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ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจาปีการศึกษา 2561
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากคะแนน GAT/PAT)
กิจกรรม
วัน / เดือน / ปี
1. เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์
http://admission.bsru.ac.th
2. ชาระเงินค่าสมัคร ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์
หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์
http://admission.bsru.ac.th
4. วันสอบสัมภาษณ์ (อันดับ 1)
* ทั้งนี้ สาขาวิชาสามารถดูกาหนดการสอบได้ ในวันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบอีกครั้งหนึ่ง *
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (อันดับ 1) และรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (อับดับ 2, 3)
6. วันสอบสัมภาษณ์ (อันดับ 2, 3)
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และรับรหัสยืนยันสิทธิ์
Clearing House ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
8. วันรายงานตัวพร้อมชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา และยืนยันสิทธิ์
Clearing House

วันที่ 15 มีนาคม 2561 –
17 เมษายน 2561
วันที่ 15 มีนาคม 2561 –
17 เมษายน 2561
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
5 – 6 พฤษภาคม 2561
ณ ห้อง Eduroom อาคาร 10 ชั้น 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์
http://admission.bsru.ac.th
10. วันตรวจสุขภาพ
11. วันปฐมนิเทศ
12. วันเปิดภาคเรียน

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561
จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ
ผู้สมัครที่ดาเนินการเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 1 และชาระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบ
ไม่พบ ให้ติดต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมนาหลักฐานการชาระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร. 02-4737000 ต่อ
1716, 1998 (กรุณาติดต่อก่อนวันสอบสัมภาษณ์)
เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ
วุฒิการศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2561

*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***
ข้อมูลกาหนดการรับสมัคร อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจาปีการศึกษา 2561
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากคะแนน GAT/PAT)
--------------------------------มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้า พระยา มี ค วามประสงค์จ ะรั บ สมัค รสอบคัด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปี การศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากคะแนน
GAT/PAT) ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2561 – 8 เมษายน 2561 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครสอบคัดเลือกดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
(พิจารณาจากคะแนน GAT/PAT)
คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ไม่กาหนดขั้นต่าแต่ต้องมีคะแนน
ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง
ทั้งนี้ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ จะต้องสาเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มิฉะนั้น จะถือว่าการ
รายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ
2. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จานวนรับ และคุณสมบัติ
ลาดับ รหัสสาขาวิชา

ชื่อสาขาวิชา

จานวน
รับ

คุณสมบัติ

เกณฑ์การพิจารณา

1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5 ภาค
เรียน ไม่ต่ากว่า 2.50

1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

คณะครุศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
1

17401000202

จิตวิทยา (ศศ.บ.)
(ไม่ประสงค์รับ อันดับ
2, 3)

25

3

2. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จานวนรับ และคุณสมบัติ
ลาดับ รหัสสาขาวิชา

ชื่อสาขาวิชา

จานวน
รับ

คุณสมบัติ

เกณฑ์การพิจารณา

1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5
ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.75
3. มีความรู้พื้นฐานในการใช้
คอมพิวเตอร์
4. มีความคิดสร้างสรรค์และใจรัก
งานด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
เช่น การถ่ายภาพ การผลิตสื่อ
การทาวิดีทัศน์ เป็นต้น

1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์คานวณ หรือ ศิลป์-ภาษา
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5 ภาค
เรียน ไม่ต่ากว่า 2.50
3. มีเจตคติทดี่ ีต่อการประกอบ
วิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจ
เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู
โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอัน
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงานใน
วิชาชีพครู

1. คะแนน GAT : ค่าน้าหนัก 20%
2. คะแนน PAT5 : ค่าน้าหนัก 30%
3. คะแนน O-NET : ค่าน้าหนัก
30%
4. GPAX : ค่าน้าหนัก 20%
5. Portfolio (ถ้ามี)
6. สอบสัมภาษณ์

1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์คานวณ หรือ ศิลป์-ภาษา

1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

คณะครุศาสตร์
2

17401000302

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา (ศศ.บ.)
(ไม่ประสงค์รับ อันดับ
2, 3)

25

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (5 ปี)
3

17401005202

การศึกษาปฐมวัย
(ค.บ. 5 ปี)

รวม

9

59

คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
4

17403000102

การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ) (บธ.บ.)

