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ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.)
ประจาปีการศึกษา 2561
กิจกรรม
1. เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์
http://admission.bsru.ac.th
2. ชาระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์
หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์
http://admission.bsru.ac.th
4. วันสอบสัมภาษณ์
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์
http://admission.bsru.ac.th
6. วันรายงานตัวพร้อมชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
7. วันปฐมนิเทศ
8. วันเปิดภาคเรียน

วัน / เดือน / ปี
15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561
15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561
วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ
ผู้สมัครที่ดาเนินการเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 1 และชาระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่พบ ให้ติดต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมนาหลักฐานการชาระค่าสมัคร
สอบมาด้วย หรือโทร. 02-4737000 ต่อ 1716, 1998 (กรุณาติดต่อก่อนวันสอบสัมภาษณ์)
เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ
วุฒิการศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2561
*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***
** หมายเหตุ : ภาคพิเศษจัดการเรียนการสอน 1 รอบ คือ วันจันทร์ อังคาร พุธ และอาทิตย์ โดย
วันจันทร์ อังคาร พุธ มีการจัดการเรียนการสอน
เวลา 17.00 - 21.00 น.
วันอาทิตย์
มีการจัดการเรียนการสอน
เวลา 8.00 - 21.00 น.
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้

ชั้นปที่ 1 เรียนวันจันทร อังคาร พุธ และวันอาทิตย
ชั้นปที่ 2 เปนตนไป เรียนเฉพาะวันอาทิตยวันเดียว
ข้อมูลกาหนดการรับสมัคร อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2561
--------------------------------มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา มี ค วามประสงค์ จ ะเปิ ด รั บ สมั ค รบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่
15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทุกสาขาวิชา
1.1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือเทียบเท่า
*** ทั้งนี้ ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ จะต้องสาเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ***
*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***
1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
1.4 ไม่เคยหรือป่วยเป็นโรคจิต โรคประสาท
1.5 มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษา
เล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไป
โดยเคร่งครัดทุกประการ
1.7 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
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2. คณะ/สาขาวิชาที่เปิด และจานวนรับ (เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ และอาทิตย์)
ลาดับ

ชื่อสาขาวิชา

จานวน
รับ

คุณสมบัติ

เกณฑ์การพิจารณา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
1

รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)

รวม

80

กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาในระดับชั้น 1. GPAX
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 2. สอบสัมภาษณ์

80

คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
3

การจัดการโลจิสติกส์
(บธ.บ.)

200

6

การตลาด (บธ.บ.)

80

4

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(บธ.บ.)

60

5

การประกอบการธุรกิจ
(บธ.บ.)

35

1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.)
หรือ ปวส.
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ากว่า 2.00
3. ไม่รับผู้พิการทางสายตา ร่างกาย และอื่นๆ
1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.)
หรือ ปวส. สาขาวิชาการตลาด
2. ไม่รับผู้พิการที่ไม่พร้อมในการเรียนการสอน
1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.)
หรือ ปวส.
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ากว่า 2.00
3. ไม่เป็นผู้พิการทางร่างกาย สายตา หรือ
ทุพพลภาพ
1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (กศน.) หรือ
ปวช. หรือ ปวส. สาชาวิชาการจัดการ,
การตลาด, การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ากว่า 2.50
3. ไม่รับผู้ทุพพลภาพทางร่างกาย และสมอง

1. GPAX
2. สอบสัมภาษณ์

1. GPAX
2. สอบสัมภาษณ์

1. GPAX
2. สอบสัมภาษณ์

1. GPAX
2. สอบสัมภาษณ์
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2. คณะ/สาขาวิชาที่เปิด และจานวนรับ (เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ และอาทิตย์)
ลาดับ

ชื่อสาขาวิชา

จานวน
รับ

7

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)

70

คุณสมบัติ

เกณฑ์การพิจารณา

กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาในระดับชั้น 1. GPAX
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 2. สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
2

การประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารองค์การ (นศ.บ.)

30

1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาในระดับชั้น 1. GPAX
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 2. สอบสัมภาษณ์
หรือ ปวส.
2. ไม่รับผู้พิการ เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการ
ติดต่อสื่อสาร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
8

การบัญชี (บช.บ.)

80

1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาในระดับชั้น 1. GPAX
มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ 2. สอบสัมภาษณ์
ศิลป์-คานวณ หรือ ปวช. หรือ ปวส. สาขาวิชา
การบัญชี, บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ากว่า 2.50

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
9

การท่องเที่ยว

รวม

30

585

1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาในระดับชั้น 1. GPAX
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 2. สอบสัมภาษณ์
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ากว่า 2.50
3. หากมีความสามารถ และประสบการณ์ด้าน
การท่องเที่ยว การโรงแรม จะพิจารณาเป็น
พิเศษ
4. มีความรักและชอบด้านประวัตศิ าสตร์ และ
ความเป็นไทย
5. มีความสนใจและสามารถสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ เช่น จีน และ ภาษาญี่ปุ่นได้
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
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2. คณะ/สาขาวิชาที่เปิด และจานวนรับ (เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ และอาทิตย์)
ลาดับ

ชื่อสาขาวิชา

จานวน
รับ

คุณสมบัติ

เกณฑ์การพิจารณา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรปริญญาตรี ต่อเนื่อง เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
10

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ทล.บ.)

รวม

80

กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. 1. GPAX
ทุกสาขาวิชา
2. สอบสัมภาษณ์

80

คณะครุศาสตร์
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
11

จิตวิทยา (ศศ.บ.)

