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   มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

ประจำปีการศึกษา 2563 
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)                                          
กิจกรรม วัน / เดือน / ป ี

1. ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทางเวบ็ไซต์ 
https://www.mytcas.com 

วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563 

2. ชำระค่าสมัคร วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563 
3. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ 
https://www.mytcas.com 

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 

4. ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ http://student.mytcas.com 
(ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวชิาท่ีผ่านการคัดเลือก

ถ้าไม่ยืนยันสิทธ์ิ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธ์ิเข้าศกึษา  
จะขอสิทธ์ิเข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้) 

วันท่ี 8 – 9 พฤษภาคม 2563 

5. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยนัสิทธิ์เข้าศึกษา 
ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.mytcas.com 

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 

6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษา 
ผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th 

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 

7. วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนยีมการศกึษา 
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย ์
ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

วันที่ 20 พฤษภาคม - 
15 มิถุนายน 2563 

8. วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 
 

 
เง่ือนไขในการเข้าศึกษาต่อ 

วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 10 สิงหาคม 2563 
*** มิฉะน้ัน จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 

 
 
 
 
 

ข้อมูลกำหนดการรับสมัคร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS) 

ประจำปีการศึกษา 2563 
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) 

--------------------------------- 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะปรับปรุงระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ โดยมีหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ 1) นักเรียนควร
อยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) ผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก
เพื่อความเสมอภาค และ 3) สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม จะเข้าระบบ Clearing House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของผู้สมัคร และเพื่อให้ระบบการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่มีความชัดเจนป้องกันไม่ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ                
ที่คลาดเคลื่อนในภายหลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) รวมจำนวนทั้งสิ้น 
1,762 คน มีรายละเอียด ดังน้ี 
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

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

1.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ 
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2. สาขาวิชาทีเ่ปิดรับสมัคร จำนวนรับ คณุสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือก 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

คณะครศุาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
1 ชื่อสาขาวิชา : การประถมศึกษา (ค.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 21740101700201A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

10 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับ
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. ผ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับการคัดเลือกของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของคณะครุศาสตร์ โดยบุคคลท่ีจะเข้า
ศึกษาต้องมีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพ และจิตใจท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพครู 
5. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจ
เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพครู 
6. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 
7. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
8. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
9. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 30% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 20% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 20% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 5 ค่าน้ำหนัก 30% 

2 ชื่อสาขาวิชา : การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา 
(ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740101700401A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

5 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา  
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 
4. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

5. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 30% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 20% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 20% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 5 ค่าน้ำหนัก 30%

3 ชื่อสาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740101700601A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

20 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจาก
สถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
2. มีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพครู 
3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 
5. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ  
6. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
7. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 30% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 20% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 20% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 5 ค่าน้ำหนัก 30%

4 ชื่อสาขาวิชา : จิตวิทยาและการแนะแนว (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740101701201A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

10 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา หรือข้อกำหนดในมาตรฐาน
วิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า  2.50 
4. มีบุคลิกภาพและทัศนคติท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครู   
5. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือ
โรคสำคัญอื ่นๆที ่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ
วิชาชีพ  ดังนี้  
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

       5.1  เป็นหรือเคยมีประวัติการเป็น โรคจิต  โรคประสาท  
โรคบุคลิกภาพแปรปรวน หรืออาการทางจิตเวชอื ่นๆ อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา   
       5.2  มีความพิการได้แก่  ตาบอดทั้ง 2 ข้าง  หูหนวกหรือ 
หูตึง หรือความพิการอ่ืนๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
6. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ  
7. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
8. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 30% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 30% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 20% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 5 ค่าน้ำหนัก 20% 

5 ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740101701501A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

5 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 
4. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ  
5. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 30% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 20% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 25% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 5 ค่าน้ำหนัก 25%

6 ชื่อสาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740101702401A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท

8 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจาก
สถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นไปตาม
ประกาศของทางมหาวิทยาลัย โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 
3.00  
2. ผ่านการค ัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  