55

4
ลาดับ รหัสสาขาวิชา

ชื่อสาขาวิชา

จานวน
รับ

5

17403000202

การจัดการโลจิสติกส์
(บธ.บ.)
(ไม่ประสงค์รับ อันดับ
2, 3)

30

6

17403000302

การตลาด (บธ.บ.)
(ไม่ประสงค์รับ อันดับ
2, 3)

50

7

17403000402

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(บธ.บ.)

45

8

17403000502

การประกอบการธุรกิจ
(บธ.บ.)

65

คุณสมบัติ

เกณฑ์การพิจารณา

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาค
เรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีผลคะแนนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ไม่ตากว่
่ าร้อยละ 50
4. ไม่รับผู้พิการทางสมอง สายตา
และทุพพลภาพ
5. มีผลคะแนนการทดสอบ
ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจระหว่าง
ประเทศของสาขาวิชาไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 50
1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาค
เรียน ไม่ต่ากว่า 2.50
3. ไม่รับผู้ที่มีความพิการทางร่างกาย
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5
ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50
3. ไม่รับผู้ที่มีความพิการทาง
ร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5
ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50
3. ไม่รับผู้พิการทางสมอง สายตา
และทุพพลภาพ
1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5 ภาค
เรียน ไม่ต่ากว่า 2.50
3. ไม่รับผู้มีความบกพร่องพิการทาง
สมอง สายตา และทุพพลภาพ

5. การทดสอบภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ
ระหว่างประเทศของสาขาวิชา

1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

5
ลาดับ รหัสสาขาวิชา
9

17403000602

ชื่อสาขาวิชา

จานวน
รับ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)

50

คุณสมบัติ

เกณฑ์การพิจารณา

1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5
ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
3. ไม่เป็นผู้พิการทางสายตาหรือ
ตาบอดสี

1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5
ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
3. ไม่รับผู้ที่มีความพิการทาง
ร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5
ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50
3. ไม่รับผู้พิการทางสายตา และ
ทุพพลภาพ เนื่องจากจะมีปญ
ั หา
ด้านการสื่อสาร และปฏิบัติการ
1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5 ภาค
เรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีความคิดสร้างสรรค์ ทางด้าน
ศิลปะ ด้านการสื่อสาร

1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์
คานวณ
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5 ภาค
เรียน ไม่ต่ากว่า 2.70

1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
10

17403001102

การประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารองค์การ
(นศ.บ.)

35

11

17403001202

การสื่อสารมวลชน
(นศ.บ.)
(ไม่ประสงค์รับ อันดับ
2, 3)

25

12

17403001302

ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
(นศ.บ.)

40

1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
13

17403002002

การบัญชี (บช.บ.)

120

6
ลาดับ รหัสสาขาวิชา

ชื่อสาขาวิชา

จานวน
รับ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
14
17403002102 การท่องเที่ยว (ศศ.บ.)
20

คุณสมบัติ

เกณฑ์การพิจารณา

1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5
ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50
3. ไม่รับผู้ที่มีความพิการทาง
ร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศโต้ตอบใน
ระดับดีพอใช้
5. มีใจรักด้านความรู้
ประวัติศาสตร์และงานบริการ,
งานด้านท่องเที่ยว มีประสบการณ์
และถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟังอย่าง
น่าสนใจ

1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์คานวณ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาค
เรียน ไม่ต่ากว่า 2.50
3. ไม่รับผู้พิการทางสมอง สายตา
และทุพพลภาพ

1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
15

17403002202

เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.)

45

รวม
580
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
16

17404000102

เกษตรและเทคโนโลยี
การเกษตร (วท.บ.)

25

กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาใน 1. คะแนน GAT : ไม่ตากว่
่ า 130
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คะแนน
2. คะแนน PAT 2 : ไม่ตากว่
่ า 130
คะแนน
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

7
ลาดับ รหัสสาขาวิชา

ชื่อสาขาวิชา

จานวน
รับ

17

17404000202

คณิตศาสตร์ (วท.บ.)

60

18

17404000302

เคมี (วท.บ.)

25

19

17404000402

เคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.)

35

20

17404000502

จุลชีววิทยา (วท.บ.)

30

21

17404000602

ชีววิทยา (วท.บ.)

15

22

17404000802

35

23

17404000902

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.)
(ไม่ประสงค์รับ อันดับ
2, 3)
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (วท.บ.)

