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มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ปฏิทินการรับสมคัรสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง 

ประจําปการศึกษา 2558 (รอบสอง) 

กิจกรรม วัน / เดือน / ป หมายเหตุ 

1. เปดรับสมัคร 1 พฤษภาคม 2558 

ถึง 

31 พฤษภาคม 2558 

สมัครผานเว็บไซตเทานั้น ตลอด 24 ชั่วโมง 
http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp 

 

หรือติดตอศูนยรับสมัครนิสตินักศกึษา อาคาร 1 ช้ัน 1 

2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 10 มิถุนายน 2558 

 

ตรวจสอบรายชื่อท่ี www.bsru.net หรือ 
http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp 

3. วันสอบคัดเลือก วันเสารท่ี 13 มิถุนายน 2558  

- สอบขอเขียน สอบขอเขียน (09.00 – 12.00 น.)  

- สอบสมัภาษณ/สอบปฏิบัติ สอบสมัภาษณ/ปฏิบัติ (13.30 เปนตนไป) สถานท่ีสอบ 

 ** มีการสอบปฏิบัตเิฉพาะ 4 สาขาวิชาน้ี ** รายละเอียดการสอบใหตรวจสอบไดจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

1) ดนตรตีะวันตก 

2) ดนตรไีทย 

ตารางจํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/

สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะ  
3) ออกแบบนิเทศศิลป ของผูสมัครแตละสาขาวิชา (หนา 3 – 11) ** 

4) นาฏยศิลป (ไทย และสากล)   

4. ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ

ในมหาวิทยาลัย 

22 มิถุนายน 2558 

 

ตรวจสอบรายชื่อท่ี www.bsru.net หรือ 
http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp 

5. วันรายงานตัวพรอมชําระ

คาธรรมเนียมตางๆ เต็มจํานวน 

1 กรกฎาคม 2558 

09.00 – 15.30 น. 

สถานท่ีรายงานตัว 

สํานักสงเสริมวิชาการฯ (อาคาร 5 ชั้น 1) 

6. วันปฐมนิเทศ - วัน เวลา และสถานท่ี สํานักกิจการนิสิต

นักศึกษาจะแจงใหทราบในภายหลัง 

7. วันเปดภาคเรียน 17 สิงหาคม 2558  
 

หมายเหตุ 

 ผูสมัครท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นในข้ันตอนท่ี 1 และชําระเงินเรียบรอยแลว หากตรวจสอบรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบไมพบในข้ันตอนท่ี 2      

ใหติดตอศูนยรับสมัครนิสิต – นักศึกษาดวยตนเองในวันจันทร – ศุกร เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ 

พรอมนําหลักฐานการชําระคาสมัครสอบมาดวย หรือโทร. 02-4737000 ตอ 1716 , 1998  กรุณาติดตอกอนวันท่ี 12 มิถุนายน 2558 

เง่ือนไขในการเขาศึกษาตอ 

1. ผูสมัครท่ีผานการสอบคัดเลือก และรายงานตัวเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาแลว                                                    

                  *** ไมสามารถเปล่ียนแปลงหรือขอยายสาขาวิชาได ***                                                                      

2.  วุฒิการศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษา กอนวันท่ี 17 สิงหาคม 2558                                                        

               *** มิฉะนั้น จะถือวาการรายงานตัวเขาศึกษาตอเปนโมฆะ *** 

 

http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp
http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp
http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจําปการศึกษา 2558 (รอบสอง) 

--------------------------------- 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มีความประสงคจะเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจําปการศึกษา 

2558  ระหวางวันท่ี 1 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  จึงขอประกาศรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครสอบ

คัดเลือกดังนี้ 

 

1.  คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัครทุกสาขาวิชา  

1.1. เปนผูยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

1.2. เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยู หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

หรือเทียบเทา   

*** ท้ังนี้ ผูท่ีกําลังศึกษาอยู จะตองสําเร็จการศึกษา กอนวันท่ี 17 สิงหาคม 2558 *** 

*** มิฉะนั้น จะถือวาการรายงานตัวเขาศึกษาตอเปนโมฆะ *** 

1.3 เปนผูท่ีไมมีโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคตอ

การศึกษา 

1.4 ไมเคยหรือปวยเปนโรคจิต โรคประสาท 

1.5 มีความสมบูรณท้ังรางกาย และจิตใจท่ีไมเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