หน้า 6 จาก 33 
 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
คณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ปริญญาตรี และข้อกำหนดในมาตรฐานสาขาวิชาท่ีศึกษา 
4. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
5. มีผลการทดสอบคะแนน วิชาสามัญ 9 วิชา (วิทยาศาสตร์ทั่วไป, 
คณิตศาสตร์ (1), ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, อังกฤษ) : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 5 ค่าน้ำหนัก 30% 
3. พ ิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน  ว ิชาสาม ัญ  9 ว ิชา 
(วิทยาศาสตร์ทั ่วไป, คณิตศาสตร์ (1), ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, 
อังกฤษ) ค่าน้ำหนัก 50%

7 ชื่อสาขาวิชา : ศิลปศึกษา (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740101702501A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท

5 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวช.
สาขาวิชาศิลปกรรม ศิลปะ ทัศนศิลป์ หรือ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม คือ มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา/สาขาวิชากำหนด โดยบุคคลท่ีจะเข้าศกึษาต้องมีความ
ถนัดทางวิชาชีพครูมีบุคลิกภาพและจิตใจท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครู
และมีความรู้พ้ืนฐานทางศิลปะ ตามเกณฑ์ท่ีสาขาวิชากำหนด 
4. เจตคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครูศิลปะ มีสุขภาพใจเหมาะสม
กับการประกอบวิชาชีพครูศิลปะ โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูศิลปะ 
5. มีแฟ้มสะสมผลงานศิลปะ (Portfolio) ท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถด้านศิลปะ และ/หรือมีประวัติผลงานการประกวด 
ทักษะด้านศิลปะในระดับสถาบัน ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ 
6. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET หรือ V-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
7. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
8. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดข้ันต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 30% 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
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คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET หรือ V-NET         
ค่าน้ำหนัก 20% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 30% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 5 ค่าน้ำหนัก 20%
หมายเหตุ  
ให้ผู้สมัครทุกคน ส่งแฟ้มสะสมผลงานเป็นไฟล์ PDF ระหว่างวันท่ี 
17-27 เมษายน 2563  โดยส่งไปท่ี E-mail : 
a.tongseeda@gmail.com  โดยการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาศิลปศกึษา กำหนดให้พิจารณาจาก ผล
การเรียน แฟ้มสะสมผลงาน การสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบ
ทักษะพ้ืนฐานทางศิลปะตามรายละเอียดดังนี้  
 1. ผลงาน “วาดเส้น” ขนาด A2 ตามต้นแบบท่ีกำหนด 
ภายในเวลา 1.30 ชั่วโมง (จะประสานงานส่งภาพต้นแบบเป็น 
รายบุคคลผ่านทางโทรศัพท์)   
 2. คลิปวีดีโอ บันทึกช่วงเวลาปฏิบัติงานวาดเส้น โดยให้
ปรากฏ ท้ังผู้สมัครคัดเลือกและภาพผลงาน ความยาวอย่างน้อย 15 
นาที (ท้ังนี้คณะกรรมการจะพิจารณาเปรียบเทียบภาพผลงานจาก
การ ทดสอบ และผลงานวาดเส้นใน portfolio) 
 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ท่ีรวบรวมเกียรติประวัติ 
โดยเฉพาะรางวัลด้านศิลปะ และภาพผลงานศิลปะทุกประเภท เช่น 
งานวาดเส้น การระบายสีประเภทต่างๆ ภาพผลท่ีแสดงถึงทักษะใน 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ของผู้สมัคร  
 ขอให้ผู้สมัครทุกคนเข้าร่วมกลุ่มไลน์ TCAS 3-63 Art-Ed 
BSRU. ด้วยการสแกน QR Code   
 
 
 
 
 
 
 
หากมีปัญหา มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้
ท่ี สาขาวิชาศิลปศึกษา ผศ. พีรนันท์ จันทมาศ  โทร. 087-664-
8826 / อ. อนิวัฒน์ ทองสีดา โทร. 085-950-4059 
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8 ชื่อสาขาวิชา : พลศึกษา (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740101702801A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

20 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 6 หรือเทียบเท่าจาก
สถานศึกษาที่กระทรวง ศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นไปตามประกาศ
ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2. ผ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
คณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และข้อกำหนดของสาขาวิชา 
4. มีความสามารถทางกีฬา เป็นตัวแทนหรือได้รับรางวัล ระดับ
จังหวัด ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 70% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 5 ค่าน้ำหนัก 30% 
 