40

คุณสมบัติ

เกณฑ์การพิจารณา

กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาใน 1. คะแนน GAT : ไม่ตากว่
่ า 70
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คะแนน
2. คะแนน PAT 1 : ไม่ตากว่
่ า 150
คะแนน
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์
1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา 1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
2. คะแนน PAT 2 : ไม่ตากว่
่ า 150
แผนการเรียนวิทย์-คณิต
คะแนน
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5
3. GPAX
ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
4. Portfolio (ถ้ามี)
5. สอบสัมภาษณ์
กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาใน 1. คะแนน GAT : ค่าน้าหนัก 10%
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. คะแนน PAT1 : ค่าน้าหนัก 10%
3. คะแนน PAT2 : ค่าน้าหนัก 30%
4. GPAX
5. Portfolio (ถ้ามี)
6. สอบสัมภาษณ์
1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา 1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. GPAX
แผนการเรียนวิทย์-คณิต
3. Portfolio (ถ้ามี)
2. ไม่เป็นโรคตาบอดสี (ใบรับรอง 4. สอบสัมภาษณ์
แพทย์)
กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา 1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. GPAX
แผนการเรียนวิทย์-คณิต
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์
กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาใน 1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์
1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา 1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)

8
ลาดับ รหัสสาขาวิชา

ชื่อสาขาวิชา

จานวน
รับ

คุณสมบัติ
แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์คานวณ หรือ ศิลป์-ภาษา
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5
ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5 ภาค
เรียน ไม่ต่ากว่า 2.00

24

17404001002

นวัตกรรมการจัดการ
เกษตรและซัพพลายเชน
(วท.บ.)

35

25

17404001102

ฟิสิกส์ (วท.บ.)

35

กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียน วิทย์-คณิต

26

17404001302

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
(วท.บ.)

35

1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จ
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5
ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย
และจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา

เกณฑ์การพิจารณา
4. สอบสัมภาษณ์

1. คะแนน GAT : ค่าน้าหนัก 50%
2. คะแนน PAT1 : ค่าน้าหนัก 25%
3. คะแนน PAT2 : ค่าน้าหนัก 25%
4. GPAX
5. Portfolio (ถ้ามี)
6. สอบสัมภาษณ์
1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์
1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
27

17404003002

วิศวกรรมการผลิตและ
ออกแบบแม่พิมพ์ (วศ.บ.)

35

1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียนวิทย์-คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5 ภาค
เรียน ไม่ต่ากว่า 2.30

1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

9
ลาดับ รหัสสาขาวิชา
28

17404003102

ชื่อสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล
การผลิต (วศ.บ.)

จานวน
รับ
40

คุณสมบัติ

เกณฑ์การพิจารณา

1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียนวิทย์-คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5 ภาค
เรียน ไม่ต่ากว่า 2.00

1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
29

17404003202

การจัดการวิศวกรรมการ
ผลิตและโลจิสติกส์
(อส.บ.)
 แขนงวิชาการจัดการ
ผลิตและคุณภาพ
 แขนงวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศโลจิสติกส์

65

กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาใน 1. คะแนน GAT : ไม่ตากว่
่ า 105
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คะแนน
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
30

17404003302

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ทล.บ.)
 วิชาเอกเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม
 วิชาเอกเทคโนโลยี
โลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน

45

1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5
ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 1.80

1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
31

17404004002

สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.)
(ไม่ประสงค์รับ อันดับ
2, 3)

45

1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียนวิทย์-คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5
ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 3.00
3. มีทักษะภาษาอังกฤษค่อนข้างดี

1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์
5. สอบอ่านภาษาไทย
6. สอบอ่านภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
32

17404004102

การแพทย์แผนไทย
(พท.บ.)

55

1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียนวิทย์-คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5
ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50

1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

10
ลาดับ รหัสสาขาวิชา

ชื่อสาขาวิชา

จานวน
รับ

คุณสมบัติ

เกณฑ์การพิจารณา

3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย
และจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็น
โรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความ
ผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา และ/หรือการขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผน
ไทยจากสภาการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
33

17404004502

ผู้ประกอบการอาหาร
(บธ.บ.)

