
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปฏิทินการดำเนินการคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตร ีภาคปกติ 

ประจำปีการศึกษา 2565 
รอบที่ 2 Quota 

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี 
1. สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ 
http://admission.bsru.ac.th 

สามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา ค่าสมัคร 300 บาท 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2565 

2. ชำระเงินค่าสมัคร ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2565 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และวิธีการพิจารณาเข้า
ศึกษา ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th 

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 

4. วันสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 
6. วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ 

(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 
วันที่ 7 – 11 เมษายน 2565 

7. ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com 
(ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก   

ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา 
จะขอสิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้) 

วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2565 

8. วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 สิงหาคม 2565 
หมายเหตุ 

ผู้สมัครที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในข้ันตอนท่ี 1 และชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบไม่พบรายช่ือผู้มีสิทธิ์
สอบ ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 5) ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมนำหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร  0 -2473-7000 ต่อ 
1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998 (กรุณาติดต่อก่อนวันสอบสัมภาษณ์) 

เง่ือนไขในการเข้าศึกษาต่อ 
วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2565 
*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 

 
 
 ข้อมูลกำหนดการรับสมัคร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS) 

ประจำปีการศึกษา 2565 
รอบที่ 2 Quota 

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

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota ตั ้งแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2565 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้ 
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เว้นแต่หลักสูตร
ปริญญาตรี (ต ่อเนื ่อง) จะต้องสำเร ็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะเข้า
ศึกษาหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเท่าขึ้นไป ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง สำหรับนักศึกษา
ต่างชาติต้องสำเร็จการศึกษาเทียบได้ในระดับเดียวกัน 

2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
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2. คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจำนวนรับ 

ลำดับ สาขาวิชา 
จำนวน

รับ 
ตรวจสอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร 

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 

1 ค.บ. การประถมศึกษา 24 หน้า 12-13 
2 ค.บ. การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา 15 หน้า 14 

3 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 20 หน้า 15 

4 ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว 5 หน้า 16-17 
5 ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 15 หน้า 18 

6 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 หน้า 19 
7 ค.บ. ศิลปศึกษา 20 หน้า 20-21 

8 ค.บ. พลศึกษา 30 หน้า 22 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
9 ค.บ. ภาษาไทย 35 หน้า 23-24 

10 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 20 หน้า 25-26 

11 ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา 50 หน้า 27-28 
12 ค.บ. สังคมศึกษา 20 หน้า 29 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
13 ศป.บ. ครีเอทีฟกราฟิก 30 หน้า 30 

14 ศป.บ. นาฏยศาสตร์การแสดง 20 หน้า 31 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
15 น.บ. นิติศาสตร์ 40 หน้า 32 

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

16 ศศ.บ. ภาษาจีน 60 หน้า 33 
17 ศศ.บ. ภาษาไทย 50 หน้า 34 

18 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 50 หน้า 35 

19 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 10 หน้า 36 
20 ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 50 หน้า 37 
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2. คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจำนวนรับ 

ลำดับ สาขาวิชา 
จำนวน

รับ 
ตรวจสอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  
ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 

21 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 120 หน้า 38 

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
22 บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 20 หน้า 39 

23 บธ.บ. การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ 60 หน้า 40 

24 บธ.บ. การตลาดดิจิทัลเชิงสรา้งสรรค์ 35 หน้า 41 
25 บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล 60 หน้า 42 

26 บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการ 50 หน้า 43 
27 บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 40 หน้า 44 

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

28 บช.บ. การบัญช ี 50 หน้า 45 
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 

29 ศ.บ. นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน 50 หน้า 46 

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
30 ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยว 60 หน้า 47 

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
31 นศ.บ. การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 40 หน้า 48 

32 นศ.บ. การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง 40 หน้า 49 

33 นศ.บ. ภาพยนตร์ 30 หน้า 50 
34 นศ.บ. บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง 60 หน้า 51 

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

35 ค.บ. คณิตศาสตร์ 20 หน้า 52 
36 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 15 หน้า 53 

37 ค.บ. ชีววิทยา 30 หน้า 54 
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2. คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจำนวนรับ 

ลำดับ สาขาวิชา 
จำนวน

รับ 
ตรวจสอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร 

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

38 พท.บ. การแพทย์แผนไทย 20 หน้า 55 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 

39 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 20 หน้า 56 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
40 วท.บ. เทคนิคการแพทย์ 10 หน้า 57 

41 วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์  20 หน้า 58 
42 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20 หน้า 59 

43 วท.บ. เคมีผลิตภัณฑ์ 25 หน้า 60 

44 วท.บ. อุตสาหกรรมชีวภาพ 20 หน้า 61 
45 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 30 หน้า 62 

46 วท.บ. แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย 20 หน้า 63 

47 วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30 หน้า 64 
48 วท.บ. เทคโนโลยีอัจฉริยะ (แขนงวิชาเทคโนโลยีและระบบ

อัตโนมัติทางการแพทย์) 
15 หน้า 65 

49 วท.บ. เทคโนโลยีอัจฉริยะ (แขนงวิชาหุ่นยนต์และอุปกรณ์
อัจฉริยะ) 

15 หน้า 66 

50 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 25 หน้า 67 

51 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 หน้า 68 

52 วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 20 หน้า 69 
53 วท.บ. วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม 30 หน้า 70 

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

54 วท.บ. การประกอบและบริการอาหาร 60 หน้า 71 

55 วท.บ. การออกแบบระบบโลจิสติกส์ 30 หน้า 72 
56 วท.บ. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 20 หน้า 73 
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2. คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจำนวนรับ 

ลำดับ สาขาวิชา 
จำนวน

รับ 
ตรวจสอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)  
ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 

57 ค.อ.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 30 หน้า 74 

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

58 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน 25 หน้า 75 
59 วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน 25 หน้า 76 

60 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ 30 หน้า 77 

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

61 อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 
(แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ) 

30 หน้า 78 

62 อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 
(แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า) 

30 หน้า 79 

63 อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 
(แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์) 

30 หน้า 80 

64 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน 30 หน้า 81 

วิทยาลัยการดนตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
65 ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา 30 หน้า 82-84 

66 ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา 20 หน้า 85-86 

วิทาลัยการดนตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
67 ดศ.บ. วิชาเอกดนตรีตะวันตก 40 หน้า 87-89 

68 ดศ.บ. วิชาเอกดนตรีไทย 10 หน้า 90-91 

วิทยาลัยการดนตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
69 ทล.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี 10 หน้า 92-94 

 รวมทั้งหมด 2,149  
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3. การสมัครเข้าศึกษา และรายละเอียดขั้นตอนสมัคร 
3.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปี
การศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota แล้วจึงดำเนินการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถ เลือกสมัครได้ 1 
สาขาวิชา โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท 

3.2 ผู ้สนใจสมัครเข ้าศ ึกษา สามารถทำการสมัครผ ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ท ี ่ เว ็บไซต์ 
http://admission.bsru.ac.th ตั้งแตว่ันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2565 

3.3 กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียดก่อนทำการ 
“ยืนยันการสมัคร” 

3.4 พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก เพ่ือนำไปชำระค่าสมัคร 
3.5 ชำระค่าสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ๊กซีทุกสาขา           

ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2565 หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ชำระเงิน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่กรอกในระบบรับสมัคร
ออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ 

3.6 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะ การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ หลังจากวันที่ชำระค่า
สมัครแล้ว  3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ
วันหยุดราชการ)  โดยเลือกเมนู “ตรวจสอบผลการสมัคร” หากการสมัครสมบูรณ์ สถานะผู้สมัคร
จะเป็น “ผู้สมัครเข้าคัดเลือก” 

 
4. เงื่อนไขการสมัคร 

4.1 ผู ้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีค ุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร                 
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับ
สมัครจะถือว ่าผู ้น ั ้นขาดคุณสมบัติไม่ม ีส ิทธ ิเข ้าศึกษา กรณีที ่ เส ียค่าสมัครแล้วจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4.2 นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ คนละ 1 สิทธิ์ นักเรียนสามารถเลือกสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด แต่เม่ือยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการเข้า
รับการคัดเลือกในรอบถัดไปจะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์
จะต้องทำในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่จะ
กระทำได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่กำหนด ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ใน
ระบบ 
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5. วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา และคุณสมบัติผู้สมัคร 

5.1 วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา และคุณสมบัติผู้สมัคร สามารถดูได้จาก เอกสารแนบท้ายประกาศ 
มหาวิทยาลัย เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 
2565 รอบท่ี 2 Quota 

5.2 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 
2565 รอบที่ 2 Quota ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกตามที่สาขาวิชา
กำหนด ทั้งนี้ การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

5.3 วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 
 

6. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

6.1 สอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 

6.2 วิธีการพิจารณาเข้าศึกษามี 3 รูปแบบ คือ 

1) การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ (ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

2) การสัมภาษณ์ผ่านทางโปรแกรมอื่น ๆ ในลักษณะที่สามารถ Voice Call /Video Call ได้ 

ตามท่ีสาขาวิชากำหนด (ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

3) สอบสัมภาษณ์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

6.3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 ที่เว็บไซต์ 

http://admission.bsru.ac.th 

โดยผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน สถานะการสมัคร จะเป็น “ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก” 

สำหรับผู้ที่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน สถานะการสมัคร จะเป็น “ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก” 

6.4 หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ใน

ประกาศรับสมัคร หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือปลอมแปลงเอกสาร  

จะถือว่าการสมัครครั ้งนี ้ เป ็นโมฆะ และไม่ค ืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และ

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ไมว่่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม 
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7. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา (วันที่ 7 – 11 เมษายน 2565) 

*** เป็นการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย *** 

7.1 บันทึกข้อมูลผู้รายงานตัว (ผู้สมัครต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนที่จะพิมพ์ใบ 
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า) 

1) เข้าเว็บไซต ์http://mis.bsru.ac.th 
1) กดปุ่ม “ระบบรับสมัครนักศึกษา” 
2) กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” และกรอกรหัสบัตรประชาชน ทั้ง 2 ช่อง (ในกรณีที่ไม่เคยตั้ง

รหัสผ่านใหม่) จากนั้น กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 
3) กดปุ่ม “ผลการสมัคร” 
4) กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูลก่อนรายงานตัว” 
5) กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องจากนั้น กดปุ่ม “บันทึก” หากกรอกข้อมูลครบถ้วน จะ

ปรากฏหน้าจอ “ผลการสมัคร” แต่ถ้าหากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ** หน้าจอก็จะอยู่ที่
ขั้นตอนนี้ เหมือนเดิม และมีข้อความขึ้นด้านบนว่า “เกิดข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูล 
กรุณาตรวจสอบ” วิธีแก้ไข คือ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกอีกครั้งว่ากรอกถูกต้องและ
ครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วนให้กรอกให้ครบ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “บันทึก” อีกครั้ง 

6) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน จะปรากฏหน้าจอ “ผลการสมัคร” จากนั้นกดปุ่ม “ถอยกลับ” 
7) กดปุ่ม “ออกจากระบบ” 

