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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปฏิทินการดำเนินการคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

ประจำปีการศึกษา 2563 
รอบที่ 2 โควตา (กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และจังหวัดที่เป็นพื้นที่การให้บริการ

ทางวิชาการตามแผนยุทธศาสตร)์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
กิจกรรม วัน / เดือน / ปี 

1. สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.bsru.ac.th  
และคลิกเมนู “สมัครเรียน” 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563 

2. ลงทะเบียนใช้งานระบบ TACS63 
ทีเ่ว็บไซต์ http://student.mytcas.com 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563 

3. ชำระเงินค่าสมัคร ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ www.bsru.ac.th 
และคลิกเมนู “สมัครเรียน” 

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 

5. วันสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 

7. ยืนยันสิทธิ์ ทีเ่ว็บไซต์ http://student.mytcas.com 
(ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ถ้าไม่
ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสิทธิ์เข้าศึกษา
ในภายหลังไม่ได้) 

วันที่ 22 – 23 เมษายน 2563 

8. วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 22 – 23 เมษายน 2563 
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 

10. วันเปิดภาคเรียน วันที่ 10 สิงหาคม 2563 
 

หมายเหตุ 
ผู้สมคัรที่ดำเนินการสมัคร และชำระเงินค่าสมัครเรยีบร้อยแล้ว หากตรวจสอบรายชื่อผูม้ีสิทธ์ิสอบไม่พบ ให้ติดต่อ

สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ช้ัน 1 ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. 
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยดุนักขัตฤกษ์ พร้อมนำหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร. 0 2473 7000 ต่อ 
1716, 1998 (กรุณาติดต่อก่อนวันสอบสมัภาษณ์) 
เง่ือนไขในการเข้าศึกษาต่อ 

วุฒิการศึกษาจะต้องสำเรจ็การศึกษา ก่อนวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 
*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 

  
 ข้อมูลกำหนดการรับสมัคร อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตร ีภาคปกติ 

ประจำปีการศึกษา 2563 
รอบที่ 2 โควตา (กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล  

และจังหวัดทีเ่ป็นพ้ืนที่การให้บริการทางวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์) 
--------------------------------- 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และจังหวัดที่
เป็นพื้นที่การให้บริการทางวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์) ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563 จึงขอ
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้ 
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เว้นแต่หลักสูตรปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาหรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่าขึ้นไป 
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องสำเร็จการศึกษาเทียบได้ในระดับเดียวกัน 

1.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ 

 
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา รอบที่ 2 โควตา (กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และ
จังหวัดที่เป็นพื้นที่การให้บริการทางวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์) 
 ผู้ที ่มีสิทธิ์ในการสมัครเข้าศึกษา ต้องเป็นผู้ที ่ศึกษาในสถานศึกษา หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และจังหวัดที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เคยลงพื้นท่ีให้บริการทางวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์ 
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2. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จำนวนรับ และคุณสมบัติ 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์ 
การพิจารณา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
1 ชื่อสาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 21740102903101A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
15,000 บาท 

10 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ
ม ั ธยมศ ึ กษาตอนปลาย  หร ื อ เท ี ยบ เท ่ า  หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา 
โดยผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
และ/หรือการรับตรงของสถาบัน ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
2 ชื่อสาขาวิชา : นาฏยศิลป์ (ศป.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 21740102800401A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
15,000 บาท 

5 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร ็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร ็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือในระดับเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
3. เป็นผู้มีความสามารถด้านนาฏยศิลป์ (ไทยหรือ
สากล) หรือเป็นผู ้มีคุณสมบัติอื ่นที ่คณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พิจารณา
แล้วเห็นสมควรให้มีสิทธ์ิสมัครเข้ารับการศึกษาได้ 
4. เป็นผู ้มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน  
และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5. เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา และมีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 
รายละเอียดการสอบปฏิบัติ 
ปฏิบัตินาฏยศิลป์ไทย หรือสากล 1 เพลง (ผู ้สมัคร
เลือกเอง) 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. สอบปฏิบัติ
นาฏยศิลป์ไทย หรือ
สากล 1 เพลง 
(ผู้สมัครเลือกเอง) 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์ 
การพิจารณา 

3 ชื่อสาขาวิชา : ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ 
(ศป.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740102800101A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
15,000 บาท 