80

1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ไม่รับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน
การมองเห็น การเรียนรู้ (ออทิสติก)

1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5
ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีเจตคติทดี่ ีต่อการประกอบ
วิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจ
เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ
ครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากโรคหรืออาการของโรค
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพครู
4. เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษา
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลักสูตร
กาหนดเพิ่มเติม
1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียนวิทย์-คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5
ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50

1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. คะแนน PAT 5 : ไม่ตากว่
่ า 60
คะแนน
3. GPAX
4. Portfolio (ถ้ามี)
5. สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (5 ปี)
34

17404005202

คอมพิวเตอร์ศึกษา
(ค.บ. 5 ปี)

2

35

17404005302

เคมี (ค.บ. 5 ปี)

5

1. คะแนน GAT : ไม่ตากว่
่ า 30
คะแนน
2. คะแนน PAT 1 : ไม่ต่ากว่า 15
คะแนน
3. คะแนน PAT 2 : ไม่ตากว่
่ า 30
คะแนน

11
ลาดับ รหัสสาขาวิชา

36

17404005402

ชื่อสาขาวิชา

ชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี)
(ไม่ประสงค์รับ อันดับ
2, 3)

รวม

จานวน
รับ

3

คุณสมบัติ

เกณฑ์การพิจารณา

4. มีเจตคติทดี่ ีต่อการประกอบ
วิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจ
เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ
ครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากโรคหรืออาการของโรค
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพครู
1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียนวิทย์-คณิต
2. มีเจตคติทดี่ ีต่อการประกอบ
วิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจ
เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ
ครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากโรคหรืออาการของโรค
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพครู
3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
คณะกรรมการบริหารโครงการผลิต
ครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) และ
ข้อกาหนดในมาตรฐานสาขาวิชาที่
ศึกษา

4. คะแนน PAT 5 : ไม่ต่ากว่า 45
คะแนน
5. คะแนน 9 วิชาสามัญในวิชาเคมี :
ไม่ต่ากว่า 15 คะแนน
6. GPAX
7. Portfolio (ถ้ามี)
8. สอบสัมภาษณ์
1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

745

วิทยาลัยการดนตรี
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
37

17405000102

ดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.)

20

1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5
ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
3. ต้องเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และทักษะทาง
ดนตรีตะวันตก

1. คะแนน GAT : ไม่ตากว่
่ า 30
คะแนน
2. คะแนน PAT6 : ไม่ต่ากว่า 60
คะแนน
3. GPAX
4. แฟ้มประวัตผิ ลงาน (Portfolio)
ทางด้านดนตรีตะวันตก มีผลงานการ
แสดง การประกวดทางดนตรี

12
ลาดับ รหัสสาขาวิชา

38

17405000202

ชื่อสาขาวิชา

ดนตรีไทย (ดศ.บ.)

จานวน
รับ

25

คุณสมบัติ

เกณฑ์การพิจารณา

4. มีแฟ้มประวัตผิ ลงาน (Portfolio)
ทางด้านดนตรีตะวันตก มีผลงาน
การแสดง การประกวดทางดนตรี
ตะวันตกในระดับสถาบัน ระดับ
จังหวัด ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ
5. ต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจ และ
ต้องการศึกษาด้านดนตรีตะวันตก
อย่างแท้จริง
6. ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่ส่งผล
กระทบต่อการเรียนดนตรี
ตะวันตก ไม่ติดยาเสพติด
7. มีความประพฤติดี และรับรอง
ต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษา
เล่าเรียนเต็มความสามารถ และ
ยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดย
เคร่งครัดทุกประการ
1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5
ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย
และสติปัญญาที่ไม่ส่งผลต่อการ
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
5. มีความรู้ความสามารถด้าน
ดนตรีไทยเบื้องต้น หรือเป็นผูม้ ี
ผลงานทางด้านดนตรีไทยในระดับ
สถาบัน ระดับจังหวัด ระดับ
ภูมิภาค หรือระดับประเทศ โดย
แนบหลักฐานประกอบในการ
พิจารณา
6. ผ่านกระบวนการคัดเลือก
นักศึกษาตามเกณฑ์ของ