หมายเหตุ 
 ให้ผู้สมัครสาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.) ทุกคน นำส่งแฟ้มสะสม
ผลงาน (Portfolio) รายละเอียด ดังนี้ 
 1. สแกนเอกสารหรือถ่ายภาพแฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF 
หรือ JPG 
 2. ส่งทางอีเมล์ pe.bsru1@gmail.com โดยตั ้งชื ่อเรื ่องของ
อีเมล์ท่ีต้องส่งตามนี้  
 “TCAS รอบที่ 3 ชื่อ-นามสกุล และรหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ
ของตนเอง” 
   
  ตัวอย่าง  TCAS รอบท่ี 3 นางสาวเจน มากัล 065666 
 

สิ้นสุดการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
วันพุธท่ี 29 เมษายน 2563 ก่อนเวลา 24.00 น. 

 
 

รวมคณะครุศาสตร ์ 83  
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 

9 ชื่อสาขาวิชา : ภาษาไทย (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740102702001A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

20 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะ
เป็นครู 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา หรือข้อกำหนดในมาตรฐาน
วิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
4. มีความรู ้พื ้นฐานภาษาไทย อยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถพัฒนาและ   
ต่อยอดได้ 
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 
6. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
7. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
8. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX  ร้อยละ 30 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ร้อยละ 30 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ร้อยละ 20 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 5 ร้อยละ 20

10 ชื่อสาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740102702002A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

30 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือ
อนุปริญญา 
3. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะ
เป็นครู 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา หรือข้อกำหนดในมาตรฐาน
วิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
5. เป็นผู้ท่ีมีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
6. ผู้ที่จบจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือเทียบ
โอนท่ีรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



หน้า 10 จาก 33 
 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

7. ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
8. หากมีผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ี
ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ เช่น CU-TEP, TU-GET, IELTS, TOEFL เป็นต้น 
9. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
10. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
11. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 30% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 30% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 5 ค่าน้ำหนัก 20% 

11 ชื่อสาขาวิชา : นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740102702501A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

15 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับ
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ 
ร่วมผลิต ภาควิชา/สาขาวิชากำหนด โดยบุคคลที่จะเข้าศึกษาต้องมี
ความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจที ่เหมาะสมกับ
วิชาชีพครูและมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางนาฏยศิลป์ 
4. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจท่ี
เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 
5. มีผลงานการแสดง และผลงานจากการประกวดนาฏยศิลป์ไทย 
6. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
7. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 30% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 30% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 5 ค่าน้ำหนัก 40% 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

12 ชื่อสาขาวิชา : สังคมศึกษา (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740102702701A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

20 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2 .  เป ็นผ ู ้ย ึดม ั ่นในการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยท ี ่ มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญ
ท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. ไม่เคยหรือป่วยเป็นโรคจิต โรคประสาท 
5. มีความสมบูรณ์ทั ้งร ่างกาย และจิตใจที ่ไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
6. เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า
จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด
ทุกประการ 
7. เป็นผู้ท่ีอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
8. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา หรือข้อกำหนดในมาตรฐานวิชาชีพหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยสาขาวิชา
สังคมศึกษา 
9. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะ
เป็นครู 
10. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 และผลการเรียนเฉลี่ย
รวมในสาระวิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 
11. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
12. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
13. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 30% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 30% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 5 ค่าน้ำหนัก 20%

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
13 ชื่อสาขาวิชา : นิติศาสตร์ (น.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 21740102901001A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

35 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีใบรับรองแพทย์ที ่ให้ความเห็นว่า
สุขภาพเหมาะสมสำหรับการเข้าศึกษา 
4. มีค ุณสมบ ัต ิอ ื ่นครบถ ้วนตามประกาศหร ือข ้อบังค ับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 

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

รหัสสาขาวิชา : 21740102903101A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

40 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา โดยผ่านการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือการรับตรงของสถาบัน ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

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

รหัสสาขาวิชา : 21740102800401A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

10 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือในระดับ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
3. เป็นผู้มีความสามารถด้านนาฏยศิลป์ (ไทยหรือสากล) หรือเป็นผู้
มีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธ์ิสมัครเข้ารับการศึกษาได้ 
4. เป็นผู ้มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน  และเข้าใจ
ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5. เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน 
6. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

