
 
 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน 
 

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี 
1. ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ tcas.cupt.net วันที่ 9 – 19 พฤษภาคม 2561 
2. ช าระค่าสมัคร  วันที่ 9 – 20 พฤษภาคม 2561 

3. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ (Clearing House ) วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561 

4. ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ในสถาบันอุดมศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 
5. ทปอ. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 

6. วันรายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2561 
ณ ห้อง Eduroom อาคาร 10 ชั้น 1 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

7. วันตรวจสุขภาพ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

8. วันปฐมนิเทศ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

9. วันเปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 14  สิงหาคม 2561 
 

 
เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อมูลก าหนดการรับสมัคร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 

รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน 
--------------------------------- 

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะปรับปรุงระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ โดยมีหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ (1) นักเรียนควร
อยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 (2) นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก
เพ่ือความเสมอภาค และ (3) สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทุก
แห่งจะเข้าระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ เพ่ือบริหาร 1 สิทธิ์ของนักเรียน และเพ่ือให้ระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่มีความชัดเจนป้องกันไม่ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนใน
ภายหลัง  มหาวิทยาลั ย ราชภัฏบ้ านสม เด็ จ เจ้ าพระยา  จึ ง จั ด ให้ มี การคั ด เลื อกบุ คคล เข้ า ศึ ก ษา                           
ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน รวมจ านวนทั้งสิ้น 2,636 คน      
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. คุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้าศึกษา 
 1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน  

1.2 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
1.3 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
1.4 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ

หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งนี้ต้องส าเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2561 
มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ  

1.5 ไม่เป็นคนวิกลจริต ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

1.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัย ได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดย
เคร่งครัดทุกประการ 

1.7 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระท า 
โดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 



 
 

2. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จ านวนรับ และคุณสมบัติ 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

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

1 
 

17401000103 การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
(ศศ.บ.) 

20 1.  ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. ใช้ GPAX ค่าน้ าหนัก 70% 
4. ใช้ O-NET ค่าน้ าหนัก 30% หรือ  
ใช้ V-NET ค่าน้ าหนัก 30% 
5. ผ่านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/
หรือหลักสูตรก าหนด 

2 17401000203 จิตวิทยา (ศศ.บ.) 25 1.  ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. ทุกสาขา 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. ผ่านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/
หรือหลักสูตรก าหนด 

3 17401000303 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(ศศ.บ.) 

30 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. ผ่านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/
หรือหลักสูตรก าหนด 

4 17401005103 การประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 10 1.  ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. ใช้ GPAX ค่าน้ าหนัก 20% 
4. ใช้ O-NET ค่าน้ าหนัก 20% 
5. ใช้ GAT ค่าน้ าหนัก 30% 
6. ใช้ PAT5 ค่าน้ าหนัก 30% 



 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

7. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มี
บุ คลิ กภาพและจิ ต ใจ เหมาะสมกับการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอัน
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
8. ผ่านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/
หรือหลักสูตรก าหนด 

5 17401005203 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) 30 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. ใช้ GPAX ค่าน้ าหนัก 20% 
4. ใช้ O-NET ค่าน้ าหนัก 20% 
5. ใช้ GAT ค่าน้ าหนัก 30% 
6. ใช้ PAT5 ค่าน้ าหนัก 30% 
7. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มี
บุ คลิ กภาพและจิ ต ใจ เหมาะสมกับการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอัน
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
8. ผ่านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/
หรือหลักสูตรก าหนด 

6 17401005303 พลศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 5 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. ใช้ GPAX ค่าน้ าหนัก 20% 
4. ใช้ O-NET ค่าน้ าหนัก 10% 
5. ใช้ GAT ค่าน้ าหนัก 30% 
6. ใช้ PAT5 ค่าน้ าหนัก 40% 
7. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครูมี
บุ คลิ กภาพและจิ ต ใจ เหมาะสมกับการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์



 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อัน
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
8. มีความสามารถทางกีฬาเป็นตัวแทนหรือ
ได้รับรางวัล ระดับจังหวัด ระดับชาติ ระดับ
นานาชาติ 
9. ผ่านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/
หรือหลักสูตรก าหนด 
10. เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 
   10.1) การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
   10.2) การทดสอบทักษะทางกีฬา 
สิ่งท่ีต้องเตรียม 
   - ชุดกีฬาและรองเท้าผ้าใบ 
   - ปากกา 