ตะวันตกในระดับสถาบัน ระดับ
จังหวัด ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ
5. สอบสัมภาษณ์
6. ทดสอบความรู้พื้นฐานทฤษฎีดนตรี
ตะวันตก และโสตทักษะทางดนตรี
ตะวันตกเบื้องต้น
7. ความสามารถในการปฏิบตั ิเครือ่ ง
ดนตรีตะวันตก ได้แก่
7.1) บันไดเสียงเมเจอร์ (Major
Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor
Scale) ทุกแบบ และ Arpeggio ไม่
เกิน 4 ชาร์ป (Sharp) 4 แฟลต (Flat)
7.2) การอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight
Reading)
หมายเหตุ : วันสอบสัมภาษณ์ให้นา
เครื่องดนตรีที่ถนัดมาด้วย
1. คะแนน GAT : ไม่ตากว่
่ า 30
คะแนน
2. คะแนน PAT6 : ไม่ต่ากว่า 60
คะแนน
3. GPAX
4. Portfolio
5. สอบสัมภาษณ์
6. มีความสามารถในการปฏิบัตเิ ครื่อง
ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทย ได้แก่
เพลงบังคับ 1 เพลง (เลือกเฉพาะ
เพลงใดเพลงหนึ่งตามรายชื่อเพลงที่
กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานดนตรี
ไทย ขั้นที่ 4 - 6) และเพลงถนัด 1
เพลง
7. มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรี
ไทย คีตกวี ประวัติ และพัฒนาการ
ดนตรีไทย

13
ลาดับ รหัสสาขาวิชา

ชื่อสาขาวิชา

จานวน
รับ

คุณสมบัติ

เกณฑ์การพิจารณา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (5 ปี)
39

17405005102

ดนตรีตะวันตกศึกษา
(ค.บ. 5 ปี)

8

1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5
ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีเจตคติทดี่ ีต่อการประกอบ
วิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจ
เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ
ครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากโรคหรืออาการของโรค
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพครู
4. มีแฟ้มประวัตผิ ลงาน (Portfolio)
ทางด้านดนตรีตะวันตก มีผลงาน
การแสดง การประกวดทางดนตรี
ตะวันตกในระดับสถาบัน ระดับ
จังหวัด ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ
5. เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษา
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุ
ศาสตร์ และ/หรือหลักสูตรกาหนด
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้สมัครต้อง
เตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
บันทึกการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรี จานวน 1 บทเพลง เป็น
การปฏิบัตเิ ดี่ยว หรือมีทานอง
ประกอบ (Backing Track) ให้
เห็นหน้าผู้บรรเลงอย่างชัดเจน
เพลงที่บรรเลงต้องจัดอยู่ในระดับ
ปานกลาง หรือมีทักษะไม่ตากว่
่ า
เกรด 4 (Trinity) โดยบันทึกลง
แผ่นซีดี-รอม (CD-ROM)

1. คะแนน GAT : ไม่ตากว่
่ า 75
คะแนน
2. คะแนน PAT 5 : ไม่ตากว่
่ า 90
คะแนน
3. คะแนน PAT 6 : ไม่ตากว่
่ า 90
คะแนน
4. GPAX
5. แฟ้มประวัตผิ ลงาน (Portfolio)
ทางด้านดนตรีตะวันตก มีผลงานการ
แสดง การประกวดทางดนตรี
ตะวันตกในระดับสถาบัน ระดับ
จังหวัด ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ
6. สอบสัมภาษณ์
7. ทดสอบความรู้พื้นฐานทฤษฎีดนตรี
ตะวันตก และโสตทักษะทางดนตรี
ตะวันตกเบื้องต้น
8. ความสามารถในการปฏิบตั ิเครือ่ ง
ดนตรีตะวันตก ได้แก่
8.1) บันไดเสียงเมเจอร์ (Major
Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor
Scale) ทุกแบบ และ Arpeggio ไม่
เกิน 4 ชาร์ป (Sharp) 4 แฟลต (Flat)
8.2) บทเพลงที่นามาปฏิบัติต้องจัดอยู่
ในระดับปานกลาง หรือมีทักษะไม่ต่า
กว่าเกรด 4 (Trinity)
8.3) การอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight
Reading)
หมายเหตุ : วันสอบสัมภาษณ์ให้นา
เครื่องดนตรีที่ถนัดมาด้วย

14
ลาดับ รหัสสาขาวิชา
40

17405005202

ชื่อสาขาวิชา
ดนตรีไทยศึกษา
(ค.บ. 5 ปี)
(ไม่ประสงค์รับ อันดับ 2, 3)