1.6 เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอมหาวิทยาลัยไดวา จะตั้งใจศึกษา 

เลาเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูแลว หรือท่ีจะมี

ตอไปโดยเครงครัดทุกประการ 

1.7 ตองเปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
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2.   จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา  

รหัส 

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวนรับ 

(คน) 

รหัสวิชาสอบ 

สัมภาษณ คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 
พ้ืนฐาน 

พ้ืนฐานสาขาวิชา/

ปฏิบัติเฉพาะทาง 

คณะครุศาสตร   

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  

2148 การประเมินผลและวิจัยทางการศกึษา 20 001    

2156 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 45 001    

2161 คอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา 40 001    

รวมคณะครุศาสตร 105     

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  

2307 ภาษาอังกฤษ 50 001    

2340 ภาษาจีน 50 001    

2369 ธุรกิจอิสลามศึกษา 40 001    

2370 เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 45 001    

 ภาษาไทย      

2344 - ภาษาไทยทางธุรกิจ 20 001    

2345 - ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารมวลชน 20 001    

2346 - ภาษาและวรรณกรรม 20 001    

2391 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 60 001    
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2.   จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 

รหัส 

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวน

รับ 

(คน) 

รหัสวิชาสอบ 

สัมภาษณ คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 
พ้ืนฐาน 

พ้ืนฐานสาขาวิชา/

ปฏิบัติเฉพาะทาง 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ตอ)  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  

2375 ดนตรตีะวันตก 80 001 701 

ปฏิบัติเครื่องดนตรี  

และทดสอบการฟง

เสียงดนตร ี

 1. มีความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรี และมีทักษะพ้ืนฐาน 

ทางดนตรี 

2.  มีวินัย ซื่อสัตย ขยัน อดทน เสียสละและมีความรับผิดชอบ 

3.  มีความสนใจท่ีตองการศึกษาดนตรีอยางแทจริง 

*** เพ่ิมเติม สาขาวิชาดนตรีตะวันตก มีการสอบสัมภาษณและสอบปฏิบัตใินวันศุกรที่ 12 มิถุนายน 2558 ดวย *** 
2376 การจัดการสารสนเทศ 30 001    
2378 ดนตรไีทยเพ่ือการอาชีพ 30 001 702 

ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย

ตามความถนัด 

 

มีความรูความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยชิ้นใดก็ได 

 สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา      
2348 - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 20 001    
2350 - ประวัติศาสตรเพ่ือการพัฒนา 20 001    
2379 - ภูมิสารสนเทศ 20 001    
2380 - การพัฒนาตามแนววิถีพุทธ 20 001    

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)  

2338 ออกแบบนิเทศศิลป 50 001 703 

ปฏิบัติการวาดภาพ 

เพ่ือการออกแบบ 

 

มีเกรดเฉลีย่สะสม 2.25 ข้ึนไป และมีความรูดานศลิปะและการออกแบบ 
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2.   จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 

รหัส 

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวนรับ 

(คน) 

รหัสวิชาสอบ 

สัมภาษณ คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 
พ้ืนฐาน 

พ้ืนฐานสาขาวิชา/

ปฏิบัติเฉพาะทาง 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ตอ)  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)  

 นาฏยศิลป   704 

สอบปฏิบัตินาฏยศลิป 

ตามความถนัด 

  

2377 - นาฏยศิลปไทย 60 001   

2382 - นาฏยศิลปสากล 60 001   

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  

2310 รัฐประศาสนศาสตร 40 001    
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  

2903 นิติศาสตร   60 001    
รวมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 795     

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  

2207 วิทยาการคอมพิวเตอร 81 002   1. กําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศกึษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6) หรือเทียบเทา  

2. กําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา 

2211 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 35 002   กําลังศึกษาอยู หรือสาํเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ม.6) สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 
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2.   จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 

รหัส 

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวนรับ 

(คน) 

รหัสวิชาสอบ 

สัมภาษณ คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 
พ้ืนฐาน 

พ้ืนฐานสาขาวิชา/

ปฏิบัติเฉพาะทาง 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ)  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  

2215 เกษตรศาสตร 30 002   กําลังศึกษาอยู หรือสาํเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6) สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 

2216 เคม ี 30 002   1. กําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศกึษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6) สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร  

