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   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปฏิทินการดำเนินการคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตร ีภาคปกติ 

ประจำปีการศึกษา 2563 
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
กิจกรรม วัน / เดือน / ปี 

1. สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.bsru.ac.th 

และคลิกเมน ู“สมัครเรียน” 
วันที่ 9  – 30 มิถุนายน 2563 

2. ชำระเงินค่าสมัคร ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ 

วันที่ 9  – 30 มิถุนายน 2563 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ www.bsru.ac.th 

และคลิกเมน ู“สมัครเรียน” 
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 

4. วันสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 
6. วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
ทุกสาขาทั่วประเทศ 

วันที่ 9 - 12 กรกฎาคม 2563 

7. วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 
 

หมายเหตุ 
ผู้สมัครที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 1 และชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบไม่พบ

รายชื ่อผู ้มีส ิทธิ ์สอบ ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 5 ชั ้น 1) ด้วยตนเอง                 
ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมนำหลักฐาน
การชำระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร  0-2473-7000 ต่อ 1716 , 1998  (กรุณาติดต่อก่อนวันสอบ
สัมภาษณ์) 
 

เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ 
วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 17 สิงหาคม 2563 
*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ** 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลกำหนดการรับสมัคร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 



หน้า 2 จาก 42 
 
 
 
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS) 

ประจำปีการศึกษา 2563 
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) 

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

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที ่ 5 รับตรงอิสระ (Direct 
Admission) ระหว่างวันที่ 9  – 30 มิถุนายน 2563 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครสอบคัดเลือกดังนี้ 
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

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

1.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที ่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที ่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
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2. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จำนวนรับ คุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือก 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
1 ชื่อสาขาวิชา : การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา 

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

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

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

7 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา หรือข้อกำหนดในมาตรฐาน
วิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 
4. มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู   
5. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือ
โรคสำคัญอื่นๆที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ
วิชาชีพ  ดังนี้  
      5.1  เป็นหรือเคยมีประวัติการเป็น โรคจิต  โรคประสาท  โรค
บุคลิกภาพแปรปรวน หรืออาการทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคตอ่
การศึกษา   
      5.2  มีความพิการได้แก่  ตาบอดทั้ง 2 ข้าง  หูหนวกหรือ หูตึง 
หรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  



หน้า 4 จาก 42 
 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

6. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ  
7. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
8. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 30% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 30% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 20% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 5 ค่าน้ำหนัก 20% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

3 ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740101701501A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

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

4 ชื่อสาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740101702401A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 

10 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจาก
สถานศึกษาที ่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นไปตาม
ประกาศของทางมหาวิทยาลัย โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 
2.80  
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

2. ผ ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
คณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ปริญญาตรี และข้อกำหนดในมาตรฐานสาขาวิชาที่ศึกษา 
4. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 5 ค่าน้ำหนัก 30% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 

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

10 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวช.
สาขาวิชาศิลปกรรม ศิลปะ ทัศนศิลป์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 
2. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ ่มเติม คือ มีคุณสมบัติอื ่นครบถ้วนตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที ่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา/สาขาวิชากำหนด โดยบุคคลที่จะเข้าศึกษาต้องมีความ
ถนัดทางวิชาชีพครูมีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
และมีความรู้พื้นฐานทางศิลปะ ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด 
4. เจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครูศิลปะ มีสุขภาพใจเหมาะสม
กับการประกอบวิชาชีพครูศิลปะ โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูศิลปะ 
5. ม ีแฟ ้มสะสมผลงานศ ิลปะ (Portfolio) ท ี ่แสดงให ้ เห ็นถึง
ความสามารถด้านศิลปะ และ/หรือมีประวัติผลงานการประกวด 
ทักษะด้านศิลปะในระดับสถาบัน ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ 
6. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET หรือ V-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
7. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
8. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 30% 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET หร ือ V-NET         
ค่าน้ำหนัก 20% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 30% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 5 ค่าน้ำหนัก 20% 
หมายเหตุ  
 ให้ผู้สมัครทุกคน ส่งแฟ้มสะสมผลงานเป็นไฟล์ PDF ระหว่าง
วันท่ี  9-30 มิถุนายน 2563  โดยส่งไปท่ี E-mail :  
a.tongseeda@gmail.com โดยการค ัด เล ือกเข ้าศ ึกษาต ่อใน
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา กำหนดให้พิจารณาจากผล
การเรียน แฟ้มสะสมผลงาน การสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบ
ทักษะพื้นฐานทางศิลปะตามรายละเอียดดังนี้  
 1. ผลงาน “วาดเส้น” ขนาด A2 ตามต้นแบบท่ีกำหนด ภายใน
เวลา 1.30 ช่ัวโมง (จะประสานงานส่งภาพต้นแบบเป็น รายบุคคล
ผ่านทางโทรศัพท์)   
 2. คลิปวีดีโอ บันทึกช่วงเวลาปฏิบัติงานวาดเส้น โดยให้ปรากฏ 
ทั้งผู้สมัครคัดเลือกและภาพผลงาน ความยาวอย่างน้อย 15 นาที 
(ทั ้งนี ้คณะกรรมการจะพิจารณาเปรียบเทียบภาพผลงานจากการ 
ทดสอบ และผลงานวาดเส้นใน portfolio) 
 3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที ่รวบรวมเกียรติประวัติ 
โดยเฉพาะรางวัลด้านศิลปะ และภาพผลงานศิลปะทุกประเภท เช่น 
งานวาดเส้น การระบายสีประเภทต่างๆ ภาพผลที่แสดงถึงทักษะใน 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ของผู้สมัคร  
 ขอให้ผ ู ้สมัครทุกคนเข้าร่วมกลุ ่มไลน์ TCAS 5-63 Art-Ed 
BSRU. ด้วยการสแกน QR Code  

