแต่วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561  ผู้รายงานตัวต้องกรอกข้อมูลประวัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนเดินทางมารายงานตัว 
(กรุณาอ่านค าแนะน าในการกรอกอย่างละเอียด) 

 
7. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

7.1) ผู้สมัครที่มีสิทธ์ิเข้าศึกษา จะต้องมารายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจ านวน โดยแต่งชุดเครื่องแบบ
นักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

7.2) หลักฐานที่ต้องน ามาในวันรายงานตัว มีดังต่อไปนี ้
7.2.1) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 2 ฉบับ 
7.2.2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
7.2.3) ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกลุ (ถ้ามี) 2 ฉบับ 
7.2.4) ส าเนาวุฒิการศึกษา (ระเบยีนแสดงผลการเรียน) 3 ฉบับ (วุฒิการศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษา ก่อนวันท่ี 14 
สิงหาคม 2561 มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ) 

 
 

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว 
*** ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ *** 

ผู้สมัครที่ไม่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวันเวลาท่ีประกาศ 
จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
10. การปฐมนิเทศ 

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หรือตรวจสอบผ่าน http://admission.bsru.ac.th 
หรือ http://www.bsru.net หรือเว็บไซต์ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา http://dsad.bsru.ac.th  

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2560   