จานวน
รับ
2

คุณสมบัติ

เกณฑ์การพิจารณา

1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5
ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีเจตคติทดี่ ีต่อการประกอบ
วิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจ
เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ
ครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากโรคหรืออาการของโรค
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพครู
4. มีความรู้ความสามารถพื้นฐาน
ทางดนตรีไทย หรือมีผลงาน
ทางด้านดนตรีไทยในระดับสถาบัน
ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือ
ระดับประเทศ โดยแนบหลักฐาน
ประกอบใน Portfolio
5. ผ่านกระบวนการคัดเลือก
นักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลักสูตร
กาหนดเพิ่มเติม

1. คะแนน GAT : ไม่ตากว่
่ า 90
คะแนน
2. คะแนน PAT 5 : ไม่ตากว่
่ า 90
คะแนน
3. GPAX
4. Portfolio
5. สอบสัมภาษณ์

1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5
ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50

1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

6. ผ่านการทดสอบความสามารถทาง
วิชาชีพครู
7. ผ่านการทดสอบความรู้
ความสามารถทางดนตรีไทย ดังนี้
7.1) ความรู้พื้นฐานทางดนตรีไทย
ทฤษฎีดนตรีไทย และคีตกวี
7.2) ความสามารถในการปฏิบัติดนตรี
ไทย ประกอบด้วย
- เพลงบังคับ 1 เพลง (เครื่องสาย –
เพลงนางนาค 2 ชั้น, ปี่พาทย์ – เพลง
สาธุการ) และ
- เพลงถนัด 1 เพลง

รวม
55
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
41

17402000202

ภาษาไทย (ศศ.บ.)

45

42

17402000402

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
(ไม่ประสงค์รับ อันดับ
2, 3)

45

1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

15
ลาดับ รหัสสาขาวิชา

ชื่อสาขาวิชา

จานวน
รับ

43

17402000502

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
(ศศ.บ.)

25

44

17402000602

บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)

35

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
45
17402002002 นาฏยศิลป์ (ศป.บ.)
25

46

17402002102

ออกแบบกราฟิกและ
อินโฟร์ (ศป.บ. 4 ปี)

30

คุณสมบัติ

เกณฑ์การพิจารณา

3. มีผลการเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาใน 1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์
1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา 1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาค 3. Portfolio (ถ้ามี)
เรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
4. สอบสัมภาษณ์
1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาค
เรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีความสามารถพิเศษ ทางด้าน
นาฏยศิลป์ไทย/สากล/
ศิลปะการแสดง

1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์
5. สอบปฏิบัตินาฏยศิลป์ไทย/สากล/
ศิลปะการแสดง โดยผู้เข้าสอบต้อง
เตรียมอุปกรณ์ และเพลง
ประกอบการแสดงมาเอง
1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา 1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. GPAX
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาค 3. Portfolio (ถ้ามี)
เรียน ไม่ต่ากว่า 2.20
4. สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
47

17402003002

นิติศาสตร์ (น.บ.)
(ไม่ประสงค์รับ อันดับ
2, 3)

60

กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาใน 1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (5 ปี)
48

17402005202

ภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)
(ไม่ประสงค์รับ อันดับ
2, 3)

5

1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์คานวณ หรือศิลป์-ภาษา

1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

16
ลาดับ รหัสสาขาวิชา

ชื่อสาขาวิชา

จานวน
รับ

49

17402005302

ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)

15

50

17402005402

สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)

15

คุณสมบัติ
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5 ภาค
เรียน ไม่ต่ากว่า 2.75
3. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5 ภาค
เรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ไม่ต่ากว่า 2.75
4. มีเจตคติทดี่ ีต่อการประกอบ
วิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจ
เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ
ครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากโรคหรืออาการของโรค
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพครู
1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5
ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.50
3. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5
ภาคเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ไม่ต่ากว่า 2.50
4. มีเจตคติทดี่ ีต่อการประกอบ
วิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจ
เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ
ครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากโรคหรืออาการของโรค
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพครู
5. หากมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ
จากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ เช่น
TOEIC,TOEFL, IELTS, CU-TEP,
TU-GET จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ
1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จ
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา

เกณฑ์การพิจารณา

1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
4. สอบสัมภาษณ์

1. คะแนน GAT : ไม่กาหนดขั้นต่า
2. GPAX
3. Portfolio (ถ้ามี)
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ลาดับ รหัสสาขาวิชา

ชื่อสาขาวิชา

จานวน
รับ

คุณสมบัติ

เกณฑ์การพิจารณา

ปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
4. สอบสัมภาษณ์
ศิลป์-คานวณ หรือ ศิลป์-ภาษา
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5
ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.00
3. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5
หรือ 6 ภาคเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ไม่ต่ากว่า 2.50
4. มีเจตคติทดี่ ีต่อการประกอบ
วิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจ
เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ
ครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากโรคหรืออาการของโรค
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพครู

รวม
รวมทั้งหมด

300
1,739

3. การสมัครเข้าศึกษา และรายละเอียดขั้นตอนสมัคร
3.1) ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับ
แบบโควตา(พิจารณาจากคะแนน GAT/PAT) แล้วจึงดาเนินการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 3 สาขาวิชา
3.2) ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา สามารถทาการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
หรือ www.bsru.ac.th และคลิก “สมัครเข้าศึกษา” ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2561 – 17 เมษายน 2561
3.3) เลือกสมัครสอบได้ไม่เกิน 3 สาขาวิชาโดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
กรณีสมัคร 1 สาขาวิชา จานวน 300 บาท
กรณีสมัคร 2 หรือ 3 สาขาวิชา รวมจานวน 400 บาท
3.4) ผู้สมัครทุกคนต้องทาการ “ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ” ก่อนการสมัครเรียน โดยผูส้ มัครทุกคนลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้ง
เท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลที่อยู่ใน
สาเนาทะเบียนบ้าน และข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน จากนั้นคลิก“ลงทะเบียน”
*** หากผู้สมัครคนใดที่คลิก ลงทะเบียน แล้วระบบแจ้งเตือน“เลขว่า
ประจาตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล”
แสดงว่าผู้สมัครเคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว
ให้ผู้สมัคร คลิก“ถอยกลับ” และคลิก“เข้าสู่ระบบ”
หน้าจอจะปรากฏให้กรอก เลขทีบ่ ัตรประชาชน และรหัสผ่าน
(หากผู้ใดไม่เคยเปลี่ยน/ตั้งรหัสผ่าน ให้ใช้เลขที่บัตรประชาชน เป็นรหัสผ่าน) ***
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3.5) หลังจากผูส้ มัคร ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ/เข้าสูร่ ะบบแล้ว ให้คลิก “สมัครเข้าศึกษาต่อ” เพื่อกรอกข้อมูลการสมัคร
และเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้ไม่เกิน 3 สาขาวิชา โดยมีค่าธรรมเนียม
สมัครสอบ กรณีสมัคร 1 สาขาวิชา จานวน 300 บาท กรณีสมัคร 2 หรือ 3 สาขาวิชา รวมจานวน 400 บาท
3.6) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนทาการ “ยืนยันการสมัคร”
3.7) พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อนาไปชาระค่าสมัคร
3.8) ชาระค่าสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่าง
วันที่ 15 มีนาคม 2561 – 17 เมษายน 2561 หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ชาระเงินภายในระยะเวลาที่กาหนด
จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่กรอกในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ
3.9) ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะ การชาระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ หลังจากวันที่ชาระค่าสมัครแล้ว 3 วันทาการ
(ไม่นับรวมวันชาระค่าธรรมเนียมการสมัครในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โดยเข้าสูร่ ะบบรับสมัคร และ
คลิก“ผลการสมัคร” หากการสมัครสมบูรณ์ สถานะผู้สมัครจะเป็น “ผู้สมัครเข้าคัดเลือก”
4. เงื่อนไขการสมัคร
4.1) ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิคนละ 1 สิทธิ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้หลาย
สาขาวิ ชาหรื อ หลายรอบตามความต้ อ งการ แต่ เ มื่ อ ตั ด สิ น ใจเลื อ กแล้ ว จะถู ก ตั ด สิ ท ธิ จ ากการสมั ค รรอบถั ด ไป
หากต้องการสมัครในรอบถัดไปจะต้องสละสิทธิที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิและการสละสิทธิจะต้องทาในระยะเวลา
ที่กาหนดไว้เท่านั้น หากทานอกเหนือจากระยะเวลาที่กาหนดจะถือเป็นโมฆะ ทั้งนี้ การสสะสิทธิจากเคลียริงเฮาส์
แต่ละรอบเพื่อใช้สิทธิใหม่ ต้องมีเอกสารรับรองการสละสิทธิจากสถาบันอุดมศึกษาด้วย
4.2) ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคณ
ุ สมบัตติ รงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