7 17401005403 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.5 ปี) 10 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
2. ใช้ GPAX ค่าน้ าหนัก 20% 
3. ใช้ O-NET ค่าน้ าหนัก 30% 
4. ใช้ GAT ค่าน้ าหนัก 20% 
5. ใช้ PAT5 ค่าน้ าหนัก 30% 
6. มีผลคะแนน วิชาสามัญ 9 วิชา ในวิชา
วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 
7. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มี
บุ คลิ กภาพและจิ ต ใจ เหมาะสมกับการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอัน
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
8. ผ่านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/
หรือหลักสูตรก าหนด 



 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

8 17401005503 ศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 7 1.  ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า 
2. ใช้ GPAX ค่าน้ าหนัก 20% 
3. ใช้ O-NET ค่าน้ าหนัก 30% 
4. ใช้ GAT ค่าน้ าหนัก 20% 
5. ใช้ PAT5 ค่าน้ าหนัก 30% 
6.  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มี
สุขภาพใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 
โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ปราศจากโรค
หรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติติงานวิชาชีพครู 
7. มีแฟ้มสะสมผลงานศิลปะ (Portfolio) ที่
แสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านศิลปะ และ/
หรือมีประวัติผลงานการประกวด ทักษะด้าน
ศิ ล ป ะ ใ น ร ะดั บ สถ า บั น  ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
8. เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถ
ทางด้านทักษะศิลปะ และสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 8.1) ความรู้พ้ืนฐานด้านองค์ประกอบศิลป์ : 
อุปกรณ์ท่ีต้องเตรียม 
     8.1.1) กระดาษ 100 ปอนด์ ชนิดหยาบ 
ขนาด A2 
     8 .1 .2 )  สีน้ า , สีชอล์ค , สีอะคริลิก , สี
โปสเตอร์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผสม 
เทคนิคตามความถนัด 
     8.1.3) ดินสอ/ปากกาชนิดต่างๆ, ยางลบ, 
คัต เตอร์ , กระดาษกาวกั้ นขอบผลงาน ,
กระดานรองเขียน 
     8.1.4) อุปกรณ์อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
(ไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่สร้างมลพิษ
ทางอากาศ เช่น สีสเปรย์ สีน้ ามัน เป็นต้น 



 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

 8.2) ทักษะพ้ืนฐานการวาดเส้น : อุปกรณ์ที่
ต้องเตรียม 
     8.2.1) กระดาษ 100 ปอนด์ ชนิดเรียบ 
ขนาด A2 
     8.2.2) ดินสอด า ส าหรับการวาดเส้น เช่น 
EE หรือ 6B ขึ้นไป 
     8.2.3) ยางลบ , คัตเตอร์, กระดานรอง
เขียน, คลิปหนีบกระดาษ 
 8.3) สอบสัมภาษณ์ 
9. ผ่านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/
หรือหลักสูตรก าหนด 

รวม 137  

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

9 17402000103 ภาษาจีน (ศศ.บ.) 55 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
หรือเทียบเท่า  
2. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPAX)  
3. พิจารณาผลคะแนนจาก GAT และหรือ PAT  
4. ในวันสอบสัมภาษณ์หากมีแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) สามารถน ามาประกอบการ
สัมภาษณ์ได้  
5. หากมีผลคะแนนวัดระดับความรู้ภาษาจีน 
(HSK) จากสถาบัน HANBAN จะได้รับการ
พิจารณาพิเศษ 

10 17402000203 ภาษาไทย (ศศ.บ.) 55 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า  
2. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPAX)  
3. พิจารณาผลคะแนนจาก GAT และหรือ PAT  



 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

4. ในวันสอบสัมภาษณ์หากมีแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) สามารถน ามาประกอบการ
สัมภาษณ์ได้ 

11 17402000403 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 
 

55 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า  
2. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPAX) 
3. พิจารณาผลคะแนนจาก GAT และหรือ PAT  
4. ในวันสอบสัมภาษณ์หากมีแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) สามารถน ามาประกอบการ
สัมภาษณ์ได้ 

12 17402000503 สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (ศศ.บ.) 50 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า  
2. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPAX) 
3. พิจารณาผลคะแนนจาก GAT และหรือ PAT  
4. ในวันสอบสัมภาษณ์หากมีแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) สามารถน ามาประกอบการ
สัมภาษณ์ได้ 

13 17402000603 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ (ศศ.บ.) 