 
7.2 พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

1) เข้าเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th 
2) กดปุ่ม ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ/เข้าสู่ระบบ 
3) กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบ” จากนั้นเข้าสู่ระบบโดย

ใส่ รหัสผ่าน (เลือกวันเกิดจากปฏิทิน) จากนั้นกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 
4) กดปุ่ม พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
5) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้อง ให้  ที่หน้าข้อความ 

ข้าพเจ้าฯ ขอยืนยันว่าได้ตรวจสอบข้อมูลดังข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
จากนั้นกดปุ่ม พิมพ์ใบชำระเงิน (หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้กลับไปแก้ไขข้อมูลที่
เว็บไซต์ http://mis.bsru.ac.th ตามข้ันตอนที่ 7.1) 

6) พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า/ใบเสร็จรับเงิน จากนั้นนำไปชำระ    
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ 
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7.3 ตรวจสอบรหัสนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ https://link.bsru.ac.th/studentstatus โดยสามารถ

ตรวจสอบได้หลังจากวันที่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันเสาร์ 
วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

7.4 ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาได้ที่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา : http://mis.bsru.ac.th กดปุ่ม     
“เข้าสู่ระบบ” โดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาที่ได้จากข้อ 7.3 สำหรับรหัสผ่านให้ใช้เลขบัตร
ประจำตัวประชาชนในการเข้าใช้งาน เลือกเมนูประวัตินักศึกษาเพ่ือตรวจสอบข้อมูล 

7.5 ยื่นเอกสารการรายงานตัว ผ่านเว็บไซต์ https://aarservice.bsru.ac.th/document ได้ตั้งแต่
วันที่ 20 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2565 

7.6 หลักฐานการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย  
1) บัตรประชาชน 
2) ทะเบียนบ้าน 
3) ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
4) วุฒิการศึกษา (ปพ.1) 

 
วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2565 
*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 

 
7.7 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้รับชำระจากนักศึกษาไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืน

ให้กับนักศึกษาไม่ว่าในกรณีใด ๆ 
7.8 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยาแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ 
7.9 ผู้สมัครที่ไม่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวันเวลาที่ประกาศ จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้า

ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
9. การปฐมนิเทศ 

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หรือเว็บไซต์สำนักกิจการนักศึกษา 
http://dsad.bsru.ac.th 
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10. สถานที่ติดต่อสอบถาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 
เลขที่ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998 

 
 
 

     ประกาศ ณ วันที่  18 พฤศจิกายน 2564 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. การประถมศึกษา 
 คณะ : ครุศาสตร ์
หลักสูตร : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740101700201A 
จำนวนรับ : 24 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ผู้เข้าศึกษาต้องกำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามีค่านิยม
เจตคติที่ดี และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูและผ่าน
เกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด 

2. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ

การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
5. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของคณะครุศาสตร์ โดยบุคคลที่จะเข้าศึกษาต้องมีความถนัดทางวิชาชีพครู  มี

บุคลิกภาพ และจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู 
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 
 มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 - ส่งแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)มาทางอีเมลของสาขาวิชาการประถมศึกษา elementary.bsru@gmail.com 
 - หัวข้ออีเมลให้ระบุว่า “ส่ง Portfolio รอบท่ี 2 ของ…(ระบุชื่อและ นามสกลุ)”... ของผู้สมัคร 
 - ส่งไฟล์ในรูปแบบ pdf file จำนวน 1 ไฟล์เท่าน้ัน 
 - กำหนดการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางอีเมลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 มีนาคม 2565 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. การประถมศึกษา (ต่อ) 
ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ต่อ) 
 - ให้ผู้สมัครทีด่ำเนินการสมคัรแลว้เสร็จเข้ากลุม่ Line Group ของสาขาวิชาการประถมศึกษา ช่ือกลุม่คือ  
TCAS 65/2 Bsru การประถมศกึษา 

 
QR Code สาขาวิชา ค.บ. การประถมศึกษา 

 - ให้ผู้สมัครโหลด Application ของ Zoom เพื่อเข้ารบัการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน ์

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
 สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom (ไม่ต้องเดินทางมา
มหาวิทยาลยั) 
 Meeting ID: 632 849 6675 
 Passcode: 122333 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา 
 คณะ : ครุศาสตร ์     หลักสูตร : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740101700401A  จำนวนรับ : 15 คน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ผู้เข้าศึกษาต้องกำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาไม่ตำ่กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า มีค่านิยม เจตคติ
ที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูและผ่านเกณฑ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
เป็นผู้กำหนด 

2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตามที่คณะกำหนด 
4. ผู ้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาหรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 
 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ไม่เป็นผู้ทุพลภาพ หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 ผู้สมัครสาขาวิชา ค.บ. การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ 

1. e-mail : eer@bsru.ac.th หรือ 
2. กลุ่มไลน์ “TCAS65.BSRU วัดประเมินและวิจัย” 

  *** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
 สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านกลุม่ไลน์  
 “TCAS65.BSRU วัดประเมินและวิจัย” (ไมต่้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 
  
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
QR Code สาขาวิชา ค.บ. การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
 คณะ : ครุศาสตร ์     หลักสูตร : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740101700601A  จำนวนรับ : 20 คน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีค่านิยม เจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู 

และผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการ
คัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด 

3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ส่งแฟ้มสะสมผลงานท่ี Email : Earlychild.bsru@gmail.com 
  *** แนบแฟ้มสะสมผลงานเป็น file pdf. เท่านั้น ไมร่ับเป็น link และบันทึกช่ือไฟล์ด้วยช่ือนักเรยีนผูส้มัคร  
  *** ใส่ชื่อหัวข้ออีเมลล์ว่า : ช่ือ-สกุล สมัครรอบโควต้าปฐมวยั 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 

หมายเหตุ 
  * ขอใหผู้้สมัครสาขาวิชา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ทุกคน แอดไลน์ตาม QR Code นี ้สำหรับสาขาวิชาแจ้งข่าว
และประชาสัมพันธเ์พิ่มเตมิ * 

 
 
 
 
 

Open chat : สาขาปฐมวัย มรภ.บ้านสมเด็จ รอบโควต้า 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว 
 คณะ : ครุศาสตร ์
หลักสูตร : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740101701201A 
จำนวนรับ : 5 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
  ผู้เข้าศึกษาต้องกำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยม 
เจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู ผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด 
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีเหมาะสมต่อวิชาชีพครู และมีสุขภาพจิตที่ดีและปกติ และหากมีประสบการณ์ทำ
กิจกรรมนักเรียนที่ปรึกษา (Youth Counselor) หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับจิตวิทยาและการแนะแนว จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  - ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มาทางอีเมลของสาขาวิชาจิตวิทยา psy.bsru@gmail.com    
  - หัวข้ออีเมลให้ระบุว่า “ส่ง Portfolio รอบโควต้า  สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว ของนาย/นางสาว
.................. โรงเรียน ...............” 
  - ส่งไฟล์ในรูปแบบ pdf file จำนวน 1 ไฟล์เท่าน้ัน   
  - กำหนดการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทางอีเมลให้แล้วเสรจ็ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2565 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่าน Microsoft Teams (ไมต่้องเดินทางมา
มหาวิทยาลยั) 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสอบสมัภาษณ์  สาขาวิชา ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว (ดูรายละเอียดในหน้าถัดไป) 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว (ต่อ) 
หมายเหตุ 
  - ให้ผู้สมัครที่ดำเนินการสมัครแล้วเสร็จ เข้ากลุ่ม  QR-Code Line Group  ของสาขาวิชาจิตวิทยาและ 
การแนะแนว ช่ือกลุ่มคือ Tcas 65 psychology Bsru-Quota    
 - ให้ผู้สมัครโหลด Application ของ Microsoft Teams เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์   
 - เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ในวันที่ 1 เมษายน 2565 

 
คำชี้แจง  
 Line Group ช่ือ Tcas 65 Psychology Bsru-Quota มไีว้สำหรับผูท้ี่สมัครเข้าเรยีนในสาขาวิชาจิตวิทยาและการ
แนะแนวแล้วเท่าน้ัน   เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์  มิใช่กลุ่มสำหรับสอบถามข้อมลูการสอบอ่ืนๆ  ดังนั้น หาก
ท่านใดท่ียังมิไดส้มัครเข้าเรียน แตต่้องการสอบถามข้อมลูเกี่ยวกับสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ให้สอบถามได้ใน
เฟสบุ๊คหรือ inbox ของ Facebook จิตวิทยาบ้านสมเด็จเท่านั้น 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 คณะ : ครุศาสตร ์     หลักสูตร : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740101701501A  จำนวนรับ : 15 คน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะเป็นครู และมีความรู้ความสามารถพื้นฐาน

ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. มีคุณสมบัติอื ่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่หลักสูตร ภาควิชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนด 
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 
 มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 ผู้สมัครสาขาวิชา ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ 

1. e-mail : chariya.vi@bsru.ac.th 
2. กลุ่มไลน์ “TCAS 65 Bsru (B.Ed.)” 
3. Facebook สาขาวิชา https://www.facebook.com/DTEBSRU 
4. เว็บไซต์ สาขาวิชา http://site.bsru.ac.th/teched/ 

  *** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ *** 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
 สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านกลุม่ไลน์  
 “TCAS 65 Bsru (B.Ed.)” (ไม่ตอ้งเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

หน้า 18



 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 คณะ : ครุศาสตร ์
หลักสูตร : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740101702401A 
จำนวนรับ : 5 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ผู้เข้าศึกษาต้องกำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยม 
เจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่าน
เกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด 

2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ภาคผนวก ก) 
3. ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือตามที่คณะกำหนด 
4. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาหรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมคัรสาขาวิชา ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ไดท้ี ่e-mail : aungtinee.ki@bsru.ac.th 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  ใหผู้้สมคัรสาขาวิชา ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ทุกคน เข้ากลุม่ไลน์  
“สัมภาษณ์วิทย์ท่ัวไป ครุ บ้านสมเด็จ (นศใหม่รหัส65)” ที่ QR-Code นี้  
เพื่อรับข่าวสารต่าง ๆ เช่น การแจง้ลำดับ วันและเวลา ในการสัมภาษณ์  
การรายงานตัว และอื่น ๆ 

 
QR Code สาขาวิชา ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. ศิลปศึกษา 
 คณะ : ครุศาสตร ์
หลักสูตร : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740101702501A 
จำนวนรับ : 20 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวช.สาขาวิชาศิลปกรรม ศิลปะ 
ทัศนศิลป์ หรือ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

2. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม คือ มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/สาขาวิชากำหนด โดยบุคคลที่จะ
เข้าศึกษาต้องมีความถนัดทางวิชาชีพครูมีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูและมีความรู้
พื้นฐานทางศิลปะ ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด 

4.  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครูศิลปะ มีสุขภาพใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครูศิลปะ โดยมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
ศิลปะ 