5 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร ็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ 2.00 ขึ้นไป และมีความสามารถ
พื้นฐานทางด้านศิลปะและการออกแบบ มีแฟ้มสะสม
ผลงานด้านศิลปะและการออกแบบที่เกี่ยวข้อง 
3. ไม่เป็นผู ้เคยถูกคัดชื ่อออก หรือถูกไล่ออกจาก
สถาบันการศ ึกษาใดๆ เพราะความผ ิดทางว ินัย
นักศึกษา 
4. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษ  โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้
จำคุก  เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอัน
กระทำโดยประมาท 
5. เป็นผู้ที ่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือก
ภายใต้โครงการพิเศษต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
6. มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1. เป็นผู้มีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านศลิปะ
และการออกแบบ 
2. ต้องการประกอบอาชีพทางด้านการออกแบบ หรือ
เป็นผู้ประกอบการการตลาดสร้างสรรค์ 
3. มี Portfolio ด้านศิลปะ หรือ การออกแบบ เช่น 
ผลงานภาพวาด, ผลงานออกแบบโปสเตอร์, โลโก้ หรือ
อื่นๆ เป็นต้น 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
4 ชื่อสาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740102901201A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
15,000 บาท 

2 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ ่านการค ัดเล ือกตามเกณฑ ์ของสำน ักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน)  
3. สอบสัมภาษณ์ 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์ 
การพิจารณา 

4. มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับหลักสูตร และมีความพร้อมที่
จะเข้าร่วมกิจกรรมจิตบริการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคม 

5 ชื่อสาขาวิชา : ภาษาไทย (ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740102902001A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
15,000 บาท 

5 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร ็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน)  
3. สอบสัมภาษณ ์

6 ชื่อสาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740102902501A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
15,000 บาท 

5 
 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร ็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางสุขภาพร่างกาย ปัญญา 
และสุขภาพจิต 
3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง   
ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามคำพิพากษา
ของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
4.  ม ีค ุณสมบ ัต ิอ ื ่ นครบถ ้วนตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน)  
3. สอบสัมภาษณ ์

7 ชื่อสาขาวิชา : สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
(ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740102903501A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
15,000 บาท 

20 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร ็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื ่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/
ประกาศ การรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ์ 

8 ชื่อสาขาวิชา : อาเซียนศึกษา (ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740102902601A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
15,000 บาท 

3 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร ็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื ่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/
ประกาศ การรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน)  
3. สอบสัมภาษณ์ 

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 55   
 
 
 

   



หน้า 6 จาก 18 
 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์ 
การพิจารณา 

คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
9 ชื่อสาขาวิชา : การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 

(นศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740103901101A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
15,000 บาท 

30 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร ็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

10 ชื่อสาขาวิชา : การประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารองค์การ (นศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740103900401A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
15,000 บาท 

30 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร ็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

11 ชื่อสาขาวิชา : ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 
(นศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740103901601A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
27,000 บาท 

10 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร ็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในงานด้านศิลปะและการ
สื่อสาร 
4. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานในด้านภาพยนตร์
และดิจิทัลมีเดีย 
5. ให ้เป ็นไปตามข้อบังค ับมหาวิทยาล ัย ว ่าด ้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
12 ชื่อสาขาวิชา : การบัญชี (บช.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 21740103610501A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
15,000 บาท 

5 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่า 
2. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขา/สาขาว ิชาอ ื ่น จากสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง 
3 .  กำล ั งศึ กษา  หร ื อส ำ เ ร ็ จการศ ึ กษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการบัญชี จาก

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์



หน้า 7 จาก 18 
 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์ 
การพิจารณา 

สถาบันที ่กระทรวงศึกษาธิการ และ ก.พ. ให้การ
รับรอง 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
13 ชื่อสาขาวิชา : การจัดการธรุกิจระหว่าง

ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740103610301E 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
46,400 บาท 

5 
 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร ็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือนักศึกษาต่างประเทศที่มี
วุฒิเทียบเท่า 
2. รับนักเรียนไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด 
ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
โดยต้องมีผลคะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 
หรือมีคะแนนสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 
3. ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ 
IELTS หรือได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2. 
น ักศ ึกษาด ังกล ่าวจำเป ็นต ้องเข ้าปร ับพ ื ้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพิ ่มเติมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ ้านสมเด ็จเจ ้าพระยาให ้ผ ่านตามเกณฑ์ท ี ่ทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนดไว้ 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