45 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า  
2. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPAX) 
3. พิจารณาผลคะแนนจาก GAT และหรือ PAT  
4. ในวันสอบสัมภาษณ์หากมีแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) สามารถน ามาประกอบการ
สัมภาษณ์ได้ 

14 17402002003 นาฏยศิลป์ (ศป.บ.) 35 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า 
2. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPAX) 
3. พิจารณาผลคะแนนจาก GAT และหรือ PAT  



 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

4. ในวันสอบสัมภาษณ์หากมีแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) สามารถน ามาประกอบการ
สัมภาษณ์ได้  
5. มีความสามารถทางนาฏยศิลป์ไทย และหรือ
สากล และหรือศิลปะการแสดง 

15 17402002103 ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (ศป.บ.) 60 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า  
2. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPAX)  
3. พิจารณาผลคะแนนจาก GAT และหรือ PAT  
4. ในวันสอบสัมภาษณ์หากมีแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) สามารถน ามาประกอบการ
สัมภาษณ์ได้ 

16 17402003003 นิติศาสตร์ (น.บ.) 
 

70 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า  
2. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPAX)  
3. พิจารณาผลคะแนนจาก GAT และหรือ PAT  
4. ในวันสอบสัมภาษณ์หากมีแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) สามารถน ามาประกอบการ
สัมภาษณ์ได้ 

17 17402003103 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 130 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า  
2. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPAX)  
3. พิจารณาผลคะแนนจาก GAT และหรือ PAT  
4. ในวันสอบสัมภาษณ์หากมีแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) สามารถน ามาประกอบการ
สัมภาษณ์ได้ 

18 17402005103 นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 40 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า  
2. ใช้ GPAX ค่าน้ าหนัก 20%  



 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

3. ใช้ O-NET ค่าน้ าหนัก 30%  
4. ใช้ GAT ค่าน้ าหนัก 20%  
5. ใช้ PAT5 ค่าน้ าหนัก 30%  
6. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มี
บุคลิกและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบ
วิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อันเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพครู  
7. มีแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้าน
นาฏศิลป์ มีผลงานการแสดง การประกวดทาง
นาฏศิลป์ในระดับสถาบัน ระดับจังหวัด 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  
8. เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถ
ทางด้านนาฏศิลป์ และสอบสัมภาษณ์ ดังนี้  
   8.1 ความสามารถในการปฏิบัติทักษะ
นาฏศิลป์  
   8.2 สอบสัมภาษณ์  
9. ผ่านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/
หรือหลักสูตรก าหนด 

19 17402005203 ภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี) 35 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า  
2. ใช้ GPAX ค่าน้ าหนัก 10%  
3. ใช้ O-NET ค่าน้ าหนัก 40%  
4. ใช้ GAT ค่าน้ าหนัก 30%  
5. ใช้ PAT5 ค่าน้ าหนัก 20%  
6. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มี
บุคลิกและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบ
วิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อันเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพครู  



 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

7. ผ่านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/
หรือหลักสูตรก าหนด 

20 17402005303 ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) 35 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า  
2. ใช้ GPAX ค่าน้ าหนัก 30%  
3. ใช้ O-NET ค่าน้ าหนัก 20%  
4. ใช้ GAT ค่าน้ าหนัก 20%  
5. ใช้ PAT5 ค่าน้ าหนัก 30%  
6. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มี
บุคลิกและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบ
วิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อันเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพครู  
7. ผ่านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/
หรือหลักสูตรก าหนด 

21 17402005403 สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 30 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า  
2. ใช้ GPAX ค่าน้ าหนัก 30% 
3. ใช้ O-NET ค่าน้ าหนัก 20%  
4. ใช้ GAT ค่าน้ าหนัก 20%  
5. ใช้ PAT5 ค่าน้ าหนัก 30%  
6. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มี
บุคลิกและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบ
วิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อันเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพครู  
7. ผ่านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/
หรือหลักสูตรก าหนด 

รวม 695  



 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
22 17403000103 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

(หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ.) 
 