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

30 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี ่ย 2.00 ขึ้นไป และมีความสามารถพื้นฐาน
ทางด้านศิลปะและการออกแบบ มีแฟ้มสะสมผลงานด้านศิลปะและ
การออกแบบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ไม่เป็นผู้เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษา
ใดๆ เพราะความผิดทางวินัยนักศึกษา 
4. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษ  โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่
ความผิดท่ีเป็นลหุโทษ หรือความผิดอันกระทำโดยประมาท 
5. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการ
พิเศษต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
6. มีค ุณสมบัติที ่ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
7. เป็นผู ้มีความสนใจที ่จะพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะและการ
ออกแบบ 
8. ต ้องการประกอบอาช ีพทางด ้านการออกแบบ  หร ือเป็น
ผู้ประกอบการการตลาดสร้างสรรค์ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
17 ชื่อสาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

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

10 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
4. มีเจตคติที ่ดีเกี ่ยวกับหลักสูตร และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมจิตบริการเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินและสังคม 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 

18 ชื่อสาขาวิชา : ภาษาจีน (ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740102901801A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

20 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2.  เป ็นผ ู ้ย ึดม ั ่นในการปกครองระบอบประชาธ ิปไตย  ท ี ่ มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 



หน้า 14 จาก 33 
 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

3. เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
4. เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า
จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด
ทุกประการ 
5. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกโครงการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 

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

30 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

20 ชื่อสาขาวิชา : ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 
(ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740102902801A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

15 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาท้ังทางร่างกายและจิตใจ 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
4. มีคุณสมบัติอย่างอ่ืนตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

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

30 
 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ท่ีมีความพร้อมทางสุขภาพร่างกาย ปัญญา และสุขภาพจิต 
3. ไม่เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ในระหว่าง
ต้องโทษในคดีอาญาตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจำคุก 
เว้นแต่ความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
4. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
รับเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัย 



หน้า 15 จาก 33 
 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

22 ชื่อสาขาวิชา : สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740102903501A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

50 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ การรับ
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

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

10 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ การรับ
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 365  
คณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 

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

20 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

25 ชื ่อสาขาวิชา : การประชาสัมพันธ์และการสื ่อสาร
องค์การ (นศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740103900401A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

40 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

26 ชื่อสาขาวิชา : การสื่อสารมวลชน (นศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740103903801A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท

40 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

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

10 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในงานด้านศิลปะและการสื่อสาร 
4. ผ่านการทดสอบความรู้พ้ืนฐานในด้านภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 
5. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2560 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

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

รหัสสาขาวิชา : 21740103610501A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

60 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1 .  สำ เ ร ็ จการศ ึ กษาระด ั บม ั ธ ยมศ ึ กษาตอนปลาย  ห รือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา/สาขาวิชาอื ่น จาก
สถาบ ันอ ุดมศ ึกษาท ี ่กระทรวงศ ึกษาธ ิการ  และสำน ักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง 
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
การบัญชี จากสถาบันที ่กระทรวงศึกษาธิการ และ ก.พ. ให้การ
รับรอง 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
29 ชื่อสาขาวิชา : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

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

15 
 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือนักศึกษา
ต่างประเทศท่ีมีวุฒิเทียบเท่า 
2. รับนักเรียนไทยและนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน 
และเข้าใจภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี โดยต้องมีผลคะแนนสอบ 
TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีคะแนนสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 
3. ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือได้
คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2. นักศึกษาดังกล่าวจำเป็นตอ้ง
เข้าปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ผ่านตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนดไว้ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

30 ชื่อสาขาวิชา : การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740103611001A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

10 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

31 ชื่อสาขาวิชา : การตลาด (บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740103610601A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

30 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร ็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  
2. เป็นตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

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

20 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษ 
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%



หน้า 18 จาก 33 
 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

33 ชื่อสาขาวิชา : การประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740103610801A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

15 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือ 
3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญาในสาขาที ่ส ัมพันธ์ก ันโดยผ่านการคัดเล ือกตามท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนด และเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 3 ให้
สถาบันอุดมศึกษารับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.  หรืออนุปริญญา
หรือเทียบเท่า  เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ตาม
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษา
ในระบบ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป หรือ 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