5. มีแฟ้มสะสมผลงานศิลปะ (Portfolio) ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านศิลปะ และ/หรือมีประวัติผลงาน
การประกวด ทักษะด้านศิลปะในระดับสถาบัน ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร) 
3. สอบสัมภาษณ์ 
4. ทดสอบทักษะพื้นฐานทางทัศนศิลป์ 

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา ค.บ. ศิลปศึกษา ส่งแฟ้มสะสมผลงานเป็นไฟล์ PDF ได้ที่ e-mail : arted@bsru.ac.th 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 

 

 

 

หน้า 20



 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. ศิลปศึกษา (ต่อ) 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านกลุ่มไลน์ “TCAS65 Art-Ed BSRU” 
 http://line.me/ti/g/vfDI2kuYuL (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)  

 
QR Code สาขาวิชา ค.บ. ศิลปศึกษา 

หมายเหตุ 
 การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา กำหนดให้พิจารณาจาก ผลการเรียน แฟ้ม
สะสมผลงาน การสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบทักษะพื้นฐานทางศิลปะตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลงาน “วาดเส้น” ขนาด A2 ตามต้นแบบที่กำหนด ภายในเวลา 1.30 ชั่วโมง (จะประสานงานส่งภาพ
ต้นแบบเป็นรายบุคคลผ่านทางโทรศัพท์) 

2. คลิปวดิีโอ บันทึกช่วงเวลาปฏิบัติงานวาดเส้น โดยให้ปรากฏ ทั้งผู้สมัครคัดเลือกและภาพผลงาน ความยาว
อย่างน้อย 15 นาที (ท้ังนี้คณะกรรมการจะพิจารณาเปรียบเทียบภาพผลงานจากการ ทดสอบ และผลงาน
วาดเส้นใน Portfolio) 

3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่รวบรวมเกียรติประวัติ โดยเฉพาะรางวัลด้านศิลปะ และภาพผลงานศิลปะ
ทุกประเภท เช่น งานวาดเส้น การระบายสีประเภทต่างๆ ภาพผลงานที่แสดงถึงทักษะในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะของผู้สมัคร (ภาพผลงานทัศนศิลป์อย่างน้อย 10 ภาพ) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. พลศึกษา 
 คณะ : ครุศาสตร ์
หลักสูตร : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740101702801A 
จำนวนรับ : 30 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ผู้เข้าศึกษาต้องกำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยม
เจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่าน
เกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครู
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และข้อกำหนดของสาขาวิชา 

คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 
1. มีความสามารถทางกีฬาเป็นตัวแทนหรือได้รับรางวัล ระดับจังหวัด ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
2. สามารถเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตามที่สาขากำหนด 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. ทดสอบสมรรถภาพทางกายตามที่สาขากำหนด 

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมคัรเข้าศึกษาสาขาวิชา ค.บ. พลศึกษา ส่งแฟ้มสะสมผลงานในวนัสอบสมัภาษณ์ 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพทางกายตามทีส่าขากำหนด วันท่ี 1 เมษายน 2565  
  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

*** หมายเหตุ : ผู้สมัครเตรียมชุดกีฬาเพ่ือเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามที่สาขากำหนด *** 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. ภาษาไทย 
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
หลักสูตร : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740102702001A 
จำนวนรับ : 35 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ผู้เข้าศึกษาต้องกำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สอบผ่าน
ข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ 
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด 

2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. มีคุณสมบัติอื ่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่หลักสูตร 

ภาควิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนด 
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 
 ผลการเรียนวิชาภาษาไทยเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีทักษะทางภาษาและมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
ภาษาไทยเป็นอย่างดีใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดีมีความสามารถด้านการอ่านทำนองเสนาะหรือเพลงพ้ืนบ้าน 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมคัร สาขาวิชา ค.บ. ภาษาไทย ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ e-mail : thaied@bsru.ac.th 
 - นักเรียนตั้งช่ือเรื่องในการส่งอีเมล์ ดังนี้ Port โควตา+ช่ือและนามสกุลตนเอง เช่น Port โควตา รักษ์ไทย ใจงาม 
 - นำส่งเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น 
 - ตั้งช่ือไฟล์เป็นช่ือ นามสกุลตนเอง เช่น รักษ์ไทย ใจงาม.pdf 
 - สามารถส่งไฟลผ์ลงานอ่ืน ๆประกอบเพิ่มเติมได้ เช่น คลิปวิดีโอ/ผลงานต่าง ๆ โดยตั้งช่ือไฟล์เป็นช่ือและ
นามสกลุตนเองเช่นกัน 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. ภาษาไทย (ต่อ) 
หมายเหตุ  
  * ขอให้ผู้สมัครสาขาวิชา ค.บ. ภาษาไทย ทุกคนเข้าร่วมกลุม่ไลน์ “TCAS 65 ภาษาไทย (ค.บ.) รอบ2 Quota”  
โดยการสแกน QR Code * 

 
QR Code สาขาวิชา ค.บ. ภาษาไทย 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
หลักสูตร : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740102702002A 
จำนวนรับ : 20 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
3. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะเป็นครู 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา หรือข้อกำหนดในมาตรฐานวิชาชีพ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

5. เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
6. ผู้ที ่จบจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือเทียบโอนที่รับรองคุณวุฒิการศึกษาจาก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ผู้ที่สร้างช่ือเสียงให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 
8. หากมีผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ (ไม่

เกิน 2 ปี นับจากวันยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น CU-TEP มากกว่าหรือ
เท่ากับ 30, TU-GET มากกว่าหรือเท่ากับ 400, IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 3.0, TOEFL iBT มากกว่าหรือ
เท่ากับ 40 เป็นต้น 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมคัรสาขาวิชา ค.บ. ภาษาอังกฤษ ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ Google Form :    
 https://forms.gle/QSc88ueaynMifnWKA 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom (ไมต่้องเดินทางมา
มหาวิทยาลยั) 
  Meeting ID: 828 4289 3240 
  Passcode: interview 
หมายเหตุ  
  ขอให้ผู้สมัครสาขาวิชา ค.บ. ภาษาอังกฤษ ทุกคน เข้าร่วมกลุ่มไลน์ “TCAS 65 Eng-Ed BSRU” เพื่อรับทราบ
ข้อมูล โดยการสแกน QR Code  

 
QR Code สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา 
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
หลักสูตร : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740102702501A 
จำนวนรับ : 50 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ ร่วมผลิต ภาควิชา/สาขาวิชากำหนด โดยบุคคลที่จะเข้าศึกษาต้องมีความ
ถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูและมีความรู้ความสามารถพื้นฐานทาง
นาฏยศิลป์ 

คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)   
  ผู้สมคัรสาขาวิชา ค.บ. นาฏยศลิปศ์ึกษา นำส่งไฟล์ Portfolio รูปแบบ PDF พร้อมระบุ ช่ือ - นามสกุล  
รหัสประจำตัวสอบ โดยข้อมูลประกอบด้วย ประวัตสิ่วนตัว ผลการเรยีน ผลงานด้านศิลปะการแสดง นาฏศิลปไ์ทย  
และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยนำส่งที่ e-mail : santipap.se@bsru.ac.th 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา (ต่อ) 
หมายเหตุ 
     - ช่องทางในการติดต่อสอบถาม และประสานงานสำหรับการสอบสัมภาษณ์ของสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 

 
 

     - ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครของสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 

 
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. สังคมศึกษา 
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
หลักสูตร : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740102702701A 
จำนวนรับ : 20 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หรือข้อกำหนดในมาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ และผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยสาขาวิชาสังคมศึกษา 

3. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะเป็นครู 
4. ผู้ที่สร้างช่ือเสียงให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จะไดรับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร) 
3. สอบสัมภาษณ์ 

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัคร สาขาวิชา ค.บ. สังคมศึกษา ส่งแฟ้มสะสมผลงาน รูปแบบ PDF ได้ที่  
e-mail : social.studies@bsru.ac.th หัวข้อในการส่ง e-mail ใหต้ั้งชื่อดังนี้ “Quota-ชื่อ นามสกุล” 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ศป.บ. ครีเอทีฟกราฟิก 
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   หลักสูตร : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740102800101A  จำนวนรับ : 30 คน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
  รับ   ไม่รับ   ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชวีะ 
  รับ   ไม่รับ   ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอธัยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผูก้ำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีความสนใจในวิชาชีพด้านศิลปะและการออกแบบ มีแฟ้มสะสม ผลงานด้าน

ศิลปะและการออกแบบที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้ โครงการพิเศษ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 
 มีความสนใจในวิชาชีพด้านศิลปะและการออกแบบ มีแฟ้มสะสมผลงานด้านศิลปะและการออกแบบที่เกี่ยวข้อง 
หรือเป็นผู ้ที ่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
องค์ประกอบการพิจารณาเขา้ศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรยีน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตำ่กว่า 2.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแลว้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ์ 

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
ผู้สมัครสาขาวิชา ศป.บ. ครีเอทีฟกราฟกิ ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ไดท้ี ่e-mail : creativegraphics2565@gmail.com 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) กอ่นวนัสอบสัมภาษณ ์*** 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณผ์่านกลุ่มไลน ์“TCAS65_ครเีอทีฟกราฟิก” (ไมต่้อง
เดินทางมามหาวทิยาลัย) 

 
 
 

 
QR Code สาขาวิชา ศป.บ. ครีเอทีฟกราฟิก 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรยีนแรกเขา้ 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ศป.บ. นาฏยศาสตร์การแสดง 
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    หลักสูตร : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740102800401A   จำนวนรับ : 20 คน 

ข้อมูลพื้นฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือในระดับเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
3. เป็นผู้มีความสามารถด้านนาฏยศิลป์ (ไทยหรือสากล) หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์
สมัครเข้ารับการศึกษาได้ 

4. เป็นผู้มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน  และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5. เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน 

คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 
1. เป็นผู ้มีความสนใจศึกษาทางศาสตร์ด้านศิลปะการแสดง การละคร นาฏศิลป์ นาฏยศิลป์ นาฏกรรมไทย 

ศิลปะการแสดงประยุกต์ และนาฏศิลป์การละคร 
2. ในการทดสอบความสามารถพิเศษด้านการแสดงตามความถนัดให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียมอุปกรณ์มาใช้ในการสอบเอง 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร) 
3. สอบสัมภาษณ์  
4. สอบปฏิบัติ 

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
ผู้สมคัรสาขาวิชา ศป.บ. นาฏยศาสตร์การแสดง ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ e-mail : nathabha23@gmail.com 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านไลน์  
id line : nathabha.na (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 
 

 
        QR Code สาขาวิชา ศป.บ. นาฏยศาสตร์การแสดง 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา น.บ. นิติศาสตร์ 
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
หลักสูตร : นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740102901001A 
จำนวนรับ : 40 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งร่างกายและจิตใจ 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมคัรสาขาวิชา น.บ. นิติศาสตร์ ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ กลุ่มไลน์ “นิติ รุ่น 14 BSRU” โดยการสแกน QR 
Code 

 
QR Code สาขาวิชานิติศาสตร์ 

  เว็บไซตส์าขาวิชานิติศาสตร์ : http://site.bsru.ac.th/law 
  เพจสาขาวิชานิติศาสตร์ : https://www.facebook.com/SchoolofLawBSRU 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพทท์ี่ผู้สมัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