40 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.  
2. ใช้ GPAX ค่าน้ าหนัก 50%  
3. ใช้ GAT ค่าน้ าหนัก 50% 
4. มีผลคะแนน วิชาสามัญ 9 วิชา ในวิชา
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

23 17403000203 การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) 30 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. 

24 17403000303 การตลาด (บธ.บ.) 50 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. 
2. ใช้ GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.50 

25 17403000403 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) 40 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า หรือ ระดับ ปวช. 

26 17403000503 การประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.) 40 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า หรือ ระดับ ปวช. สาขาพาณิชย 
กรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง 

27 17403000603 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 50 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า หรือ ระดับ ปวช. 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
28 17403001003 การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.) 40 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หรือเทียบเท่า  
2. ใช้ GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.00 

29 17403001103 การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
องค์การ (นศ.บ.) 

40 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า หรือ ระดับ ปวช. 

30 17403001203 การสื่อสารมวลชน (นศ.บ.) 50 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า  
2. ใช้ GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 

31 17403001303 ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.) 40 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า หรือ ระดับ ปวช.  



 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

2. มีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะการ
สื่อสาร 

หลักสูตรบัญชบีัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 

32 17403002003 การบัญชี (บช.บ.) 80 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า หรือ ระดับ ปวช. สาขาการบัญชี 
หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

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

33 17403002103 การท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 40 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า หรือ ระดับ ปวช. 
2. มีความสามารถพิเศษทางด้านการท่องเที่ยว 
และงานบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ  
3. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศในระดับพอใช้ 

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

34 17403002203 เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.) 50 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-ค านวณ  
2. ใช้ GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 

รวม 590  

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

35 17404000103 เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
(วท.บ.) 

30 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า หรือ
ระดับ ปวช.  
2. ใช้ GPAX, หรือ V-NET วิชาชีพ (ปวช.) 

36 17404000203 คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 
 

50 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
แผนการเรียนวิทย์-คณิต  
2. ใช้ GPAX 

37 17404000303 เคมี (วท.บ.) 30 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
แผนการเรียนวิทย์-คณิต  
2. ใช้ GPAX 



 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

38 17404000403 เคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.) 25 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า  
2. ใช้ GPAX 

39 17404000503 จุลชีววิทยา (วท.บ.) 40 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
แผนการเรียนวิทย์-คณิต  
2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีโรคตา
บอดสี  
3. ใช้ GPAX 

40 17404000603 ชีววิทยา (วท.บ.) 50 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า  
2. ใช้ GPAX 

41 17404000703 เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) 20 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
วิทย์-คณิต  
2. ใช้ GPAX ค่าน้ าหนัก 20%  
3. ใช้ O-NET ค่าน้ าหนัก 30%  
4. ใช้ GAT ค่าน้ าหนัก 25%  
5. ใช้ PAT2 ค่าน้ าหนัก 25% 
6. มีผลคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชาในวิชาเคมี
และชีววิทยา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 45  
7. มีผลคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชาในวิชา
ภาษาอังกฤษ  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40  
8. ไม่เป็นโรคตาบอดสี (ใบรับรองแพทย์) 

42 17404000803 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
(วท.บ.) 

40 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า  
2. ใช้ GPAX, หรือ V-NET วิชาชีพ (ปวช.) 

43 17404000903 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(วท.บ.) 

40 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า ทุกสาขา  
2. ใช้ GPAX 

44 17404001003 นวัตกรรมการจัดการเกษตรและ      
ซัพพลายเชน (วท.บ.)   

50 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช.  
2. ใช้ GPAX, หรือ V-NET วิชาชีพ (ปวช.) 



 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

45 17404001103 ฟิสิกส์ (วท.บ.) 40 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
แผนการเรียนวิทย์-คณิต  
2. ใช้ GPAX 

46 17404001203 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 50 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. ทุกสาขา  
2. ใช้ GPAX, หรือ V-NET วิชาชีพ (ปวช.) 

47 17404001303 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
(วท.บ.) 

25 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า 
2. ใช้ GPAX 

48 17404001403 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(วท.บ.) 

40 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
แผนการเรียนวิทย์-คณิต  
2. ใช้ GPAX 

49 17404001503 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(วท.บ.) 