2. นิสิตไทยหรือนิสติตางชาติท่ีเขาใจภาษาไทยเปนอยางดี  

สามารถอาน เขียนภาษาไทยได 

2222 คณิตศาสตร 40 002   1. กําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศกึษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6) หรือเทียบเทา  

2. กําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา 

2225 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 50 002   1. กําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศกึษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6) หรือเทียบเทา  

2. ไมมีความพิการจนเปนอุปสรรคตอการเรียน 

2254 ฟสิกสประยุกต 30 002   กําลังศึกษาอยู หรือสาํเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

(ม.6) สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 

2251 จุลชีววิทยา              35 002   กําลังศึกษาอยู หรือสาํเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6) สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 
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2.   จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 

รหัส 

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวนรับ 

(คน) 

รหัสวิชาสอบ 

สัมภาษณ คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 
พ้ืนฐาน 

พ้ืนฐานสาขาวิชา/

ปฏิบัติเฉพาะทาง 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ)  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   

2260 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 17 002   กําลังศึกษาอยู หรือสาํเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 

2284 ชีววิทยา 40 002   กําลังศึกษาอยู หรือสาํเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ  002   

กําลังศึกษาอยู หรือสาํเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

หรือเทียบเทา 

2236 - การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 002   
2237 - เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม 17 002   
2238 - เทคโนโลยีซอฟตแวรและโมบาย

แอพพลิเคช่ัน 

16 002   

2240 เคมีอุตสาหกรรม  39 002 
 

 กําลังศึกษาอยู หรือสาํเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 

2281 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส 35 002 

 

 1. กําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศกึษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6) หรือเทียบเทา  

2. กําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
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2.   จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 

รหัส 

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวนรับ 

(คน) 

รหัสวิชาสอบ 

สัมภาษณ คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 
พ้ืนฐาน 

พ้ืนฐานสาขาวิชา/

ปฏิบัติเฉพาะทาง 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ)  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  

2282 แอนิเมช่ันและมลัตมิีเดยี 60 002 
 

 กําลังศึกษาอยู หรือสาํเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   

(ม.6) หรือเทียบเทา 

2283 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 35 002 
 

 กําลังศึกษาอยู หรือสาํเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   

(ม.6) สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป การแพทยแผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)  

2256 การแพทยแผนไทย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 

(หลักสูตรสภาวิชาชีพ) 

22 002 

 

 1. กําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศกึษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6) สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 

2. กําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญาดานการแพทยแผนไทย 

และ/หรือการแพทยแผนไทยประยุกต และ/หรือวิทยาศาสตรสุขภาพ 

โดยวิธีการเทียบโอนหนวยกิต 

3. มีสุขภาพสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ ไมเจ็บปวยหรือเปนโรคตดิตอ

รายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา และ/หรือการ

ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย 

จากสภาการแพทยแผนไทย 
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2.   จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 

รหัส 

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวนรับ 

(คน) 

รหัสวิชาสอบ 

สัมภาษณ คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 
พ้ืนฐาน 

พ้ืนฐานสาขาวิชา/

ปฏิบัติเฉพาะทาง 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ)  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)  

 ก า ร จั ด ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ

เทคโนโลยี 

  
 

 1. กําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศกึษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6) หรือเทียบเทา  

2. กําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.)  

2285 - การจัดการคุณภาพ 30 002   
2286 - การจัดการผลิต 25 002   
2287 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส 

อุตสาหกรรม 

57 002 

 

 1. กําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศกึษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6) หรือเทียบเทา  

2. กําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  

 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม     1. กําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศกึษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย    

(ม.6) หรือเทียบเทา 

2. กําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) 

2271 - เทคโนโลยีการผลิต 20 002   
2272 - เทคโนโลยีโลจิสติกส 12 002 
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2.   จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 

รหัส 

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวน

รับ 

(คน) 

รหัสวิชาสอบ 

สัมภาษณ คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 
พ้ืนฐาน 

พ้ืนฐานสาขาวิชา/

ปฏิบัติเฉพาะทาง 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ)  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  

2602 วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต 50 002   1. กําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศกึษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย    

(ม.6) สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร หรือศิลป – คํานวณ หรือ

เทียบเทา 

2. กําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) สายชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเช่ือม ชางไฟฟา และสาย

พาณิชยการ 

2603 วิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ 64 002   1. กําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศกึษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย    

(ม.6) สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร หรือศิลป – คํานวณ หรือ