ในภายหลังพบว่าผูส้ มัครรายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิเข้า
ศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลัง พบว่า ผู้สมัครมีการยืนยันสิทธิ์แล้ว
มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ และไม่คืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
5. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
5.1) ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ตอ้ งการสมัครได้ไม่เกิน 3 สาขาวิชา
5.2) เอกสาร/หลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
- บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริง (หากผู้เข้าสอบไม่มีบตั รประจาตัวประชาชนมาแสดง อนุญาตให้ใช้บัตร
อื่นๆ ที่ทางราชการออกให้โดยจะต้องมีเลขที่ประจาตัวประชาชนพร้อมรูปกากับ เช่น ใบขับขี่ หรือบัตรประจาตัว
นักเรียน มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบได้) ** กรณีไม่มีหลักฐานแสดงยืนยัน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบทุกกรณี **
- สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 1 ฉบับ
- สาเนาใบรายงานผลการทดสอบ (GAT/PAT)
- เอกสาร หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม ตามที่สาขาวิชาได้กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
- Portfolio (ถ้ามี)
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5.3) ผู้สมัครที่เลือกสาขามากกว่า 1 สาขาวิชา ให้เข้าสอบวิชาที่กาหนด ในสาขาวิชาที่เลือกสมัครเป็นอันดับแรก เท่านั้น
5.4) ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 เมษายน 2561 โดยผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน สถานะการสมัคร จะเป็น
“ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก” สาหรับผู้ทสี่ อบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน สถานะ การสมัคร จะเป็น “ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการ
คัดเลือก”
*** สาหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก และมีการเลือกสาขาวิชาสมัครในอันดับ 2 และ 3 ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในอันดับ 2, 3 และให้มาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 เมษายน 2561
(ทั้งนี้สาขาวิชาในอันดับ 2,3 ที่ผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก จะสามารถมาสอบสัมภาษณ์ได้ ต้องเป็นสาขาวิชาที่มี
จานวนผู้ผ่านการคัดเลือก ยังไม่เต็ม ตามจานวนรับในประกาศรับสมัคร)
5.5) ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกและรับรหัสยืนยันสิทธิ์ Clearing House วันที่ 27 เมษายน 2561
5.6) หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือปลอมแปลงเอกสาร จะถือว่าการสมัครครัง้ นี้เป็นโมฆะ
และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าจะผ่าน
การคัดเลือกแล้วก็ตาม
6. การประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา และการบันทึกประวัติผู้รายงานตัว
ประกาศรายชื่อผู้ มีสิท ธิ์เข้ าศึก ษา ในวั น พุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 ทางเว็ บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
โดยผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดาเนินการกรอกข้อมูลผู้รายงานตัวผ่านเว็บไซต์ โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้
ตั้งแต่วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผู้รายงานตัวต้องกรอกข้อมูลประวัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนเดินทางมารายงานตัว
(กรุณาอ่านคาแนะนาในการกรอกอย่างละเอียด)
7. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
7.1) ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องมารายงานตัวพร้อมชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจานวน โดยแต่งชุดเครื่องแบบ
นักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
7.2) หลักฐานที่ต้องนามาในวันรายงานตัว มีดังต่อไปนี้
7.2.1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 2 ฉบับ
7.2.2) สาเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
7.2.3) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ
7.2.4) สาเนาวุฒิการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการเรียน) 3 ฉบับ (วุฒิการศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 14
สิงหาคม 2561 มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ)
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว
*** ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ ***
ผู้สมัครที่ไม่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวันเวลาที่ประกาศ
จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
10. การปฐมนิเทศ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หรือตรวจสอบผ่ าน http://admission.bsru.ac.th
หรือ http://www.bsru.net หรือเว็บไซต์สานักกิจการนิสิตนักศึกษา http://dsad.bsru.ac.th