หน้า 32



 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาจีน 
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   หลักสูตร : ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740102901801A  จำนวนรับ : 60 คน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ต้องเป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
3. เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจทีไ่ม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรยีนเต็มความสามารถ 

และจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
5. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมคัรสาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาจีน ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ กลุ่มไลน์ “สาขาวิชาภาษาจนี รับสมัครนศ. ใหม่” 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านกลุม่ไลน์ “สาขาวิชาภาษาจนี รับสมัครนศ. ใหม่” 
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 
QR Code สาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาจีน 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

หน้า 33



 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาไทย 
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
หลักสูตร : ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740102902001A 
จำนวนรับ : 50 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. หลักสตูรปริญญาตรี 4 ปี จะต้องเป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา่ 

2. ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมคัรสาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาไทย ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ e-mail : puritat.de@bsru.ac.th หรือ กลุ่มไลน์ 
“ภาษาไทย (ศศ.บ.) TCAS 2565 รอบท่ี 2 Quota” 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านกลุม่ไลน์ “ภาษาไทย (ศศ.บ.) TCAS 2565 รอบ
ที่ 2 Quota” (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลยั) 

 
QR Code สาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาไทย 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   หลักสูตร : ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740102902501A  จำนวนรับ : 50 คน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางสุขภาพรา่งกาย ปัญญา และสุขภาพจิต 
3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤตเิสื่อมเสยีอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ในระหว่าต้องโทษในคดีอาญาตามคำพิพากษาของ

ศาลถึงทีสุ่ดใหร้ับโทษจำคุก เว้นแต่ความผดิที่ได้กระโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 
4. มีคุณสมบัติอื่นๆครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรบัเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ  
 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 2.50 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ e-mail : english@bsru.ac.th หรือ กลุ่มไลน์ 
“Quota #2 TCAS65 #BSRU” 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านกลุม่ไลน์ “Quota #2 TCAS65 #BSRU” (ไม่
ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 
 
 
 
 

 
QR Code สาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740102902801A  จำนวนรับ : 10 คน 

ข้อมูลพื้นฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. จะต้องเป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาท้ังทางร่างกายและจิตใจ 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
4. มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.70 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร) 
3. สอบสัมภาษณ์ 

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ท่ี e-mail : ealc@bsru.ac.th 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ *** 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)  
   Meeting ID: 919 5643 4704 
   Passcode: 431615 

หมายเหตุ 
 ให้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์สาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกทุกคน เข้าไลน์กลุ่มเพื่อใช้ในการติดต่อกับ
สาขาวิชา  

 
QR Code สาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
หลักสูตร : ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740102903501A 
จำนวนรับ : 50 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมคัรสาขาวิชา ศศ.บ. สังคมศาสตรเ์พื่อการพัฒนา ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ 2 ช่องทาง คือ 

1. e-mail : sangkompat.bsru@gmail.com 
2. กลุ่มไลน์ “สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา BSRU” 

 
*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท ์ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพทท์ี่ผู้สมัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

หน้า 37



 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (รป.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740102903101A 
จำนวนรับ : 120 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องกำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือการรับตรงของสถาบัน ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

3. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ์  

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมคัรสาขาวิชา สาขาวิชา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ กลุ่มไลน์ “รอบท่ี 2 Quota 
(สาขา รปศ.)” 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
 สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านกลุม่ไลน์ “รอบท่ี 2 Quota (สาขา รปศ.)”  
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 
 
 
 
 

 
QR Code สาขาวิชา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

หน้า 38



 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 คณะ : วิทยาการจัดการ 
หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑติ (บธ.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740103610301E 
จำนวนรับ : 20 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือวุฒิเทียบเทา่ 
2. สามารถพูด อ่าน ฟัง เขียนภาษาอังกฤษได้ เป็นอย่างดี 

คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 
 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 หรือ BSRU-TEP หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ กลุ่ม
ไลน์ “International Business Management” 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 

 
QR Code สาขาวิชา บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท ์ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพทท์ี่ผู้สมัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 46,400 บาท 

หน้า 39



 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา บธ.บ. การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ 
 คณะ : วิทยาการจัดการ 
หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑติ (บธ.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740103610401A 
จำนวนรับ : 60 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเท่า หรือ 
2. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.80 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมคัรสาขาวิชา บธ.บ. การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (File PDF) ได้ที่ กลุ่มไลน์
ของสาขาวิชา 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 

 
QR Code สาขาวิชา บธ.บ. การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนษุย์ 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพทท์ี่ผู้สมัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

หน้า 40



 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา บธ.บ. การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 
 คณะ : วิทยาการจัดการ 
หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑติ (บธ.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740103610601A 
จำนวนรับ : 35 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

2. เป็นตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.80 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ให้ผู้สมัครกด Like เพจ และส่งแฟ้มสะสมผลงานในกล่องข้อความ “เพจการตลาดบ้านสมเด็จ” โดยการส่งแฟ้ม
สะสมผลงาน ให้ผู้สมัครพิมพ์ ช่ือ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้สมัคร และแนบแฟ้มสะสมผลงาน ส่งในกล่องข้อความในเพจ   

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพทท์ี่ผู้สมัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล 
 คณะ : วิทยาการจัดการ 
หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑติ (บธ.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740103610701A 
จำนวนรับ : 60 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. ในกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ จะต้องผ่านเกณฑ์ข้อ 1, 2 และสามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ดี 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ e-mail : iamarayas@hotmail.com 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพทท์ี่ผู้สมัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการ 
 คณะ : วิทยาการจัดการ 
หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑติ (บธ.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740103610801A 
จำนวนรับ : 50 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ 
2. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
3. เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมคัรสาขาวิชา บธ.บ. การเป็นผูป้ระกอบการ ส่งแฟ้มสะสมผลงานผ่านกลุม่ไลน์ ในวันสอบสัมภาษณ ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านกลุ่มไลน์ “” (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 คณะ : วิทยาการจัดการ 
หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑติ (บธ.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740103611001A 
จำนวนรับ : 40 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
  หลักสูตรปริญญาตรี (4ปี) จะต้องเป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู ้สม ัครสาขาวิชา บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์และโซ ่อุปทาน ส ่งแฟ้มสะสมผลงาน ได ้ท ี ่  e-mail : 
khwanchai.ch@bsru.ac.th 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 
หมายเหตุ ผู้สมัครสาขาวิชา บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เข้าร่วมกลุ่มไลน์ “รอบ2 Quota Logis Ms” 

 
QR Code สาขาวิชา บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา บช.บ. การบัญชี 
 คณะ : วิทยาการจัดการ 
หลักสูตร : บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740103610501A 
จำนวนรับ : 50 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่า หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ 
และก.พ. ให้การรับรอง และ 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับประกาศ
เกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.50 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา บช.บ. การบัญชี ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่กลุ่มไลน์ “สัมภาษณ์รอบโควต้าและภาค กศพ. 
ประจำปีการศึกษา 2565” 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 

 
QR Code สาขาวิชา บช.บ. การบัญชี 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านกลุ่มไลน์ “สัมภาษณ์รอบโควต้าและภาค กศพ. 
ประจำปีการศึกษา 2565” (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ศ.บ. นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน 
 คณะ : วิทยาการจัดการ 
หลักสูตร : เศรษฐศาสตรบณัฑิต (ศ.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740103611101A 
จำนวนรับ : 50 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา ศ.บ. นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ 
กลุ่มไลน์ “สัมภาษณ์นักศึกษา 2565 สาขานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ” 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านกลุ่มไลน์ “สัมภาษณ์นักศึกษา 2565 สาขา
นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ” (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 
QR Code สาขาวิชา ศ.บ. นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยว 
 คณะ : วิทยาการจัดการ 
หลักสูตร : ศิลปศาสตรบณัฑิต  (ศศ.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740103620101A 
จำนวนรับ : 60 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณท์างด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถเทียบโอบประสบการณเ์ป็นผล

การเรียนโดยแสดงหลักฐานจากหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยว ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ e-mail :  
Tourismbansomdej@gmail.com 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านกลุ่มไลน์ “สอบสัมภาษณ์ รอบท่ี 2 2565”  
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 
 
 

 
QR Code สาขาวิชา ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเท่ียว 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

หน้า 47



 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา นศ.บ. การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 
 คณะ : วิทยาการจัดการ 
หลักสูตร : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740103900401A 
จำนวนรับ : 40 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
  เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศกึษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเท่า 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา นศ.บ. การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ กลุ่มไลน์ “DCC 65 สัมภาษณ์ 
รอบ 1” 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 

 
QR Code สาขาวิชา นศ.บ. การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต ์

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านกลุ่มไลน์ “DCC 65 สัมภาษณ์ รอบ 1” 
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

 

หน้า 48



 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา นศ.บ. การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง 
 คณะ : วิทยาการจัดการ 
หลักสูตร : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740103901101A 
จำนวนรับ : 40 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
  กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 
2.00 
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 
  ไม่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็น ได้ยิน หรือสื่อสาร 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา นศ.บ. การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่  
Messenger ของเพจสาขา : https://www.facebook.com/MacEntBsru 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom (ไม่ต้องเดินทางมา
มหาวิทยาลัย) 
  Meeting ID: 963 446 4705 
  Passcode: 112233 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา นศ.บ. ภาพยนตร์ 
 คณะ : วิทยาการจัดการ 
หลักสูตร : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740103901601A 
จำนวนรับ : 30 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเท่า 
2. มีความรู้พื้นฐานด้านศิลปะภาพยนตร ์
3. เป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติทีส่ามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได ้
4. ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.80 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา นศ.บ. ภาพยนตร์ ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที ่ กลุ ่มไลน์ “สัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชา
ภาพยนตร์ ปี 65” 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านกลุม่ไลน์ “สมัภาษณ์นกัศึกษาสาขาวิชา
ภาพยนตร์ ปี 65” (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลยั) 

 
QR Code สาขาวิชา นศ.บ. ภาพยนตร์ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 27,000 บาท 

หน้า 50



 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา นศ.บ. บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง 
 คณะ : วิทยาการจัดการ 
หลักสูตร : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740103903801A 
จำนวนรับ : 60 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมคัรสาขาวิชา นศ.บ. บรอดคาสติงและสื่อสตรมีมิง ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ในวันสอบ
สัมภาษณ ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom (ไม่ต้องเดินทางมา
มหาวิทยาลัย) 
  Meeting ID: 973 3769 7949 
  Passcode: 112233 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. คณิตศาสตร์ 
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   หลักสูตร : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740104700801A  จำนวนรับ : 20 คน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ 

2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะเป็นครู 
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณติศาสตร ์(5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 3.00 และสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแลว้
ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ตลอดหลักสูตร 