34 ชื่อสาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740103610701A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 
 

30 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

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

รหัสสาขาวิชา : 21740103611101A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

12 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า   
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
36 ชื่อสาขาวิชา : การท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 21740103620101A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

50 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ / ข้อบังคับ/ ประกาศ การ
รับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
5 .  ม ีความสนใจและร ักประว ัต ิศาสตร ์และโบราณคด ี ไทย 
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
6. หากมีความสามารถพิเศษ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น รำไทย 
ดนตรีไทย กีฬา ภาษาต่างประเทศ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

รวมคณะวิทยาการจัดการ 352  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 

37 ชื่อสาขาวิชา : คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104700801A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

15 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
แผนการเร ียนว ิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ หรือภาษาอังกฤษ-
คณิตศาสตร์ 
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะ
เป็นครู 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือข้อกำหนดใน
มาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
4. ถ้ามีผลงาน รางวัลแสดงถึงความสามารถทางคณิตศาสตร์จะได้รับ
การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
5. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
6. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
7. มีผลการทดสอบคะแนน PAT5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
8. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 30% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 30% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 20% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ำหนัก 20% 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

38 ชื่อสาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104700901A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

5 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง หรือ
เทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
3. คุณสมบัต ิอ ื ่นๆ ครบถ้วนตามประกาศหร ือข ้อบ ังค ับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ภาควิชา/สาขาวิชากำหนด โดยบุคคลที่จะเข้าศึกษาต้อง
มีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับ
วิชาชีพครู และมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ 
5. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 50%  
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 25% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 5 ค่าน้ำหนัก 25%

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

30 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์หรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นไป
ตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย 
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะ
เป็นครู 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา หรือข้อกำหนดในมาตรฐาน
วิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
4. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
5. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 40% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 5 ค่าน้ำหนัก 40% 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

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

7 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นไป
ตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย 
2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
คณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และข้อกำหนดในมาตรฐานสาขาวิชาท่ี
ศึกษา 
3. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
4. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
5. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 30% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 20% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 20% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 5 ค่าน้ำหนัก 30%

41 ชื่อสาขาวิชา : ฟิสิกส์ (ค.บ) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104701801A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท

20 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เน้นวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ หรือมีคุณวุฒิเทียบเท่า และมีคุณวุฒิอื ่นๆ ท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด 
2. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
3. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 50% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 5 ค่าน้ำหนัก 30%

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

รหัสสาขาวิชา : 21740104110701A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 27,000 บาท

20 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ท่ี
มีหน่วยกิตการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 
22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษ 
ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
หมายเหตุ : ในกรณีที่มีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ว ิ ทยาศาสตร ์  คณ ิตศาสตร ์ และภาษาอ ั งกฤษไม ่ ค รบ ใ ห้
สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาเพ่ิมเติมให้ครบตามกำหนด 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั ้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็น
โรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และ/หรือการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
หมายเหตุ: ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และให้การรับรองโดย
สถานพยาบาลของรัฐ 
3. มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กำหนด 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
43 ชื่อสาขาวิชา : เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 21740104500201A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

5 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

44 ชื่อสาขาวิชา : คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104210301A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

40 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

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

25 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใน
แผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ 
2. ผ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

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

20 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าใน
แผนการเรียนของวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

2. ผ่านการค ัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. ไม่เป ็นโรคตาบอดสี (นำใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันย่ืน
เอกสารรายงานตัว) 
4. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
5. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 2 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 50% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 10% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 10% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 2 ค่าน้ำหนัก 30% 

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

25 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนของ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 

48 ชื่อสาขาวิชา : เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104111301A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 27,000 บาท

10 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั ้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีภาวะตาบอดสี 
ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3. มีค ุณสมบัต ิอ ื ่น ๆ ตามที ่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยากำหนด 
4. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
5. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 2 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
7. มีผลการทดสอบคะแนน วิชาสามัญ 9 วิชา (เคมี, ชีววิทยา, 
อังกฤษ) : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 20% 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 25% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 2 ค่าน้ำหนัก 25% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน วิชาสามัญ 9 วิชา (เคมี, 
ชีววิทยา, อังกฤษ) ค่าน้ำหนัก 30% 