รวม
รวมทั้งหมด

30

1. กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาในระดับชั้น 1. GPAX
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (กศน./ปวช.) 2. สอบสัมภาษณ์
2. มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ากว่า 2.00

30
775

3. การสมัครเข้าศึกษา และรายละเอียดขั้นตอนสมัคร
3.1) ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2561 แล้วจึงดาเนินการสมัคร
โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา
3.2) ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา สามารถทาการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
หรือ www.bsru.ac.th และคลิก “สมัครเข้าศึกษา” ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561
3.3) เลือกสมัครสอบได้ 1 สาขาวิชาโดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท
3.4) ผู้สมัครทุกคนต้องทาการ “ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ” ก่อนการสมัครเรียน โดยผูส้ มัครทุกคนลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้ง
เท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลที่อยู่ใน
สาเนาทะเบียนบ้าน และข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน จากนั้นคลิก“ลงทะเบียน”
*** หากผู้สมัครคนใดที่คลิก ลงทะเบียน แล้วระบบแจ้งเตือนว่า
“เลขประจาตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล”
แสดงว่าผู้สมัครเคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว
ให้ผู้สมัคร คลิก“ถอยกลับ” และคลิก“เข้าสู่ระบบ”
หน้าจอจะปรากฏให้กรอก เลขทีบ่ ัตรประชาชน และรหัสผ่าน
(หากผู้ใดไม่เคยเปลี่ยน/ตั้งรหัสผ่าน ให้ใช้เลขที่บัตรประชาชน เป็นรหัสผ่าน) ***

-63.5) หลังจากผูส้ มัคร ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ/เข้าสูร่ ะบบแล้ว ให้คลิก “สมัครเข้าศึกษาต่อ” เพื่อกรอกข้อมูลการสมัคร และ
เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้ 1 สาขาวิชา โดยมีคา่ ธรรมเนียมสมัครสอบ 300
บาท
3.6) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนทาการ “ยืนยันการสมัคร”
3.7) พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อนาไปชาระค่าสมัคร
3.8) ชาระค่าสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่
15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561 หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ชาระเงินภายในระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่าการสมัครไม่
สมบูรณ์ และข้อมูลที่กรอกในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ
3.9) ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะ การชาระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ หลังจากชาระเงินไปแล้ว 3 วันทาการ (ไม่นับรวม
วันชาระค่าธรรมเนียมการสมัครในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โดยเข้าสูร่ ะบบรับสมัคร และคลิก“ผลการ
สมัคร” หากการสมัครสมบูรณ์ สถานะผู้สมัครจะเป็น “ผูส้ มัครเข้าคัดเลือก”
4. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
4.1) ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้ 1 สาขาวิชา
4.2) เอกสาร/หลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
- บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริง (หากผู้เข้าสอบไม่มีบตั รประจาตัวประชาชนมาแสดง อนุญาตให้ใช้บัตรอื่นๆ
ที่ทางราชการออกให้โดยจะต้องมีเลขที่ประจาตัวประชาชนพร้อมรูปกากับ เช่น ใบขับขี่ หรือบัตรประจาตัวนักเรียน
มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบได้) ** กรณีไม่มีหลักฐานแสดงยืนยัน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบทุกกรณี **
- สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร

หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือปลอมแปลงเอกสาร จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ
หากได้รับคัดเลือกก็จะตัดสิทธิ์เข้าศึกษา และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา และการบันทึกประวัติผู้รายงานตัว
ประ กาศ ราย ชื่ อ ผู้ ผ่ า นการ คั ด เ ลื อ กและ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษา วั น พุ ธ ที่ 13 มิ ถุ น ายน 2561 ทางเ ว็ บ ไ ซต์
http://admission.bsru.ac.th โดยผู้ทสี่ อบสัมภาษณ์ผ่าน สถานะการสมัคร จะเป็น “ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก” สาหรับ
ผู้ที่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน สถานะ การสมัคร จะเป็น “ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก” โดยผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้อง
ดาเนินการกรอกข้อมูลผู้รายงานตัวผ่านเว็บไซต์ โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ผู้รายงาน
ตัวต้องกรอกข้อมูลประวัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนเดินทางมารายงานตัว (กรุณาอ่านคาแนะนาในการกรอกอย่างละเอียด)
6. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
6.1) ผู้สมัครที่ผา่ นการคัดเลือก และมีสทิ ธิ์เข้าศึกษา จะต้องมารายงานตัวพร้อมชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา (เต็มจานวน)
โดยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น กางเกงรัดรูป กระโปรงสั้น กางเกง-กระโปรงยีนส์
เสื้อยืด รองเท้าแตะ และชุดกีฬา

-76.2) หลักฐานที่ต้องนามาในวันรายงานตัว มีดังต่อไปนี้
7.2.1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 2 ฉบับ
7.2.2) สาเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
7.2.3) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ
7.2.4) สาเนาวุฒิการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการเรียน) 3 ฉบับ (วุฒิการศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 14
สิงหาคม 2561 มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ)
ผู้สมัครที่ไม่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวันเวลาที่ประกาศ
จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
7. การปฐมนิเทศ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หรือตรวจสอบผ่าน http://admission.bsru.ac.th หรือ
http://www.bsru.net หรือเว็บไซต์สานักกิจการนิสิตนักศึกษา http://dsad.bsru.ac.th