2. ถ้ามีผลงานจากการแข่งขัน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา ค.บ. คณิตศาสตร์ กรอกรายละเอียด และอัพโหลดไฟล์ผ่าน Google Form ตาม Link : 
https://link.bsru.ac.th/ah5 หรือ QR Code ที่กำหนดให้   
  หากมีข้อสอบถามให้ตดิต่อทาง Line ID: jo_y_naja 
  หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 0879000352 
    *** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ *** 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom (ไม่ต้องเดินทางมา
มหาวิทยาลัย)   
  Meeting ID : 5104662784 
  Passcode : mathbsru 
เริ่มทำการสอบสัมภาษณเ์วลา 9.00 น. ของวันท่ีสอบสัมภาษณ์ โดยสามารถเข้าห้องสอบ(ออนไลน์) ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตร : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740104700901A 
จำนวนรับ : 15 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
  ผู้เข้าศึกษาต้องกำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติ
ที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด 
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 
 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาควิชา/สาขาวิชากำหนด โดยบุคคล
ที่จะเข้าศึกษา ต้องมีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับวิชาชีพครู และมีความรู้ความสามารถ
พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ กลุ่มไลน์ “รุ่นรหัส 65” 
 
 
 
 
 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

หน้า 53



 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. ชีววิทยา 
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    หลักสูตร : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740104701301A   จำนวนรับ : 30 คน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่าจากสถานศกึษาที่ 
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย 

2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อกำหนดในมาตรฐาน สาขาวิชาที่ศึกษา 
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 
 มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา ค.บ. ชีววิทยา ส่งแฟ้มสะสมผลงานเป็นไฟล์ PDF ได้ 3 ช่องทาง คือ 

1. e-mail :  jariwat.siriin25@gmail.com 
  thatairuk@gmail.com 
  Somsak_yooboriboon@yahoo.com 
  Kitiya.su@bsru.ac.th 
  pawanakangtia@hotmail.com 

2. เพจของสาขาวิชา Biology Teacher BSRU 
3. กลุ่มไลน์ “TCAS65.Bsru  (EDU- biology)” 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท ์ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพทท์ี่ผู้สมัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)  

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา พท.บ. การแพทย์แผนไทย 
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบณัฑิต (พท.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740104110701A  จำนวนรับ : 20 คน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีหน่วยกิตการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และ
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
หมายเหตุ : ในกรณีที ่มีหน่วยกิตการเรียนในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ ไม่ครบให้สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาเพิ่มเติมให้ครบตามกำหนด 

2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที ่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและ/หรือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
หมายเหตุ : ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ให้การรับรองโดยสถานพยาบาลของรัฐ 

3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนด 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา พท.บ. การแพทย์แผนไทย ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ e-mail : tomarwut@gmail.com 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางไลน์ของกรรมการสอบสัมภาษณ์ (อ.พท.
อาวุธ หงษ์ศิริ) (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 27,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740104112702A   จำนวนรับ : 20 คน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามระเบียบ
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

2. ผู้สมัครต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา 
4. ผู ้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น อาจเข้าศึกษาได้โดยให้อยู ่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ในวันสัมภาษณ์กรรมการจะแจ้งให้ทราบว่าจะใหส้่งเอกสารทางช่องทางใด 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยสัมภาษณ์ผู้สมัครผ่าน video call ให้ผู้สมัครเข้าร่วมกลุ่มไลน์ช่ือ 
“รอบ 2 โควต้า” ตาม ID Line ด้านล่างนี้  และให้เตรียมเอกสาร Portfolio และ Video แนะนำตนเอง 2-3 นาที วัน
สัมภาษณ์กรรมการจะแจ้งว่าจะให้ส่งเอกสารดังกล่าวทางช่องทางใด (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 
QR Code สาขาวิชา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. เทคนิคการแพทย์ 
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 
รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS65) : 21740104111301A 
จำนวนรับ : 10 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญแผนการเรยีนวิทยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร์ 

2. มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีภาวะตาบอดสี ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนด 
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 
 ไม่มีความผิดปกติทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. เทคนิคการแพทย์ ส่งแฟ้มสะสมผลงาน และ สำเนาเอกสารใบ ปพ.1 ในวันสอบ
สัมภาษณ์ 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 27,000 บาท 

 

 

 

 

หน้า 57



 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740104112101A 
จำนวนรับ : 20 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนอ่ืนท่ีสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
(สป.อว.) และ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 
 ไม่มีความบกพร่องด้านสายตา (ไม่เป็นผู้ตาบอดสี) 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ 2 ช่องทาง คือ 

1. e-mail : ratchanu.me@bsru.ac.th หรือ 
2. เพจ facebook : วิทยาศาสตร์การแพทย์ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740104112701A 
จำนวนรับ : 20 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที ่เร ียน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

2. หากเป็นนักศึกษาต่างชาติ จะต้องสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ในระดับดี 
3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น อาจเข้าศึกษาได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่กลุ่มไลน์  
“ห้องรับนศ.อาชีวอนามัยฯ มบส.” 

 
*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 

หน้า 59



 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. เคมีผลิตภัณฑ์ 
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740104210401A 
จำนวนรับ : 25 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนอ่ืนท่ีสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ได้รับรางวัลหรือมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมประกวด นำเสนอผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์จะพิจารณา 

เป็นพิเศษ 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. เคมีผลิตภัณฑ์ ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ กลุ่มไลน์ “วท.บ.เคมีผลิตภัณฑ์ 65”  

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านกลุม่ไลน์ “วท.บ.เคมีผลิตภัณฑ์ 65” (ไม่ต้อง
เดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 

หน้า 60



 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. อุตสาหกรรมชีวภาพ 
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740104211201A 
จำนวนรับ : 20 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
  เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. อุตสาหกรรมชีวภาพ ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที ่ กลุ ่มไลน์ “สัมภาษณ์สาขาวิชา
อุตสาหกรรมชีวภาพ” 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านกลุ่มไลน์ “สัมภาษณ์สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ชีวภาพ” (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 
QR Code สาขาวิชา วท.บ. อุตสาหกรรมชีวภาพ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740104211001A 
จำนวนรับ : 30 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) สาขาวิชางานอาหาร โภชนาการ คหกรรม 
อุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเกษตรหรือเทียบเท่า ทั้งนี้โดยใช้การเทียบโอนผลการเรียนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ e-mail : foodsci@bsru.ac.th 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย 
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740104211601A 
จำนวนรับ : 20 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และเป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2. ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผ ู ้สม ัครสาขาว ิชา วท.บ. แอน ิ เมช ัน เกม และด ิจ ิท ัลม ี เด ีย  ส ่งแฟ ้มสะสมผลงานได ้ที่  e-mail : 
animation@bsru.ac.th  

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านกลุ่มไลน์ “Addmission65V2(โควตา)” (ไม่
ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 
 
 

 
 
 
 

QR Code สาขาวิชา วท.บ. แอนิเมชนั เกม และดิจิทลัมีเดีย 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 27,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740104211901A 
จำนวนรับ : 30 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์ หรือ
เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3. ไม่เป็นผู้พิการทางร่างกาย และไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต 
4. กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1, 2 และ 3 และสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ระดับดี 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที ่e-mail :  
  อ.ดร.สรายุทธ คาน (e-mail : sarayutkhan@gmail.com) หรือ  
  ผศ.ดร.มาลี ลิขิตชัยกุล (e-mail : ipd_flower@hotmail.com)  

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

วท.บ. เทคโนโลยีอัจฉริยะ (แขนงวิชาเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติทางการแพทย์) 
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740104212001A 
จำนวนรับ : 15 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศกึษาประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.75 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีอัจฉริยะ ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ 3 
ช่องทาง คือ 

1. e-mail : kanlayathanasin@gmail.com 
2. QR Code -Line Group สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
3. เพจของสาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

https://www.facebook.com/eleccombsru 
*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 

QR Code-Line Group 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการใช้ Google meet (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 
  ลิงกเ์ข้าห้องสัมภาษณ์ https://meet.google.com/tbn-rwqn-bkz 

 
QR Code สำหรับห้องสัมภาษณ์ สาขาเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

วท.บ. เทคโนโลยีอัจฉริยะ (แขนงวิชาหุ่นยนต์และอุปกรณ์อัจฉริยะ) 
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740104212002A 
จำนวนรับ : 15 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศกึษาประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.75 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีอัจฉริยะ ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ 3 
ช่องทาง คือ 

1. e-mail : kanlayathanasin@gmail.com 
2. QR Code -Line Group สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
3. เพจของสาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

https://www.facebook.com/eleccombsru 
*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 

 
QR Code-Line Group 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการใช้ Google meet (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 
  ลิงกเ์ข้าห้องสัมภาษณ์ https://meet.google.com/tbn-rwqn-bkz 

 
QR Code สำหรับห้องสัมภาษณ์ สาขาเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740104220101A 
จำนวนรับ : 25 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และเป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2. ผ่านการคดัเลือกตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา และ/หรือตามหลักเกณฑข์อง
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยากำหนด (รับตรง) 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู ้สมัครสาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ e-mail : 
injoung2004@gmail.com  

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ อยา่งน้อย 1 วัน *** 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
        สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านกลุม่ไลน์ “65_Quota_IT&DataScience_Bsru” 
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 
         ให้ผู้สมัครเข้าไปใน Line Group ได้ทันทีหลังจากสมัครและชำระเงินค่าสมัคร จะสมัภาษณ์ทาง  Line video call 
โดยจะนัดหมายล่วงหน้าทาง Line Group ถ้าไม่สามารถเข้ากลุม่ไลน์ได้ ให้เพิ่มเพื่อนท่ี Line-id: nainapas 

 
 
 
 

 
QR Code สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740104220201A 
จำนวนรับ : 30 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือสำเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3. ไม่เป็นผู้พิการทางสมอง และมีความบกพร่องทางสายตาทั้งสองข้าง 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมคัรสาขาวิชา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที ่nisakorn.th@bsru.ac.th หรือ  
กลุ่มไลน์ “TCAS65_ComputerScience” 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 

 
***ขอให้ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มไลน์ โดยการสแกน QR Code*** 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

หน้า 68



 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740104500201A 
จำนวนรับ : 20 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
  เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที ่ 
e-mail : Agriculture.p001@gmail.com  หรือ e-mail : soontreeya596@gmail.com   

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านไลน์ของกรรมการสอบสัมภาษณ์ ตาม QR-
Code (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 
Line Group ของสาขาวิชา 

 
ไลน์ของอาจารย์ผู้สัมภาษณ์ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม 
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740104111101A 
จำนวนรับ : 30 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตรกรรม 

(สป.อว.) และ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ เพจของสาขาวิชา 
https://link.bsru.ac.th/agi  FB: วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม บ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 

 
 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 

หน้า 70



 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. การประกอบและบริการอาหาร 
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740105111801A 
จำนวนรับ : 60 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่ 
2. ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา การได้ยิน หรือความผิดปกติทางสมอง ที่จะเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 
3. เป็นผู้สามารถฟัง พูด อา่น เขยีน และเขา้ใจในภาษาไทยได้ 

นอกจากน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.50 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. การประกอบและบริการอาหาร ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที ่
e-mail : hemthanonnuttakit08@gmail.com 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. การออกแบบระบบโลจิสติกส์ 
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740105210201A 
จำนวนรับ : 30 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 

2. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เฉพาะสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องทางด้านโลจิสติกส์ 

3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. การออกแบบระบบโลจิสติกส์ ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ กลุ่มไลน์  
“การออกแบบระบบโลจิสติกส์ 65 #1” 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านกลุ่มไลน์ “การออกแบบระบบโลจิสติกส์ 65 
#1” (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 
QR Code สาขาวิชา วท.บ. การออกแบบระบบโลจสิติกส ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

หน้า 72



 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740105800101A 
จำนวนรับ : 20 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและสามารถเทียบโอนผลการ
เรียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที ่
e-mail : vongthong.ki@bsru.ac.th 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท ์ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพทท์ี่ผู้สมัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.อ.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตร : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ (ค.อ.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740105703301A 
จำนวนรับ : 30 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ผู้เข้าศึกษาต้องกำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยม
เจตคติที่ดี และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่าน
เกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไป ตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่ง 
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด 

2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่ สาขาวิชา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนด 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา ค.อ.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที ่e-mail : yossawat.ch@bsru.ac.th 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน 
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740105303501A 
จำนวนรับ : 25 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่า 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนวิธีการเทียบโอนตามข้อบังคับ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนรายวิขาจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก) 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.80 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที ่
e-mail : watch.vhv@gmail.com 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน 
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740105301501A 
จำนวนรับ : 25 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. จะต้องเป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นตามระเบียบข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.80 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ e-mail : pudit2523@gmail.com หรือ
กลุ่มไลน์ “รับนักศึกษาปี65 วิศวกรรมพลังงาน” 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 

 
QR Code สาขาวิชา วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740105301601A 
จำนวนรับ : 30 คน 

ข้อมูลพื้นฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า วัดคุม คอมพิวเตอร์ 

ไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า 
3. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า วัดคุม 

คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า โดยรับเข้าศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอน
รายวิชา ซึ่งการเทียบโอนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ซ) 

4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ/หรือ เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร) 
3. สอบสัมภาษณ์ 

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ท่ี กลุ่มไลน์ “ผู้สมัคร วศบ.
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ TCAS” 
 หากมีข้อสงสัย ปัญหาเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์หรือการส่งเอกสาร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ผศ.พีรวัจน์ มีสุข 

หมายเลขโทรศัพท์ 084-4964448  *** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ *** 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านกลุ่มไลน์ “ผู้สมัคร วศบ.วิศวกรรมไฟฟ้าฯ TCAS” (ไม่
ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 
 

 
QR Code สาขาวิชา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 

หน้า 77



 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ) 
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (อส.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740105212201A 
จำนวนรับ : 30 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. กรณีนักศึกษาต่างชาติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสามารถ

สื่อสารภาษาไทยได้ดี 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ) 
ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ e-mail : plem2565@gmail.com หรือ กลุ่มไลน์ “PLEM2565_Quota” 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 

 
QR Code สาขาวิชา อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพทท์ี่ผู้สมัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

หน้า 78



 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า) 
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (อส.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740105212202A 
จำนวนรับ : 30 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. กรณีนักศึกษาต่างชาติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสามารถ

สื่อสารภาษาไทยได้ดี 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า) ส่งแฟ้ม
สะสมผลงานได้ที่ e-mail : plem2565@gmail.com หรือ กลุ่มไลน์ “PLEM2565_Quota” 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 

 
QR Code สาขาวิชา อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพทท์ี่ผู้สมัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

หน้า 79



 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์) 
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (อส.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740105212203A 
จำนวนรับ : 30 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. กรณีนักศึกษาต่างชาติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสามารถ

สื่อสารภาษาไทยได้ดี 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์)  
ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ e-mail : plem2565@gmail.com หรือ กลุ่มไลน์ “PLEM2565_Quota” 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 

 
QR Code สาขาวิชา อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพทท์ี่ผู้สมัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

หน้า 80



 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน 
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (อส.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740105302301A 
จำนวนรับ : 30 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือเทียบโอนมาจาก
สถาบันการศึกษาแห่งอื่น ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือผ่านการคัดเลือก (รับตรง) เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า 

3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
  ผู้สมัครสาขาวิชา อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ 
e-mail : surapong_ram@hotmail.com  

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ก่อนวันสอบสมัภาษณ์ *** 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพทท์ี่ผู้สมัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา 
 คณะ : วิทยาลัยการดนตร ี
หลักสูตร : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740106702501A 
จำนวนรับ : 30 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะเป็นครู และมีความรู้ความสามารถพื้นฐาน

ทางดนตรีตะวันตก 
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาควิชา/สาขาวิชากำหนด 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู โดยมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 

2. มีแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านดนตรีตะวันตก มีผลงานการแสดง การประกวดทางดนตรี
ตะวันตกในระดับสถาบัน ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

3. เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีตะวันตก และสอบสัมภาษณ์ 
4. เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลักสูตรกำหนดเพิ่มเติม 

คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี) 
1. กรณีผู้สมัครมีใบรับรองผ่านการทดสอบวัดระดับทฤษฎีดนตรีตะวันตก ตามมาตรฐานของการสอบวัด

ระดับตั้งแต่เกรด 4 ขึ้นไป ได้แก่ Trinity หรือ ABRSM หรือ TIME หรือ BSRUMTC ที่จัดสอบโดยวิทยาลัย
การดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถนำมาใช้ในการยื่นสมัครสอบเพื่อใช้เป็นส่วน
หนึ่งในการพิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อ โดยใบรับรองที่ผ่านการทดสอบ จะต้องมีอายุการรับรองไม่เกิน 1 
ปี (นับจากวันท่ีระบุในใบรับรอง)  
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา (ต่อ) 
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี) (ต่อ) 

2. กรณีผู้สมัครมีใบรับรองผ่านการทดสอบวัดระดับทักษะปฏิบัติดนตรีที่ตรงตามประเภทของเครื่องดนตรีเอก
ที่ใช้ในการสอบตามมาตรฐานของการสอบวัดระดับตั้งแต่เกรด 4 ขึ้นไป ของ BSRUMTC ที่จัดสอบโดย
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถนำมาใช้ในการยื่นสมัครสอบเพื่อใช้
เป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อ โดยใบรับรองที่ผ่านการทดสอบ จะต้องมีอายุการรับรอง
ไม่เกิน 1 ปี (นับจากวันที่ระบุในใบรับรอง) 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.75 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร) 
3. สอบสัมภาษณ์ 
4. สอบปฏิบัติ 

รายละเอียดการสอบปฏิบัติ 
 การทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีตะวันตก และสอบสัมภาษณ์ ทดสอบในประเด็น/หัวข้อ ดังนี้ 

1. ความรู้ ประกอบด้วย การวัดความสามารถทางวิชาชีพครู พื้นฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก และโสตทักษะ
ทางดนตรีตะวันตกเบื้องต้น 

2. ความสามารถในการปฏิบัติดนตรีตะวันตก ประกอบด้วย 
2.1 การปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale) ทุกแบบ และ 

Arpeggio ไม่เกิน 4 ชาร์ป (Sharp) 4 แฟลต (Flat) 
2.2 บทเพลงที่นำมาปฏิบัติต้องจัดอยู่ในระดับปานกลาง หรือมีทักษะไม่ต่ำกว่าเกรด 4 (Trinity) 
2.3 การอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight Reading) 

3. สอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู ประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และความ
พร้อมในการศึกษาต่อในหลักสูตร  

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และรายละเอียด 
  สแกนภาพหรือถ่ายภาพแฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG แล้วนำส่งมาทางอีเมล โดยระบุชื่อ นามสกลุ 
รหัสประจำตัวผู้สมัคร และเครื่องดนตรีที่สมัครให้ครบถ้วน มาที่ westernmusicbsru@gmail.com 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ภายในวันจนัทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. *** 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 

*** ผู้สมัคร สาขาวิชา ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา เลือกเครื่องดนตรีก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ 
หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วันทำการ ได้ที ่https://aarservice.bsru.ac.th/music *** 

วิธีการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ตะวันตกศึกษา (ดูรายละเอียดในหน้าถัดไป) 
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วิธีการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบท่ี 1 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา 

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1. ให้ผู้สอบทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ภาควิชาดนตรีตะวันตก เพื่อทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ภายใน

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 

2. ให้ผู้สมัครสแกนภาพหรือถ่ายภาพแฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG และไฟล์คลิปวิดีโอที่แสดงทักษะ

การปฏิบัติตามเครื่องมือเอกที่ผู้สอบถนัด โดยถ่ายให้เห็นหน้าและตัวผู้บรรเลงชัดเจน แล้วนำส่งมาทางอีเมล 

โดยระบ ุช ื ่ อ  นามสก ุล  รห ั สประจำต ั วผ ู ้ สม ั คร  และ เคร ื ่ อ งดนตร ีท ี ่ สม ั คร ให ้ครบถ ้ วน มาที่  

westernmusicbsru@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. รายละเอียดของ

คลิปวิดีโอดังนี้ 

เคร่ืองเป่า / 
เคร่ืองสายตะวันตก 

- บทเพลงที่นำมาปฏิบัตติ้องจัดอยูใ่นระดับปานกลาง หรือมีทักษะไมต่่ำกว่าเกรด 4 (Trinity) 
- บันไดเสยีงเมเจอร์ (Major Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale) ทุกแบบ และ 
Arpeggio ไม่เกิน 4 ชาร์ป (Sharp) 4 แฟลต (Flat) 

เคร่ืองกระทบ - เล่นบทเพลง 2 ใน 3 ของเครื่องดนตรี (Snare, Timpani, Mallet) 
- บันไดเสยีงเมเจอร์ (Major Scale) 3 ชาร์ป (Sharp) 3 แฟลต (Flat) ขึ้นและลงสอง Octave ในจังหวะ 112 

กลองชุด - บทเพลงสอบ 1-2 เพลงท่ีอยู่ในระดับ เกรด 3-4 ของ Rock School และ Trinity หรือบทเพลงที่เทียบเท่า 
- จังหวะพื้นฐานต่างๆเช่น Waltz, Beguine, Tango, Cha cha cha, Bossanova Samba, Jazz, Swing, funk 

กีตาร์/กีตาร์ไฟฟ้า/ 
เบสไฟฟ้า 

- เพลงบรรเลงตามความถนัด 1 เพลง 
- บันไดเสยีงเมเจอร์ (Major Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale) และ Arpeggio 4 ชาร์ป (Sharp)  
4 แฟลต (Flat) 

ขับร้อง - เพลงตามความถนดั 1 เพลง 
- ร้องบันไดเสยีงแบบ Move Do มา 3 บันไดเสียงตามช่วงเสียงของตนเอง 

เปียโน - เพลงคลาสสิก 1 เพลง 
- Scales & Arpeggios 4 Octaves พร้อมกัน 2 มือ (Bb Major, D Major, F# minor, และ D minor) 

 

3. ให้ผู้สมัครเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติผ่านทางโปรแกรม Line สอบวันศุกร์ที่ 

1 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. -16.00 น. ทั้งนี้ การสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ จะใช้เวลาคนละไม่