14 ชื่อสาขาวิชา : การจัดการโลจสิตกิส์ 
(บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740103611001A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
15,000 บาท 

10 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร ็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

15 ชื่อสาขาวิชา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740103610401A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
15,000 บาท 

20 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร ็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้
โครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

16 ชื่อสาขาวิชา : การประกอบการธุรกิจ 
(บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740103610801A 

5 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร ็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์



หน้า 8 จาก 18 
 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์ 
การพิจารณา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
15,000 บาท 

2. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.)  หรือ 
3. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาในสาขาที่
สัมพันธ์กันโดยผ่านการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนด และเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการจัดการศึกษา
หล ั กส ู ตร ระด ั บปร ิญญาตร ี  ( ต ่ อ เน ื ่ อ ง )  ของ
สถาบ ั นอ ุ ดมศ ึ กษา  พ .ศ .  2553   ข ้ อ  3   ให้
สถาบันอุดมศึกษารับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.  
หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู ่การศึกษาในระบบ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป หรือ 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้
โครงการพิเศษต ่างๆ ของมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ       
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
17 ชื่อสาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 21740103611101A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
15,000 บาท 

50 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

รวมคณะวิทยาการจัดการ 165   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
18 ชื่อสาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 21740104700901A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
15,000 บาท 

10 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2 .  กำล ั งศ ึ กษา  หร ื อ ส ำ เ ร ็ จการศึ กษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่า หรือ
อนุปริญญา 
3. คุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าดว้ย
การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. คะแนน PAT 5 :  
ไม่กำหนดขั้นต่ำ  
4. สอบสัมภาษณ ์



หน้า 9 จาก 18 
 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์ 
การพิจารณา 

4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาควิชา/สาขาวิชากำหนด โดย
บุคคลที่จะเข้าศึกษาต้องมีความถนัดทางวิชาชีพครู   
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับวิชาชีพครู และมี
ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

19 ชื่อสาขาวิชา : เคมี (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104701001A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
17,000 บาท 

10 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร ็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่าจาก
สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นไป
ตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย 
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจ
เหมาะสมที่จะเป็นครู 
3. ผ ่านการค ัดเล ือกตามเกณฑ ์ของสำน ักงาน
คณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษา หร ือเป ็นไปตาม
ข ้อบ ังค ับของมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏบ ้านสมเด็จ
เจ ้าพระยา ว ่าด ้วยการศึกษา หร ือข้อกำหนดใน
มาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. คะแนน PAT 5 :  
ไม่กำหนดขั้นต่ำ  
4. สอบสัมภาษณ ์

20 ชื่อสาขาวิชา : ชีววิทยา (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104701301A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
17,000 บาท 

2 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษา 
ที ่กระทรวงศึกษาธิการร ับรอง หร ือเป็นไปตาม
ประกาศของทางมหาวิทยาลัย 
2. มีคุณสมบัติอื ่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการบริหารโครงการผลิต
ครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 
ปี) และข้อกำหนดในมาตรฐานสาขาวิชาที่ศึกษา 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. คะแนน PAT 5 :  
ไม่กำหนดขั้นต่ำ  
4. สอบสัมภาษณ ์

21 ชื่อสาขาวิชา : ฟิสิกส์ (ค.บ) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104701801A 

5 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่ 6 ที ่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือมี

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. คะแนน PAT 5 :  



หน้า 10 จาก 18 
 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์ 
การพิจารณา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
17,000 บาท 

คุณวุฒิเทียบเท่า และมีคุณวุฒิอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 

ไม่กำหนดขั้นต่ำ  
4. สอบสัมภาษณ์ 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
22 ชื่อสาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย (พท.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 21740104110701A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
27,000 บาท 