49 ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
(วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104212001A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท

30 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าหรือ
อนุปริญญา 
3. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมตามการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

50 ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104220101A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

30 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

51 ชื่อสาขาวิชา : นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
(วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104210402A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท

25 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

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

45 คุณสมบัติผู้สมัคร 
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมท่ี
เน้นว ิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือมีว ุฒิเท ียบเท่าตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

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

20 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรือ
อนุปริญญา 
2. ผ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 

54 ชื่อสาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
(วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104211001A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

20 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. เป็นผู ้มีความสมบูรณ์ทั ้งร่างกาย และจิตใจไม่เป็นอุปสรรค  
ต่อการศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

55 ชื่อสาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104211901A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

30 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2. เป็นผู ้มีความสมบูรณ์ทั ้งร่างกาย และจิตใจไม่เป็นอุปสรรค  
ต่อการศึกษา 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

56 ชื่อสาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104112701A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท

30 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.) และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และระบบแอดมิชชั่นโดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น อาจเข้า
ศึกษาได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น การเทียบโอนผลการ
เรียนรู้สามารถเทียบได้ทั้งในระบบการศึกษา โดยสามารถเทียบโอน
ผลการเรียนรู ้ในสาขาวิชาระหว่างสถาบันที ่ขึ ้นทะเบียนรับรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับชาติ 
ในระดับปริญญาตรี 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

57 ชื่อสาขาวิชา : แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104211601A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 27,000 บาท

25 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
ระดับ ปวช. 
2. มีทัศนคติท่ีดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ 
3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีความต้ังใจศึกษาเล่าเรียน และปฏิบัติ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
4. มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
58 ชื่อสาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 21740104112702A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท

50 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ตามระเบียบการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย
ระบบโควตา ระบบรับตรง ระบบการคัดเลือกโดยโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัย และระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการหรือระบบแอดมิชชั่น 
2. ผู ้สมัครต้องได้คะแนนเฉลี ่ยสะสมตลอดหลักสูตร ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 
3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น อาจเข้า
ศึกษาได้โดยให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู ้ร ับผิดชอบ
หลักสูตร 
4. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
5. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 2 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 50% 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 30% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 2 ค่าน้ำหนัก 20% 

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 527  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 

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

60 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและหรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
60 ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

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

30 คุณสมบัติผู้สมัคร 
กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

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

รหัสสาขาวิชา : 21740105610801A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

80 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ต้องไม่เป็นผู้ที ่มีความบกพร่องทางการศึกษา ได้แก่ ตาบอดสี 
บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางการได้ยิน และความผิดปกติ
ทางสมอง (ออทิสติก) 
3. ต้องไม่เป็นโรคประจำตัวร้ายแรง ได้แก่ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบี 
และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) 
4. ต้องไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดทุกชนิด 
5. ต้องเป็นผู้ท่ีมีใจรักในการประกอบอาหารและการบริการ 
6. นอกจากนี ้ให้เป ็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
62 ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีโลจิสติกส์ (วท.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 21740105210201A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

40 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.  สำ เ ร ็ จการศ ึ กษาระด ั บม ั ธยมศ ึ กษาตอนปลาย  ห รือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา หรือ
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
เฉพาะสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องทางด้านโลจิสติกส์ 
2. ผ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเปน็ไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

63 ชื่อสาขาวิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740105212101A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

40 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิต
โรคประสาท และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอัน
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

- มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาท 
(neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial 
personality หรือ borderline personality  รวมถึงปัญหาทางจิตเวช
อื่นๆ ที่พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต่อการประกอบ
วิชาชีพ 

- โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือ
ส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

- โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
- ติดสารเสพติดให้โทษ 
- ตาบอดทั้ง 2 ข้าง หรือแม้แต่ข้างเดียว หรือมีความผิดปกติในการ

เห็นภาพ 
- ตาบอดสี โดยเฉพาะแม่สีหรือตาบอดสีชนิดรุนแรง ซึ่งได้รับการ

ตรวจอย่างละเอียดแล้ว 
- หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จาก