เกิน 20 นาที 

             
     QR CODE ภาควิชาดนตรีตะวันตก 

หากมีข้อสงสัย ปัญหาเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

ผศ.ดร.วรินธร สีเสียดงาม  

หมายเลขโทรศัพท์ 089-159-3898 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา 
 คณะ : วิทยาลัยการดนตร ี
หลักสูตร : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740106702502A 
จำนวนรับ : 20 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะเป็นครู และมีความรู้ความสามารถพื้นฐาน

ทางดนตรีไทย 
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาควิชา/สาขาวิชากำหนด 
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 

1. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพครู 

2. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 
3. มีความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย และมีผลงานทางด้านดนตรีไทยในระดับสถาบัน ระดับภูมิภาค ระดับ

จังหวัด หรือระดับประเทศ โดยแนบหลักฐานประกอบใน Portfolio 
4. เข้ารับการทดสอบและผ่านการทดสอบความสามารถทางวิชาชีพครู การสอบพื้นฐานทางดนตรีไทย ทฤษฎี

ดนตรีไทย และคีตกวี ความสามารถทางดนตรีไทย และสอบสัมภาษณ์ 
5. เข้ารับการคัดเลือกและผ่านการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/หรือ

หลักสูตรกำหนดเพิ่มเติม 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) (สำหรับผูส้ำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร) 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. สอบปฏิบัต ิ
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา (ต่อ) 
รายละเอียดการสอบปฏิบัติ 
 การทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย และสอบสัมภาษณ์ ทดสอบในประเด็น/หัวข้อ ดังนี้ 

1. ความรู้ ประกอบด้วย การวัดความสามารถทางวิชาชีพครู การสอบพื้นฐานทางดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีไทย 
และคีตกวี 

2. ความสามารถในการปฏิบัติดนตรีไทย จำนวน 2 เพลง คือ 
2.1 เพลงบังคับ 1 เพลง (เครื่องสาย – เพลงนางนาค 2 ช้ัน, ปี่พาทย์ – เพลงสาธุการ) 
2.2 เพลงถนัด 1 เพลง (เลือกได้อิสระเพื่อแสดงทักษะทางดนตรีไทยของผู้สมัคร) 

3. สอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู ประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และความ
พร้อมในการศึกษาต่อในหลักสูตร 

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และรายละเอียด 
  สแกนภาพหรือถ่ายภาพแฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG แล้วนำส่งมาทางอีเมล โดยระบุชื่อ นามสกลุ 
รหัสประจำตัวผู้สมัคร และเครื่องดนตรีที่สมัครให้ครบถ้วน มาที่ thaimusicbsru@gmail.com 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ภายในวันจนัทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 24.00 น. *** 
วิธีการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบท่ี 1 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
1. ให้ผู้สอบทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ภาควิชาดนตรีไทย เพื่อทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ภายใน

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 
2. ให้ผู้สมัครสแกนภาพหรือถ่ายภาพแฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG แล้วนำส่งมาทางอีเมลโดย

ระบ ุช ื ่ อ  นามสก ุล  รห ั สประจ ำต ัวผ ู ้ สม ั คร  และ เคร ื ่ อ งดนตร ีท ี ่ สม ั คร ให ้ครบถ ้ วน มาที่  
thaimusicbsru@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 24.00 น. 

3. ให้ผู้สมัครเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติผ่านทางโปรแกรม Zoom ในวัน
ศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ทั้งนี้ การสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ จะใช้
เวลาคนละไม่เกิน 20 นาที โดยมีรายละเอียดในการสอบปฏิบัติดังนี้ 
 - เพลงบังคับ 1 เพลง (เครื่องสาย – เพลงนางนาค 2 ช้ัน, ปี่พาทย์ – เพลงสาธุการ) 
 - เพลงถนัด 1 เพลง (เลือกได้อิสระเพื่อแสดงทักษะทางดนตรีไทยของผู้สมัคร)  

 * กรณีที่ไม่สามารถจัดหาเครื่องดนตรีไทยเพื่อสอบปฏิบัติในขณะที่สอบสัมภาษณ์ได้ ให้เตรียมคลิปท่ีถ่ายให้เห็น
หน้าและตัวผู้สมัครชัดเจน โดยปฏิบัติเพลงตามที่กำหนดข้างต้น และนำส่งมาพร้อมกับเอกสาร ในข้อ 2. 

  
         QR CODE ภาควิชาดนตรีไทย 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 

หากมีข้อสงสัย ปัญหาเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ 

สามารถติดต่อได้ที่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ บ้านไกรทอง 

หมายเลขโทรศัพท์ 086-363-7307 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก 
 คณะ : วิทยาลัยการดนตร ี
หลักสูตร : ดุริยางคศาสตรบณัฑติ (ดศ.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740106800201A     
จำนวนรับ : 40 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีตะวันตก 
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษา และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์

ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่หลักสูตร ภาควิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
บ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนด 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเครื่องดนตรี 
2. มีแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านดนตรีตะวันตก มีผลงานการแสดง การประกวดทางดนตรี

ตะวันตกในระดับสถาบัน ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
3. เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีตะวันตก และสอบสัมภาษณ์ 
4. เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย และ/หรือหลักสูตรกำหนดเพิ่มเติม 

คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี) 
1. กรณีผู้สมัครมีใบรับรองผ่านการทดสอบวัดระดับทฤษฎีดนตรีตะวันตก ตามมาตรฐานของการสอบวัด

ระดับตั้งแต่เกรด 4 ขึ้นไป ได้แก่ Trinity หรือ ABRSM หรือ TIME หรือ BSRUMTC ที่จัดสอบโดยวิทยาลัย
การดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถนำมาใช้ในการยื่นสมัครสอบเพื่อใช้เป็นส่วน
หนึ่งในการพิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อ โดยใบรับรองที่ผ่านการทดสอบ จะต้องมีอายุการรับรองไม่เกิน 1 
ปี (นับจากวันท่ีระบุในใบรับรอง) 

2. กรณีผู้สมัครมีใบรับรองผ่านการทดสอบวัดระดับทักษะปฏิบัติดนตรีที่ตรงตามประเภทของเครื่องดนตรีเอก
ที่ใช้ในการสอบตามมาตรฐานของการสอบวัดระดับตั้งแต่เกรด 4 ขึ้นไป ของ BSRUMTC ที่จัดสอบโดย
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถนำมาใช้ในการยื่นสมัครสอบเพื่อใช้
เป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อ โดยใบรับรองที่ผ่านการทดสอบ จะต้องมีอายุการรับรอง
ไม่เกิน 1 ปี (นับจากวันท่ีระบุในใบรับรอง) 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก (ต่อ) 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.75 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. สอบปฏิบัต ิ

รายละเอียดการสอบความรู้และการปฏิบัติดนตรี 
 การทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีตะวันตกและสอบสัมภาษณ์ ทดสอบในประเด็น/หัวข้อ ดังนี้ 

1. ความรู้ ประกอบด้วย พ้ืนฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก และโสตทักษะทางดนตรีตะวันตกเบื้องต้น 
2. ความสามารถในการปฏิบัติดนตรีตะวันตก ประกอบด้วย 

2.1 การปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร์  (Major Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale) ทุกแบบ และ 
Arpeggio ไม่เกิน 4 ชาร์ป (Sharp) 4 แฟลต (Flat) 

2.2 บทเพลงที่นำมาปฏิบัติต้องจัดอยู่ในระดับปานกลาง หรือมีทักษะไม่ต่ำกว่าเกรด 4 (Trinity) 
2.3 การอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight Reading) 

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และรายละเอียด 
  สแกนภาพหรือถ่ายภาพแฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG แล้วนำส่งมาทางอีเมล โดยระบุชื่อ นามสกลุ 
รหัสประจำตัวผู้สมัคร และเครื่องดนตรีที่สมัครให้ครบถ้วน มาที่ westernmusicbsru@gmail.com 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ภายในวันจนัทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. *** 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 

*** ผู้สมัคร หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก  
เลือกเครื่องดนตรีก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ 

หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วันทำการ ได้ที ่https://aarservice.bsru.ac.th/music *** 

วิธีการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรี
ตะวันตก (ดูรายละเอียดในหน้าถัดไป) 
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วิธีการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบท่ี 1 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก 

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1. ให้ผู้สอบทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ภาควิชาดนตรีตะวันตก เพื่อทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ภายใน

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 

2. ให้ผู้สมัครสแกนภาพหรือถ่ายภาพแฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG และไฟล์คลิปวิดีโอที่แสดงทักษะ

การปฏิบัติตามเครื่องมือเอกที่ผู้สอบถนัด โดยถ่ายให้เห็นหน้าและตัวผู้บรรเลงชัดเจน แล้วนำส่งมาทางอีเมล 

โดยระบ ุช ื ่ อ  นามสก ุล  รห ั สประจำต ั วผ ู ้ สม ั คร  และ เคร ื ่ อ งดนตร ีท ี ่ สม ั คร ให ้ครบถ ้ วน มาที่  

westernmusicbsru@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. รายละเอียดของ

คลิปวิดีโอดังนี้ 

เคร่ืองเป่า / 
เคร่ืองสายตะวันตก 

- บทเพลงที่นำมาปฏิบัตติ้องจัดอยูใ่นระดับปานกลาง หรือมีทักษะไมต่่ำกว่าเกรด 4 (Trinity) 
- บันไดเสยีงเมเจอร์ (Major Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale) ทุกแบบ และ 
Arpeggio ไม่เกิน 4 ชาร์ป (Sharp) 4 แฟลต (Flat) 

เคร่ืองกระทบ - เล่นบทเพลง 2 ใน 3 ของเครื่องดนตรี (Snare, Timpani, Mallet) 
- บันไดเสยีงเมเจอร์ (Major Scale) 3 ชาร์ป (Sharp) 3 แฟลต (Flat) ขึ้นและลงสอง Octave ในจังหวะ 112 

กลองชุด - บทเพลงสอบ 1-2 เพลงท่ีอยู่ในระดับ เกรด 3-4 ของ Rock School และ Trinity หรือบทเพลงที่เทียบเท่า 
- จังหวะพื้นฐานต่างๆเช่น Waltz, Beguine, Tango, Cha cha cha, Bossanova Samba, Jazz, Swing, funk 

กีตาร์/กีตาร์ไฟฟ้า/ 
เบสไฟฟ้า 

- เพลงบรรเลงตามความถนัด 1 เพลง 
- บันไดเสยีงเมเจอร์ (Major Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale) และ Arpeggio 4 ชาร์ป (Sharp)  
4 แฟลต (Flat) 

ขับร้อง - เพลงตามความถนดั 1 เพลง 
- ร้องบันไดเสยีงแบบ Move Do มา 3 บันไดเสียงตามช่วงเสียงของตนเอง 

เปียโน - เพลงคลาสสิก 1 เพลง 
- Scales & Arpeggios 4 Octaves พร้อมกัน 2 มือ (Bb Major, D Major, F# minor, และ D minor) 

 

3. ให้ผู้สมัครเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติผ่านทางโปรแกรม Line สอบวันศุกร์ที่ 