5 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที ่มีหน่วยกิต 
การเร ียนรู ้ในกลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ว ิทยาศาสตร์       
ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 
หน่วยกิต และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
หมายเหตุ : ในกรณีที่มีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
ไม่ครบให้สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาเพิ่มเติมให้
ครบตามกำหนด 
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย
หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและ/หรือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
หมายเหตุ: ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ของสาขาวิชา
ก ารแพทย ์ แผน ไทย  มหาว ิ ทยาล ั ย ร าช ภั ฏ            
บ ้านสมเด ็จเจ ้าพระยา และให ้การร ับรองโดย
สถานพยาบาลของรัฐ 
3. ม ีค ุณสมบัต ิอ ื ่นๆ ตามที ่มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
บ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนด 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
23 ชื่อสาขาวิชา : เกษตรและเทคโนโลยี 

การเกษตร (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104500201A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
15,000 บาท 

5 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ต้องเป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

24 ชื่อสาขาวิชา : เคมี (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104210401A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
17,000 บาท 

10 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร ็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในแผนการเรียน
สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์



หน้า 11 จาก 18 
 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์ 
การพิจารณา 

2. ผ ่านการค ัดเล ือกตามเกณฑ ์ของสำน ักงาน
คณะกรรมการอ ุดมศ ึกษาและ/หร ือเป ็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

25 ชื่อสาขาวิชา : จุลชีววิทยา (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104210501A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
17,000 บาท 

20 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร ็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในแผนการเรียน
ของวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2.  ผ ่ านการค ัดเล ือกตามเกณฑ ์ของสำน ักงาน
คณะกรรมการอ ุดมศ ึกษาและ/หร ือเป ็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
ไม่เป็นโรคตาบอดสี (นำใบรับรองแพทย์มาในวันสอบ
สัมภาษณ์ด้วย) 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

26 ชื่อสาขาวิชา : ชีววิทยา (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104210701A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
17,000 บาท 

1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร ็จการศึกษาระดับ
ม ั ธ ย ม ศ ึ ก ษา ตอน ปล าย  แ ผ น ก า ร เ ร ี ย น ของ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า 
2. ผ ่านการค ัดเล ือกตามเกณฑ ์ของสำน ักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หร ือ เป ็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

27 ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104212001A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
17,000 บาท 

10 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร ็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หร ือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
2 .  เป ็ นผู้ ก ำล ั งศ ึ กษา  หร ื อ ส ำ เ ร ็ จการศ ึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง หรือเทียบเท่าหรือ
อนุปริญญา 
3.  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมตามการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

     



หน้า 12 จาก 18 
 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์ 
การพิจารณา 

28 ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104220101A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
15,000 บาท 

25 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร ็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ ่านการค ัดเล ือกตามเกณฑ ์ของสำน ักงาน
คณะกรรมการอ ุดมศ ึกษาและ/หร ือเป ็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

29 ชื่อสาขาวิชา : นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
พอลิเมอร์ (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104210402A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
17,000 บาท 

9 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร ็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ ่านการค ัดเล ือกตามเกณฑ ์ของสำน ักงาน
คณะกรรมการอ ุดมศ ึกษาและ/หร ือเป ็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน)  
3. สอบสัมภาษณ์ 

30 ชื่อสาขาวิชา : ฟิสิกส์ (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104212701A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
15,000 บาท 

5 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ หรือมีวุฒิเทียบเท่าตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

31 ชื่อสาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104220201A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
15,000 บาท 

30 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร ็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่า 
หรืออนุปริญญา 
2. ผ ่านการค ัดเล ือกตามเกณฑ ์ของสำน ักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หร ือ เป ็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

32 ชื่อสาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104211001A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
15,000 บาท 

10 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร ็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ ่านการค ัดเล ือกตามเกณฑ ์ของสำน ักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หร ือ เป ็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์



หน้า 13 จาก 18 
 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์ 
การพิจารณา 

3. เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจไม่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

33 ชื่อสาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104211901A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
15,000 บาท 

10 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.  เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 
2. เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจไม่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

34 ชื่อสาขาวิชา : อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104112701A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
17,000 บาท 

20 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร ็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ 
2. ผ ่านการค ัดเล ือกตามเกณฑ ์ของสำน ักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และ/หรือเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และระบบแอดมิชช่ัน
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
3. ผู ้สมัครที ่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้
ข้างต้น อาจเข้าศึกษาได้โดยให้อยู ่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เช่น การเทียบโอนผลการเรียนรู้
สามารถเทียบได้ทั ้งในระบบการศึกษา โดยสามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาระหว่างสถาบันที่
ขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับชาติ ในระดับปริญญาตรี 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