เทียบเทา 

2. กําลังศึกษาอยู หรือสําเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) สายชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเช่ือม ชางไฟฟา และสาย

พาณิชยการ 

หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  

 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม     

กําลังศึกษาอยู หรือสาํเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) 

3270 - เทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม 25 002   
3271 - เทคโนโลยีการผลติ 29 002   
3272 - เทคโนโลยีโลจิสติกส 16 002   

รวมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 952     
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2.   จํานวนท่ีรับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 

รหัส 

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวนรับ 

(คน) 

รหัสวิชาสอบ 

สัมภาษณ คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครแตละสาขาวิชา 
พ้ืนฐาน 

พ้ืนฐานสาขาวิชา/

ปฏิบัติเฉพาะทาง 

คณะวิทยาการจัดการ  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)   

2374 การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 20 001    

2381 การประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ 80 001    

 การสื่อสารมวลชน      

2384 - สรางสรรคและผลติรายการวิทย ุ 15 001    

2385 - สรางสรรคและผลติรายการโทรทัศน 15 001    

2386 - ผูประกาศและการแสดง 15 001    

2383 - ภาพยนตรและมัลติมีเดีย 30 001    

2387 - ขาวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร 20 001    

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  

2412 การบริหารทรัพยากรมนุษย 40 003    
2414 คอมพิวเตอรธุรกิจ 40 003   รับเฉพาะวุฒิ ม.6 หรือเทียบเทา (ไมรับวุฒิ ปวส.) 
2415 การเปนผูประกอบการ 50 003    

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  
2501 การบัญชี 60 003    

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)  
2417 เศรษฐศาสตร 50 003    

รวมคณะวิทยาการจัดการ 435     

รวมท้ังส้ิน 2,287     



 

 

 

3.  รายวิชาพ้ืนฐานท่ีใชสอบคัดเลือกสําหรับผูสมัครสอบเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 

รหัสวิชาและช่ือวิชาท่ีสอบ กลุมสาระการเรียนรูท่ีใชออกขอสอบ 

001  วิชาพ้ืนฐาน 1 

 

1) คณิตศาสตร 

2) ภาษาไทย 

3) ภาษาอังกฤษ 

4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

002  วิชาพ้ืนฐาน 2 1) คณิตศาสตร 

2) ภาษาไทย 

3) ภาษาอังกฤษ 

4) วิทยาศาสตรท่ัวไป (เคมี ชีววิทยา ฟสิกส) 

003  วิชาพ้ืนฐาน 3 1) คณิตศาสตร 

2) ภาษาไทย 

3) ภาษาอังกฤษ 
 

4.  การสมัครสอบคัดเลือก 

ผูสมัครตองตรวจสอบวาตนเองมีคุณสมบัติครบถวน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ระดับปริญญาตรี ประเภท

รับตรง ประจําปการศึกษา 2558 แลวจึงดําเนินการสมัคร โดยผูสมัครสามารถเลือกสมัครสอบไดเพียง 1 สาขาวิชาเทาน้ัน  

           ผูสมัครที่ผานการสอบคัดเลือก และรายงานตัวเปนนิสิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาแลว 

     *** ไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอยายสาขาวิชาได *** 
 

5. ข้ันตอนการสมัครสอบคัดเลือก 

1 ) ผู ส มั ค ร บั น ทึ ก ข อ มู ล ก า ร ส มั ค ร ผ า น ร ะ บ บ รั บ ส มั ค ร อ อ น ไ ล น ท า ง อิ น เ ต อ ร เ น็ ต ท่ี             

http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp หรือ www.bsru.net เพ่ือบันทึกขอมูลและเลือกสาขาวิชาท่ีตองการ

สมัคร  

2) ตรวจสอบขอมูลการสมัครใหถูกตอง และพิมพแบบฟอรมการชําระเงินคาสมัคร (หากพบวามีการกรอก

ขอมูลของผูสมัครไมถูกตอง ขอใหผูสมัครดําเนินการแกไขขอมูลใหมใหถูกตอง  มหาวิทยาลัยจะถือขอมูลการสมัครท่ี

บันทึกในระบบ INTERNET เปนสําคัญ) 

3) นําแบบฟอรมการชําระเงินคาสมัคร ไปยื่นชําระไดท่ีเคานเตอรธนาคารไทยพาณิชย ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