40 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า  
2. ใช้ GPAX 

50 17404001603 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(วท.บ.) 

50 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
2. ใช้ GPAX 

51 17404001703 แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.) 45 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.  
2. มีทัศนคติที่ดี และมีความสนใจในด้านแอนิ
เมชั่น  
3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีความตั้งใจใน
การศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตร  
4. จัดเตรียมผลงาน (ถ้ามี) ด้านศิลปะ /การ์ตูน 
/ คอมพิวเตอร์กราฟิกมาประกอบการพิจารณา
ในวันสอบสัมภาษณ์  
5. ใช้ GPAX, หรือ V-NET วิชาชีพ (ปวช.) 

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

52 17404003003 วิศวกรรมการผลิตและออกแบบ
แม่พิมพ์ (วศ.บ.) 

30 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือระดับ ปวช. 



 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

สาขาช่างกลโรงงาน, ไฟฟ้า, ชา่งยนต์ หรือ
สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
2. ใช้ GPAX, หรือ V-NET วิชาชีพ (ปวช.) 

53 17404003103 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
(วศ.บ.) 

30 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. ทุกสาขา  
2. ใช้ GPAX, หรือ V-NET วิชาชีพ (ปวช.) 

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

54 17404003203 การจัดการวิศวกรรมการผลิตและ     
โลจิสติกส์ (อส.บ.) 
 แขนงวิชาการจัดการผลิตและ

คุณภาพ 
 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     

โลจิสติกส์ 

80 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่าหรือระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา 
2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคตาบอดสี  
3. ใช้ GPAX, หรือ V-NET วิชาชีพ (ปวช.) 

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

55 17404003303 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)  
  วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการ  

อุตสาหกรรม 
  วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์และ     

ห่วงโซ่อุปทาน 

40 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. ทุกสาขา  
2. ใช้ GPAX, หรือ V-NET วิชาชีพ (ปวช.) 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) 

56 17404003403 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)  
 วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม 
 วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์และ   

ห่วงโซ่อุปทาน 

50 1. ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. ทุกสาขา  
2. ใช้ GPAX 

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

57 17404004003 สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) 60 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
แผนการเรียนวิทย์-คณิต  
2. ใช้ GPAX 

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



 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

58 17404004103 การแพทย์แผนไทย (พท.บ.) 40 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
2. ใช้ GPAX 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
59 17404004503 ผู้ประกอบการอาหาร  (บธ.บ.) 50 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. ทุกสาขา  
2. ใช้ GPAX, หรือ V-NET วิชาชีพ (ปวช.) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (5 ปี) 
60 17404005103 คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี) 30 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ อังกฤษ-คณิต 
2. ใช้ GPAX ค่าน้ าหนัก 10% 
3. ใช้ O-NET ค่าน้ าหนัก 40% 
4. ใช้ GAT ค่าน้ าหนัก 20% 
5. ใช้ PAT5 ค่าน้ าหนัก 30% 
6. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มี
บุ คลิ กภาพและจิ ต ใจ เหมาะสมกับการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอัน
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
7. ผ่านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/
หรอืหลักสูตรก าหนด 

61 17404005203 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)  15 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. สาขาท่ี
เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์  
2.ใช้ GPAX ค่าน้ าหนัก 50%  
3.ใช้ O-NET ค่าน้ าหนัก 25%  
4.ใช้ PAT5 ค่าน้ าหนัก 25%  
5. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มี
บุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบ
วิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 



 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอันเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
6. ผ่านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/
หรือหลักสูตรก าหนด 

62 17404005303 เคมี (ค.บ. 5 ปี) 17 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
แผนวิทย์-คณิต  
2. ใช้ GPAX ค่าน้ าหนัก 20%  
3. ใช้ O-NET ค่าน้ าหนัก 20%  
4. ใช้ GAT ค่าน้ าหนัก 10%  
5. ใช้ PAT2 ค่าน้ าหนัก 20%  
6. ใช้ PAT5 ค่าน้ าหนัก 30%  
7. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มี
บุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบ
วิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอันเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
8. ผ่านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/
หรือหลักสูตรก าหนด 