35 ชื่อสาขาวิชา : แอนิเมชั่นและดิจทิัลมีเดยี 
(วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104211601A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
27,000 บาท 

10 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
เป็นผู้กำลงัศึกษา หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ (ถ้ามี) 
1. มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความ
รับผิดชอบ 
2. มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีความตั้งใจศึกษา
เล่าเรียน และปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 



หน้า 14 จาก 18 
 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์ 
การพิจารณา 

3. มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจติใจที่ไม่เป็น
อุปสรรคตอ่การศึกษา  
หมายเหตุ : นำผลงาน (ถ้ามี) ด้านศิลปะ หรือ
การ์ตูน หรือคอมพิวเตอร์กราฟิก มาแสดงในวัน
สอบสัมภาษณ ์

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 197   

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
36 ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

(ทล.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740105212102A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
15,000 บาท 

20 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร ็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่า 
2 .  ผ ่ า น ก า ร ค ั ด เ ล ื อ ก ต า ม เ ก ณ ฑ ์ ข อ ง ส ำ นั ก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและหรือเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
37 ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม (ทล.บ.) (ต่อเนื่อง) 
รหัสสาขาวิชา : 21740105212103A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
15,000 บาท 

30 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
กำลังศึกษา หรือสำเร ็จการศึกษาในระดับ ปวส.      
ทุกสาขาวิชา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ์ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
38 ชื่อสาขาวิชา : ผู้ประกอบการอาหาร  

(บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740105610801A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
15,000 บาท 

40 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ต้องเป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการศึกษา ได้แก่ 
ตาบอดสี บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางการ
ได้ยิน และความผิดปกติทางสมอง (ออทิสติก) 
3. ต้องไม่เป็นโรคประจำตัวร้ายแรง ได้แก่ วัณโรค 
ไวรัสตับอักเสบบี และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) 
4. ต้องไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดทุกชนิด 
5. ต้องเป็นผู้ที่มีใจรักในการประกอบอาหารและการ
บริการ 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์



หน้า 15 จาก 18 
 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติ 

เกณฑ์ 
การพิจารณา 

6. นอกจากนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
39 ชื่อสาขาวิชา : วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 21740105301501A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
17,000 บาท 

20 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร ็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หร ือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
2. ผ ่านการค ัดเล ือกตามเกณฑ ์ของสำน ักงาน
คณะกรรมการอ ุดมศ ึกษาและ/หร ือเป ็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

40 ชื่อสาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล
การผลิต (วศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740105300701A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
17,000 บาท 

20 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ต้องเป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำ
กว ่าม ัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเร ียนของ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า 
2. ต้องเป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำ
กว ่าประกาศนียบัตรว ิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเขียนแบบ
เครื ่องกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรืออื่นๆที่
เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า 
3.  ผ ่ านการค ัดเล ือกตามเกณฑ ์ของสำน ักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หร ือ เป ็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
41 ชื่อสาขาวิชา : การจัดการวิศวกรรม 

การผลิตและโลจสิติกส์ (อส.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740105212201A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 
15,000 บาท 

15 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
เป ็นผู้ กำล ังศ ึกษา หร ือสำเร ็จการศ ึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์และ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

145 
  

รวมทั้งหมด 562   
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3. การสมัครเข้าศึกษา และรายละเอียดขั้นตอนสมัคร 

3.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื ่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปี
การศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และจังหวัดที่เป็นพื้นที่การให้บริการ
ทางวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์) แล้วจึงดำเนินการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถ เลือกสมัครได้ 1 
สาขาวิชา โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท 

3.2 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา สามารถทำการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.bsru.ac.th 
และคลิกเมนู “สมัครเรียน” ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563 

3.3 กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนทำการ “ยืนยัน
การสมัคร” 

3.4 พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก เพ่ือนำไปชำระค่าสมัคร 
3.5 ชำระค่าสมัครได้ที ่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ ๊กซีทุกสาขา          

ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563 หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ชำระเงินภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่กรอกในระบบรับสมัครออนไลน์ทาง
อินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ 