หากผูสมัครรายใด มิไดดําเนินการชําระคาเงินคาสมัคร ตามวันเวลาท่ีกําหนดจะถือวาการกรอกขอมูลการสมัครในระบบ

รับสมัครออนไลนทางอินเตอรเน็ตเปนโมฆะ 

4) ผูสมัครสามารถตรวจสอบสถานะ การชําระเ งินคาสมัครได ท่ี  www.bsru.net หรือ

http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp หรือ หลังจากชําระคาสมัครแลวภายใน 3 วันทําการ (ไมนับรวมวัน

ชําระเงินคาสมัครในวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดราชการ) 
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6.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบ วันท่ี 10 มิถุนายน 2558 ทางเว็บไซต 

http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp หรือ www.bsru.net  และผูท่ีมีสิทธ์ิสอบคัดเลือก จะตองมาสอบ

คัดเลือก (สอบขอเขียน/สัมภาษณ/ปฏิบัติ) ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2558  
 

7.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และการบันทึกประวัตินักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในวันท่ี 22 มิถุนายน 2558 ทาง

เว็บไซต http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp หรือ www.bsru.net ผูสมัครท่ีมีสิทธ์ิเขาศึกษา จะตอง

ดําเนินการกรอกขอมูลผานเว็บไซต โดยสามารถเขาไปกรอกขอมูลไดตั้งแต 22 – 30 มิถุนายน 2558 นักศึกษาตองกรอก

ขอมูลประวัติใหครบถวนสมบูรณ (กรุณาอานคําแนะนําในการกรอกอยางละเอียด) 
 

8.  การรายงานตัวเปนนิสิต 

8.1 ผูสมัครท่ีผานการคัดเลือกจะตองมารายงานตัวพรอมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา (เต็มจํานวน)           

ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 15.30 น.   
  8.2 นิสิตจะตองเตรียมหลักฐานประกอบการรายงานตัวมาแสดงตอเจาหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

1)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 3 ฉบับ       

2)   สําเนาทะเบียนบาน 3 ฉบับ 

3) สําเนาวุฒิการศึกษา 3 ฉบับ  วุฒิการศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษา กอนวันท่ี 17 สิงหาคม 2558       

            *** มิฉะนัน้ จะถือวาการรายงานตัวเขาศึกษาตอเปนโมฆะ *** 

4) สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ถามี) 3 ฉบับ 

 

       *** ผูสมัครท่ีไมมารายงานตัวเปนนิสิตตามวันเวลาท่ีประกาศ จะถือวาผูสมัครสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา

ตอท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา *** 
 

9.  การปฐมนิเทศ 

  ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา หรือตรวจสอบผาน www.bsru.net 
 

10.  สถานท่ีติดตอสอบถาม 

  ศูนยรับสมัครนิสิต-นักศึกษา  อาคาร 1 ช้ัน 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา   

  เลขท่ี 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600   

  โทรศัพท 02-4737000 ตอ 1716, 1998 
 

 
 

         ประกาศ ณ วันท่ี   1  พฤษภาคม 2558 
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แจงถึงบุคคลผูที่สมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอในสาขาวิชาดนตรีตะวันตก  

ศศ.บ. หลักสูตร ๔ ป ภาคปกติ (รอบสอง) 
 

----------------------------------------------------------------- 
 

หลังจากที่ทานได กรอกขอมูลการสมัครสอบในระบบของมหาวิทยาลัย เรียบรอยแลว 

 

ใหทานสงขอมูลดังตอไปนี้มายังสาขาวิชาดนตรีตะวันตก 

ทาง  E-Mail : nisit.bsrumusic@gmail.com 
 

- ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) 

- หมายเลขประจําตัวผูเขาสอบ 

- เคร่ืองดนตรีท่ีทานใชสอบปฏิบัติ 

- หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอทานได ***มีคนรับสาย*** 

- ในกรณีผูท่ีสอบรอบแรกไมผานใหระบุดวยวา (สอบรอบท่ีสอง) 
 

 หมายเหต ุ

- ในกรณี Guitar/Piano/Voice กรุณาระบุประเภทท่ีสอบดวย คือ Pop/Jazz/Classic 

เทานั้น 

- ถาสง E-Mail มาทุกทานนะครับ เพราะเราจะสงเนื้อหาแลวกําหนดการตาง ๆ กลับไป

ใหทาน 

***สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ ๐๙๖ – ๐๙๕ - ๔๘๕๓ (พ่ีกลม)*** 
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