การผิดปกติทางประสาทรับฟังเสียง (Sensorineural hearing loss) 
แม้แต่ข้างเดียว 

- มีความพิการของนิ้วมือ มือ แขน 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

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

รหัสสาขาวิชา : 21740105301501A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท

40 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
2. ผ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

65 ชื่อสาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 21740105300701A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท

60 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียน
ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า 
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่าง
ยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื ่องกล 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมค
คาทรอนิกส์ หรืออ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า 
3. ผ่านการค ัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
66 ชื่อสาขาวิชา : การจัดการวิศวกรรมการผลิตและ        

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

80 คุณสมบัติผู้สมัคร 
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 430  

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

67 ชื่อสาขาวิชา : ดนตรีไทย (ดศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740106800202A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

5 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

 2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ การรับ
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา วิทยาลัยการดนตรี ภาควิชา/สาขาวิชากำหนด โดยบุคคล
ที่จะเข้าศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย ท้ัง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
4. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคทางด้าน
ร่างกายและสติปัญญาที่ส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
ดนตรี 
5. มีเจตคติ คุณลักษณะและบุคลิกภาพที ่ด ี เหมาะสมแก่การ
ประกอบวิชาชีพทางดนตรี 
6. มีความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย หรือมีผลงานทางด้านดนตรี
ไทยในระดับสถาบัน ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ 
หมายเหตุ 
 1. ให ้ผู้สม ัครท ุกคนต ิดตามข ้อม ูลในเฟชบ ุ ๊ค ดนตร ีไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อทราบข้อมูลต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันท่ี 28 เมษายน 2563  
 2. ให้ผู้สมัครสแกนภาพหรือถ่ายภาพแฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ 
PDF หรือ JPG แล้วนำส่งมาทางอีเมล์ โดยระบุชื่อ นามสกุล รหัส
ประจำตัวผู ้สมัคร และเครื ่องดนตรีที ่สมัครให้ครบถ้วน มาท่ี 
thaimusicbsru@gmail.com ภายในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 
22.00 น.  
 3. ให้ผู้สมัครเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์และ
สอบปฏิบัติผ่านทางโปรแกรม Zoom ในวันที่ 30 เมษายน 2563 
ต้ังแต่เวลา 9.00 – 15.00 น.  
 ทั้งนี้ การสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ จะใช้เวลาคนละไม่เกิน 
20 นาที โดยมีรายละเอียด ในการสอบปฏิบัติดังนี้  
 - เพลงบังคับ 1 เพลง (เครื่องสาย – เพลงนางนาค 2 ชั้น, 
ปี่พาทย์ – เพลงสาธุการ)  
 - เพลงถนัด 1 เพลง (เลือกได้อิสระเพื่อแสดงทักษะทาง
ดนตรีไทยของผู้สมัคร)  
* กรณีที่ไม่สามารถจัดหาเครื่องดนตรีไทยเพื่อสอบปฏิบัติในขณะท่ี
สอบสัมภาษณ์ได้ ให้เตรียมคลิปที่ถ่ายให้เห็นหน้าและตัวผู้สมัคร
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

ชัดเจน โดยปฏิบัติเพลงตามที่กำหนดข้างต้น และนำส่งมาพร้อมกับ
เอกสาร ในข้อ 2. 
หากมีข ้อสงสัยสามารถติดต่อได้ท ี ่ ผศ .เชาวน์มนัส ประภักดี 
หมายเลขโทรศัพท์ 081-2742130 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100%

รวมวิทยาลัยการดนตร ี 5  
รวมทั้งหมด 1,762  

 
3. กำหนดการรับสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร 

3.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 
รับตรงร่วมกัน (Admission 1) 