63 17404005403 ชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี) 5 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า  
2. ใช้ GPAX ค่าน้ าหนัก 20%  
3. ใช้ O-NET ค่าน้ าหนัก 20%  
4. ใช้ GAT ค่าน้ าหนัก 10%  
5. ใช้ PAT2 ค่าน้ าหนัก 20%  
6. ใช้ PAT5 ค่าน้ าหนัก 30%  
7. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มี
บุ คลิ กภาพและจิ ต ใจ เหมาะสมกับการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอัน
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 



 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

8. ผ่านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/
หรือหลักสูตรก าหนด 

64 17404005503 ฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี) 17 1. ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต  
2. ใช้ GAT ค่าน้ าหนัก 20% 
3. ใช้ PAT1 ค่าน้ าหนัก 20% 
4. ใช้ PAT2 ค่าน้ าหนัก 30% 
5. ใช้ PAT5 ค่าน้ าหนัก 30% 
6. มีผลคะแนน วิชาสามัญ 9 วิชา ในวิชา 
ฟิสิกส์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 
7. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มี
บุ คลิ กภาพและจิ ต ใจ เหมาะสมกับการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอัน
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
8. ผ่านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/
หรือหลักสูตรก าหนด 

รวม 1,129  

วิทยาลัยการดนตรี 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) ระดับปรญิญาตรี (4 ป)ี 

65 17405000103 ดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) 25 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า  
2. ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะทางดนตรีตะวันตก  
3. ต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจ และต้องการศึกษา
ด้านดนตรีตะวันตกอย่างแท้จริง  
4. ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อการ
เรียนดนตรีตะวันตก ไม่ติดยาเสพติด  



 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

5. มีความประพฤติดี และรับรองต่อ
มหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดทุก
ประการ 

66 17405000203 ดนตรีไทย (ดศ.บ.) 20 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า  
2. มีความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรี
ไทยและขับร้องไทย ได้แก่ เพลงบังคับ 1 เพลง 
(เลือกเฉพาะเพลงใดเพลงหนึ่งตามรายชื่อเพลง
ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ขั้นที่ 
4 - 6) และเพลงถนัด 1 เพลง  
3. มีความรู้พ้ืนฐานด้านทฤษฎีดนตรีไทยคีตกวี 
ประวัติและพัฒนาการดนตรีไทย  
4. ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคทางด้านร่างกาย
และสติปัญญาที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนดนตรี 
5. มีความประพฤติดีและสนใจต่อการศึกษา
เรียนรู้วิชาการดนตรี 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (5 ปี) 
67 17405005103 ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 25 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หรือเทียบเท่า  
2. ใช้ GPAX ค่าน้ าหนัก 20%  
3. ใช้ O-NET ค่าน้ าหนัก 30%  
4. ใช้ GAT ค่าน้ าหนัก 20%  
5. ใช้ PAT5 ค่าน้ าหนัก 30%  
6. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครูมี
บุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อัน
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู  
7. มีแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้าน
ดนตรีตะวันตก มีผลงานการแสดง การ



 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

ประกวดทางดนตรีตะวันตกในระดับ สถาบัน 
ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
8. เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถ
ทางดนตรีตะวันตก และสอบสัมภาษณ์ ดังนี้    
     8.1 ความรู้พื้นฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก 
และโสตทักษะทางดนตรีตะวันตกเบื้องต้น    
     8.2 ความสามารถในการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีตะวันตก ได้แก่  
          8.2.1 บันไดเสียงเมเจอร์ (Major 
Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale) 
ทุกแบบ และ Arpeggio ไม่เกิน 4 ชาร์ป 
(Sharp) 4 แฟลต (Flat)  
          8.2.2 บทเพลงที่น ามาปฏิบัติต้องจัด
อยู่ในระดับปานกลาง หรือมีทักษะไม่ต่ ากว่า
เกรด 4 (Trinity) 
          8.2.3 การอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight 
Reading)  
     8.3 สอบสัมภาษณ์  
9. เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/หรือ
หลักสูตรก าหนดเพิ่มเติม 

68 17405005203 ดนตรีไทยศึกษา (ค.บ. 5 ปี)  15 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า  
2. ใช้ GPAX ค่าน้ าหนัก 20%  
3. ใช้ O-NET ค่าน้ าหนัก 30%  
4. ใช้ GAT ค่าน้ าหนัก 20%  
5. ใช้ PAT5 ค่าน้ าหนัก 30%  
6. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจาก
โรคหรืออาการของโรค อันเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพครู  