3.6 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะ การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ หลังจากวันที่ชำระค่าสมัครแล้ว  
3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)  
โดยเข้าสู่ระบบรับสมัคร และคลิก“ผลการสมัคร” หากการสมัครสมบูรณ์ สถานะผู้สมัครจะเป็น 
“ผู้สมัครเข้าคัดเลือก” 

3.7 ผู้สมัครทุกคนต้องดำเนินการลงทะเบียนใช้งานระบบ TACS63 ทีเ่ว็บไซต์ http://student.mytcas.com
ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563 

 
4. เงื่อนไขการสมัคร 

4.1 ผู ้สม ัครจะต ้องตรวจสอบและร ับรองตนเองว ่าม ีค ุณสมบัต ิตรงตามประกาศการร ับสม ัคร                 
หากมหาวิทยาลัย ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับ
สมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิเข้าศึกษา กรณีท่ีเสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการ
สมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4.2 นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ คนละ 1 สิทธิ์ นักเรียนสามารถเลือกสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการเข้ารับ
การคัดเลือกในรอบถัดไปจะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องทำ
ในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่จะกระทำได้เพียง
ครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่กำหนด ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบ 
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ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลัง 
พบว่า ผู้สมัครมีการยืนยันสิทธิ์แล้ว มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์  

และไม่คืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 

5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

5.1 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 
รอบที่ 2 โควตา (กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และจังหวัดที่เป็นพื้นที่การให้บริการทางวิชาการตาม
แผนยุทธศาสตร์) ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกตามที่สาขาวิชากำหนด 
ทั้งนี้ การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

5.2 การสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบความสามารถเฉพาะทาง (ถ้ามี) ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด 

 

6. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก (วันพุธที่ 8 เมษายน 2563) 
6.1 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้ 1 สาขาวิชา 
6.2 เอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 

- บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง (หากผู้เข้าสอบไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง 
อนุญาตให้ใช้บัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้โดยจะต้องมีเลขที่ประจำตัวประชาชนพร้อมรูปกำกับ 
เช่น ใบขับข่ี หรือบัตรประจำตัวนักเรียน มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบได้) ** กรณีไม่มีหลักฐานแสดง
ยืนยัน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบทุกกรณี ** 

- Portfolio นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์  
- สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1 ฉบับ 
- เอกสาร หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ เพิ่มเติม ตามที่สาขาวิชาได้กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร  

6.3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 โดยผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน สถานะการ
สมัคร จะเป็น “ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก” สำหรับผู้ที่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน สถานะการสมัคร จะเป็น 
“ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก” 

6.4 วันที ่ 22 – 23 เมษายน 2563 ผู ้ผ ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ ์เข ้าศึกษา ที ่เว ็บไซต์ 
http://student.mytcas.com (ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสิทธิ์
เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้) 

6.5 หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัคร หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือปลอมแปลงเอกสาร จะถือ
ว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และค่าธรรมเนียมต่างๆ    
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม 
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7. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา (วันที่ 22 – 23 เมษายน 2563) 

7.1 ผู้สมัครที่มีสิทธ์ิเข้าศึกษา จะต้องมารายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน โดย 
แต่งชุดเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาหรือ
ชุดนักเรียนในวันมารายงานตัว 

7.2 หลักฐานทีต้่องนำมาในวันรายงานตัว มีดังต่อไปน้ี 
 7.2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ 
 7.2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
 7.2.3 สำเนาใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ถ้าม)ี 2 ฉบับ 
 7.2.4 สำเนาวุฒิการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการเรียน) 3 ฉบับ (วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จ
การศึกษา ก่อนวันที่ 10 สิงหาคม 2563 มฉิะน้ัน จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ) 

 
 

ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว 
*** ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ *** 

ผู้สมัครที่ไม่มารายงานตัวเปน็นักศึกษาตามวันเวลาท่ีประกาศ 
จะถือว่าผูส้มัครสละสิทธิ์ในการเขา้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
8. การปฐมนเิทศ 

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หรือเว็บไซต์สำนักกิจการนักศึกษา 
http://dsad.bsru.ac.th 
 

     ประกาศ ณ วันที่   5   กุมภาพันธ์ 2563 
 
 
 