3.2 สมัครผ่านระบบ TCAS วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563 เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครแบบเรียงลำดับ
ไม่เกิน 6 อันดับ (ระบบตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่สาขาวิชากำหนด 
จะไม่สามารถเลือกสมัครสาขาวิชานั ้นได้) พร้อมชำระเงินค่าสมัครผ่าน Mobile Banking (ไม่มี
ค่าบริการ), Credit Card (มีค่าบริการ) (ภายในเวลา 23.29 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2563) หรือ 
Counter Service (มีค่าบริการ) (ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2563) ทั้งน้ี การเลือก
สาขาวิชากับการชำระเงินค่าสมัครแยกอิสระจากกัน (ต้องชำระเงิน และ ยืนยันการเลือกสาขาวิชา 
ภายในเวลาที่กำหนด) ตาสามารถชำระเงินเพ่ิมเพ่ือเลือกสาขาเพ่ิมได้ ซึ่งระบบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสาขาวิชาที่เลือกสมัครได้จนถึงเวลาปิดระบบรับสมัคร  
เลือกได้สูงสุด 6 สาขาวิชา และเรียงลำดับของแต่ละสาขาที่เลือกสมัคร ทั้งนี้ การเลือกสาขาวิชากับ
การชำระเงินแยกอิสระ สามารถชำระเงินเพิ่มเพื่อเลือกสาขาเพิ่มได้ ซึ่งระบบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสาขาวิชาที่เลือกได้จนถึงเวลาปิดระบบ (ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2563) 
 

 
 

4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 
(Admission 1)  

การสมัครจะสมบูรณ์เม่ือผู้สมัครได้สมัครในระบบออนไลน์ทาง https://student.mytcas.com 
ซ่ึง ทปอ. เปน็ส่วนกลางในการรับสมัคร และชำระเงนิคา่สมัครเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว ภายในวันที่กำหนดเทา่นัน้ 
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ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกตามที่สาขาวิชากำหนด 
ทั้งนี้ การพิจารณาและการตัดสินผลการคดัเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีส่ิ้นสดุ 

5. การประกาศรายชื่อผูผ้่านการคัดเลือก 
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันศุกร์ที ่

8 พฤษภาคม 2563 ทาง https://www.mytcas.com 
ผลการตัดสนิของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ิ้นสุด 

 
6. การยืนยันสิทธิ ์

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2563 โดยเลือกกด “ยืนยันสิทธิ์” เมื่อต้องการเข้าศึกษา
ในสาขาที่ผ่านการคัดเลือก หรือ กด “ไม่ใช้สิทธิ์” เมื่อไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาที่ผ่านการคัดเลือกและ
ต้องการสมัครในรอบที่ 4 หรือ 5 หากไม่เลือกกด “ยืนยันสิทธิ์” หรือ “ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่
กำหนด จะถือว่าผู้สมัครไม่ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา ผู้สมัครสามารถสมัครในรอบถัดไปได้ แต่จะไม่สามารถ
ขอใช้สิทธ์ิเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกแล้วในภายหลังได้ 

 
7. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา  

การรายงานตัวเป็นนักศึกษา (ข้อที่ 7.1 – 7.4 ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 
7.1 บันทึกข้อมูลผูร้ายงานตัว ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ/สมัคร

เรียน และพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศกึษาภาคเรียนแรกเข้า เมนูพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียม  
7.2 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์

ทุกสาขาทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 15 มถิุนายน 2563 
7.3 ตรวจสอบรหัสนักศึกษา หลังจากวันที่ชำระแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ

วันหยุดราชการ) ได้ที่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา :  
http://mis3.bsru.ac.th/registrar/student_info.asp 

7.4 ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาได้ที่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา : http://mis.bsru.ac.th เลือกเมนู
เข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาที่ได้จากข้อที่ 7.3 สำหรับรหัสผ่านให้ใช้เลขที่บัตร
ประจำตัวประชาชนในการเข้าใช้งาน เลือกเมนูประวัตินักศึกษาเพ่ือตรวจสอบข้อมูล 

7.5 ดำเนินการส่งหลักฐานการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ    
สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ และสำเนาวุฒิการศึกษา 
(ปพ.1) 3 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นขนาด A4 ให้ชัดเจน และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) 
ประมาณเดือน กรกฎาคม 2563 ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยจะแจ้งช่วงเวลาในการส่งหลักฐานในภายหลัง 
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วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 
*** มิฉะนัน้ จะถือว่าการรายงานตัวเขา้ศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 

 
ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว 

*** ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ *** 
ผู้สมัครที่ไม่มารายงานตัวเปน็นักศึกษาตามวันเวลาท่ีประกาศ 

จะถือว่าผูส้มัครสละสิทธิ์ในการเขา้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
        
8. การปฐมนเิทศ 

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

     ประกาศ ณ วันที่   9   เมษายน 2563 
 