 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

7. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มี
คุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการ
ประกอบวิชาชีพครู  
8. มีความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย และมี
ผลงานทางด้านดนตรีไทยในระดับสถาบัน 
ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือ 
ระดับประเทศ โดยแนบหลักฐานประกอบใน 
Portfolio  
9. เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทาง
ดนตรีไทย และสอบสัมภาษณ์ ดังนี้  
     9.1 ความรู้พื้นฐานทางดนตรีไทย ทฤษฎี
ดนตรีไทย และคีตกวี  
     9.2 ความสามารถในการปฏิบัติดนตรีไทย 
ได้แก่ เพลงบังคับ 1 เพลง (เครื่องสาย – เพลง
นางนาค 2 ชั้น, ปี่พาทย์ – เพลงสาธุการ) และ
เพลงถนัด 1 เพลง  
     9.3 สอบสัมภาษณ์  
10. เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/หรือ
หลักสูตรก าหนดเพิ่มเติม 

รวม 85  

รวมทั้งหมด 2,636  



 
 
 

3. ก าหนดการรับสมัครและการช าระเงินค่าสมัคร 
3.1)  ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 
การรับตรงร่วมกัน 

3.2)  รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ซึ่งสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  เป็น
ส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทาง http://tcas.cupt.net ในวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2561  
- เลือกสมัครได้ไม่เกิน 4 อันดับสาขาวิชา โดยไม่มีล าดับ 
- ค่าสมัคร สาขาวิชาละ 200 บาท 

3.3)  ช าระเงินค่าสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 9-20 พฤษภาคม 2561 ตามช่องทางที่ ทปอ. ก าหนด  
 
 

 
 
4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

4.1 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน 

ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกตามที่สาขาวิชาก าหนด ทั้งนี้ การพิจารณา
และการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

4.2 การสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาก าหนด 
 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบของผู้สมัคร

จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มาประมวลผลคะแนน 
ผู้สมัครไม่ต้องย่ืนผลคะแนนทดสอบมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
5. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

5.1) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะประมวลผลคะแนน และส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไป
ที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์ (Clearing 
House) เพ่ือสอบสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัย ที่ตนได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่ง เท่านั้น โดยก าหนดให้ยืนยัน
สิทธิ์ ในวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561 ทาง http://tcas.cupt.net ตามขั้นตอนที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนด หากไม่ด าเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่า ผู้นั้นสละสิทธิ์การ
สอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้สมัครในระบบออนไลน์ทาง http://tcas.cupt.net 
ซ่ึง ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัคร และช าระเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ก าหนดเท่านั้น 

 



 
 

5.2) ผู้ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) เพ่ือสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยาแล้ว 
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะด าเนินการน ารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับ     
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ
ที่ 4) 
 
6. การสอบสัมภาษณ ์ 

ผู้ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ตามข้อ 5 จะต้องเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตามที่สาขาวิชา 
ก าหนด และเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 โดยจะแจ้งรายละเอียดก าหนดเวลา สถานที่
และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละสาขาวิชาให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ หากไม่เข้ารับการ
สอบสัมภาษณ์ตามท่ีก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา 

หากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง
ตามท่ีก าหนด จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
 
7. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ทาง http://tcas.cupt.net 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

8. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา (วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2561) 
8.1) ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องมารายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจ านวน โดย

แต่งชุดเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
8.2) หลักฐานที่ต้องน ามาในวันรายงานตัว มีดังต่อไปนี้ 

8.2.1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2 ฉบับ 
8.2.2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
8.2.3) ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ 
8.2.4) ส าเนาวุฒิการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการเรียน) 3 ฉบับ (วุฒิการศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษา 
ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ) 

 
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว 

*** ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ *** 
ผู้สมัครที่ไม่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวันเวลาที่ประกาศ 

จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 



 
 

9. การปฐมนิเทศ 
ตามประกาศของมหา วิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏบ้ า นสม เ ด็ จ เ จ้ า พ ร ะย า  ห รื อ ต ร ว จสอบผ่ าน 

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