1 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ทั้งนี้ การสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ จะใช้เวลาคนละไม่

เกิน 20 นาที 

                  

      QR CODE ภาควิชาดนตรีตะวันตก 

หากมีข้อสงสัย ปัญหาเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

ผศ.ดร.วรินธร สีเสียดงาม  

หมายเลขโทรศัพท์ 089-159-3898 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย 
 คณะ : วิทยาลัยการดนตร ี
หลักสูตร : ดุริยางคศาสตรบณัฑติ (ดศ.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740106800202A 
จำนวนรับ : 10 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทย 
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษา และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์

ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่หลักสูตร ภาควิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
บ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนด 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเครื่องดนตรี 
2. มีแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านดนตรีไทย มีผลงานการแสดง การประกวดทางดนตรีไทยใน

ระดับสถาบัน ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
3. เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย และสอบสัมภาษณ์ 
4. เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย และ/หรือหลักสูตรกำหนดเพิ่มเติม 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.75 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. สอบปฏิบัต ิ
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย (ต่อ) 
รายละเอียดการสอบความรู้และการปฏิบัติดนตรี 
 การทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทยและสอบสัมภาษณ์ ทดสอบในประเด็น/หัวข้อ ดังนี้ 

1. ความรู้ ประกอบด้วย การสอบพื้นฐานทางดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีไทย และคีตกวี 
2. ความสามารถในการปฏิบัติดนตรีไทย จำนวน 2 เพลง คือ 

2.1 เพลงบังคับ 1 เพลง (เครื่องสาย – เพลงนางนาค 2 ช้ัน, ปี่พาทย์ – เพลงสาธุการ) 
2.2 เพลงถนัด 1 เพลง (เลือกได้อิสระเพื่อแสดงทักษะทางดนตรีไทยของผู้สมัคร) 

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และรายละเอียด 
  สแกนภาพหรือถ่ายภาพแฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG แล้วนำส่งมาทางอีเมล โดยระบุชื่อ นามสกลุ 
รหัสประจำตัวผู้สมัคร และเครื่องดนตรีที่สมัครให้ครบถ้วน มาที่ thaimusicbsru@gmail.com 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ภายในวันจนัทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 24.00 น. *** 
วิธีการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบท่ี 1 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1. ให้ผู้สอบทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ภาควิชาดนตรีไทย เพื่อทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ภายใน
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 

2. ให้ผู้สมัครสแกนภาพหรือถ่ายภาพแฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG แล้วนำส่งมาทางอีเมลโดย
ระบ ุช ื ่ อ  นามสก ุล  รห ั สประจ ำต ัวผ ู ้ สม ั คร  และ เคร ื ่ อ งดนตร ีท ี ่ สม ั คร ให ้ครบถ ้ วน มาที่  
thaimusicbsru@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 24.00 น. 

3. ให้ผู้สมัครเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติผ่านทางโปรแกรม Zoom ในวัน
ศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ทั้งนี้ การสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ จะใช้
เวลาคนละไม่เกิน 20 นาที โดยมีรายละเอียดในการสอบปฏิบัติดังนี้ 
 - เพลงบังคับ 1 เพลง (เครื่องสาย – เพลงนางนาค 2 ช้ัน, ปี่พาทย์ – เพลงสาธุการ) 
 - เพลงถนัด 1 เพลง (เลือกได้อิสระเพื่อแสดงทักษะทางดนตรีไทยของผู้สมัคร)  

 * กรณีที่ไม่สามารถจัดหาเครื่องดนตรีไทยเพื่อสอบปฏิบัติในขณะที่สอบสัมภาษณ์ได้ ให้เตรียมคลิปท่ีถ่ายให้เห็น
หน้าและตัวผู้สมัครชัดเจน โดยปฏิบัติเพลงตามที่กำหนดข้างต้น และนำส่งมาพร้อมกับเอกสาร ในข้อ 2. 

  
         QR CODE ภาควิชาดนตรีไทย 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 

 

หากมีข้อสงสัย ปัญหาเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ 

สามารถติดต่อได้ที่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ บ้านไกรทอง 

หมายเลขโทรศัพท์ 086-363-7307 
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ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ทล.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี 
 คณะ : วิทยาลัยการดนตร ี
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑติ (ทล.บ.) 
รหัสรับสมัคร TCAS65 : 21740106800203A 
จำนวนรับ : 10 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
  รับ   ไม่รับ   ผูส้มัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีความถนัดในวิชาชีพทางเทคโนโลยีและดนตรี และมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและดนตรี 
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสป.อว. หรือเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาควิชา/

หลักสูตรกำหนด 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. มีแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านดนตรี มีผลงานการแสดง การประกวดทางดนตรีในระดับ
สถาบัน ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือ 

2. มีแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตดนตรี การผลิตสื่อทางเสียง การผลิตสื่อทาง
เสียงประกอบภาพ หรือการผลิตสื่ออ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

3. เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรี/เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี  และสอบ
สัมภาษณ์ 

4. เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย และ/หรือหลักสูตรกำหนดเพิ่มเติม 
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 กรณีผู้สมัครมีใบรับรองว่าได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรหรือได้รับรางวัลในด้านดนตรี การผลิตดนตรี การผลิต
สื่อทางเสียง การผลิตสื่อทางเสียงประกอบภาพ หรือการผลิตสื่ออื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถนำมาใช้ในการยื่นสมัครสอบเพื่อ
ใช้เป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อได้ 
 
 

 

 

 

 

หน้า 92



 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ทล.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี (ต่อ) 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.75 

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. สอบปฏิบัต ิ

รายละเอียดการสอบปฏิบัติ 
 การทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรี/เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี  ความรู้ทั่วไปทางดนตรี
และสอบสัมภาษณ์ ทดสอบในประเด็น/หัวข้อ ดังนี้ 

1. ความรู้ ประกอบด้วย การวัดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี  พื้นฐานทฤษฎี
ดนตรีตะวันตก ดนตรีสมัยนิยมเบื้องต้น 

2. ความสามารถในการปฏิบัติดนตรี ประกอบด้วย 
2.1 การปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) 
2.2 ปฏิบัติการบรรเลงบทเพลงด้วยเครื ่องดนตรีที่ถนัด (ไม่จำกัดชนิดเครื่องดนตรี เช่น เครื่องดนตรี

ตะวันตก เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีชาติพันธ์ุ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น) 
2.3 เลือกบทเพลงที่ถนัดมาใช้ในการบรรเลง จะเป็นบทเพลงที่มีอยู่แล้วหรือประพันธ์ขึ้นมาใหม่ โดยมี

ความยาวของบทเพลงที่เหมาะสม 
3. สอบสัมภาษณ์ ประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการศึกษาต่อในหลักสูตร 

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และรายละเอียด 
  สแกนภาพหรือถ่ายภาพแฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG แล้วนำส่งมาทางอีเมล โดยระบุชื่อ นามสกลุ 
รหัสประจำตัวผู้สมัคร และเครื่องดนตรีที่สมัครให้ครบถ้วน มาที่ westernmusicbsru@gmail.com 

*** ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ภายในวันจนัทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. *** 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 

*** ผู้สมัคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี  
เลือกเครื่องดนตรีก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ 

หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วันทำการ ได้ที ่https://aarservice.bsru.ac.th/music *** 

วิธีการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการผลิตดนตรี (ดูรายละเอียดในหน้าถัดไป) 
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วิธีการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบท่ี 1 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี 

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
1. ให้ผู้สอบทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ภาควิชาดนตรีตะวันตก เพื่อทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ภายใน

วันจันทร์ที ่28 มีนาคม 2565 

2. ให้ผู้สมัครสแกนภาพหรือถ่ายภาพแฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG และไฟล์คลิปวิดีโอที่แสดงทักษะ

การปฏิบัติเครื่องดนตรีและการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการผลิตดนตรีตามที่ผู้สอบถนัด โดย 

2.1 ในส่วนการปฏิบัติเครื่องดนตรีถ่ายให้เห็นหน้าและตัวผู้บรรเลงชัดเจน 

2.2 ในส่วนของการปฏิบัติคอมพิวเตอร์สำหรับผลิตงานดนตรีถ่ายให้เห็นขั ้นตอนของกระบวนการทำงาน

ทั้งหมดโดยตลอด โดยให้เห็นหน้าและตัวผู้สอบอยู่ในกระบวนการทำงานโดยชัดเจน 

** ไฟล์คลิปวิดีโอในข้อ 2.1 และ 2.2 ให้แยกส่งไฟล์ อย่างละ 1 คลิป 

 แล้วนำส่งมาทางอีเมล โดยระบุชื ่อ นามสกุล รหัสประจำตัวผู ้สมัคร และเครื ่องดนตรีที ่ถนัดให้ครบถ้วน มาที่ 

westernmusicbsru@gmail.com ภายในจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. รายละเอียดของคลิปวิดีโอดังนี้ 

ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามที่ผู้สอบถนัด 1. บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) 
2. บรรเลงเพลงตามความถนัด 1 เพลง 

ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการ
ผลิตดนตรี 

1. ใช้คอมพิวเตอร์บันทึกเสียงการปฏิบัติบรรเลงเครื่องดนตรีของผู้อื่น(มิใช่ผู้สอบเล่นเอง) 
จำนวน 1 เพลง โดยเลือกใช้ซอฟท์แวร์สำหรับบันทึกเสียง(DAW) และอุปกรณ์สำหรับ
การบันทึกเสียง ตามที่ผู้สอบมีความพร้อมและถนัด 
2. ทำการปรับแต่งและมิกซ์เสียงที่ได้ทำการบันทึกเรียบร้อยแล้วตามที่ผู ้สอบเห็นว่า

เหมาะสม จากนั้นให้นำเสียงที่ทำการปรับแต่งและมิกซ์เสร็จแล้วออกมาเป็นไฟล์
ออดิโอ (WAVE หรือ AIFF) 
* ไฟล์ออดิโอ (WAVE หรือ AIFF) ส่งแยกมาต่างหากมาพร้อมกับไฟล์คลิปวิดีโอ 
** ตัดต่อคลิปวีดีโอแบ่งขั้นตอนการทำงานแต่ละช่วงให้หมาะสมได้หากคลิปมีความ
ยาวจนเกินไป แต่ยังคงให้เห็นรายละเอียดกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนโดยชัดเจน 

 3. ให้ผู้สมัครเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติผ่านทางโปรแกรม Line หรือ ZOOM  

สอบวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ทั้งนี้ การสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ จะใช้เวลาคนละไม่

เกิน 20 นาที 

* ในการสอบปฏิบัติจะเปน็การทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับงานดนตรีเบ้ืองต้น 

** ให้ผู้สอบเตรียมคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์สำหรับการผลิตงานเพลง(DAW) ที่ผู้สอบถนัดไว้ด้วยในวันทดสอบ 

                  

หากมีข้อสงสัย ปัญหาเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

ผศ.ดร.วรินธร สีเสียดงาม  

หมายเลขโทรศัพท์ 089-159-3898 

QR CODE ภาควิชาดนตรีตะวันตก 
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