 
 หากมีปัญหา มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ
ต ิดต ่อได ้ท ี ่  สาขาว ิชาศ ิลปศ ึกษา ผศ. พ ีรน ันท ์  จ ันทมาศ                 
โทร. 087-664-8826 / อ. อนิวัฒน์ ทองสีดา โทร. 085-950-4059 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

6 ชื่อสาขาวิชา : พลศึกษา (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740101702801A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

2 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 6 หรือเทียบเท่าจาก
สถานศึกษาท่ีกระทรวง ศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นไปตามประกาศ
ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2. ผ ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
คณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และข้อกำหนดของสาขาวิชา 
4. มีความสามารถทางกีฬา เป็นตัวแทนหรือได้รับรางวัล ระดับ
จังหวัด ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 70% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 5 ค่าน้ำหนัก 30% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
หมายเหตุ 
 ให้ผู้สมัครสาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.) ทุกคน นำส่งแฟ้มสะสม
ผลงาน (Portfolio) รายละเอียด ดังน้ี 
 1. สแกนเอกสารหรือถ่ายภาพแฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF 
หรือ JPG 
 2. ส่งทางอีเมล์ pe.bsru1@gmail.com โดยตั้งชื ่อเรื ่องของ
อีเมล์ที่ต้องส่งตามนี้  
 “TCAS รอบที่ 5 ชื่อ-นามสกุล และรหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ
ของตนเอง” 
  ตัวอย่าง  TCAS รอบที่ 5 นางสาวเจน มากัล 065666 

 *** สิ้นสุดการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ก่อนเวลา 24.00 น. *** 

รวมคณะครุศาสตร์ 64  

 
 



หน้า 8 จาก 42 
 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
7 ชื่อสาขาวิชา : ภาษาไทย (ค.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 21740102702001A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

10 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะ
เป็นครู 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา หรือข้อกำหนดในมาตรฐาน
วิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
4. มีความรู้พื ้นฐานภาษาไทย อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถพัฒนาและ    
ตอ่ยอดได้ 
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 
6. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
7. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
8. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ร้อยละ 30 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ร้อยละ 30 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ร้อยละ 20 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 5 ร้อยละ 20 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสมัภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ทีส่าขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

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

10 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรือ
อนุปริญญา 
3. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะ
เป็นครู 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา หรือข้อกำหนดในมาตรฐาน
วิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
5. เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

6. ผู้ที่จบจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือเทียบ
โอนท่ีรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7. ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นกรณพีิเศษจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
8. หากมีผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจากสถาบันที่
ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ เช่น CU-TEP, TU-GET, IELTS, TOEFL เป็นต้น 
9. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
10. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
11. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 30% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 30% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 5 ค่าน้ำหนัก 20% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 

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

30 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับ
นักศึกษาหลักส ูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาล ัยราชภัฏ      
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ 
ภาควิชา/สาขาวิชากำหนด โดยบุคคลที่จะเข้าศึกษาต้องมีความถนัด
ทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูและมี
ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางนาฏยศิลป์ 
4. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจที่
เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 
5. มีผลงานการแสดง 
6. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
7. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 40% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 20% 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 5 ค่าน้ำหนัก 40% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท ์

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

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

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 

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

รหัสสาขาวิชา : 21740102901001A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

50 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีใบรับรองแพทย์ที ่ให้ความเห็นว่า
สุขภาพเหมาะสมสำหรับการเข้าศึกษา 
4. ม ีค ุณสมบัต ิอ ื ่นครบถ ้วนตามประกาศหร ือข ้อบ ังค ับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 

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

รหัสสาขาวิชา : 21740102903101A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

100 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา โดยผ่านการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือการรับตรงของสถาบัน ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

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

รหัสสาขาวิชา : 21740102800401A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

15 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. สำเร ็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือในระดับ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
3. เป็นผู้มีความสามารถด้านนาฏยศิลป์ (ไทยหรือสากล) หรือเป็นผู้
มีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธ์ิสมัครเข้ารับการศึกษาได้ 
4. เป็นผู ้มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน  และเข้าใจ
ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5. เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง   
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน 
6. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ความสามารถพิเศษด้านนาฏยศิลป์/ศิลปะการแสดง 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 

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

45 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ ้นไป และมีความสามารถพื้นฐาน
ทางด้านศิลปะและการออกแบบ มีแฟ้มสะสมผลงานด้านศิลปะและ
การออกแบบที่เกี่ยวข้อง 
3. ไม่เป็นผู้เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษา
ใดๆ เพราะความผิดทางวินัยนักศึกษา 
4. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษ  โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่
ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันกระทำโดยประมาท 
5. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการ
พิเศษต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
6. มีค ุณสมบัติที ่ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
7. เป็นผู ้มีความสนใจที ่จะพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะและการ
ออกแบบ 
8.  ต ้องการประกอบอาช ีพทางด ้านการออกแบบ หร ือเป็น
ผู้ประกอบการการตลาดสร้างสรรค์ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

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

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

30 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
4. มีเจตคติที ่ดีเกี ่ยวกับหลักสูตร และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมจิตบริการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

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

20 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2.  เป ็นผ ู ้ย ึดม ั ่นในการปกครองระบอบประชาธ ิปไตย  ท ี ่มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
3. เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยไดว้า่
จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด
ทุกประการ 
5. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกโครงการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

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

30 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

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

10 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาท้ังทางร่างกายและจิตใจ 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
4. มีคุณสมบัติอย่างอ่ืนตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ผู้สมัครที่สนใจศึกษาด้านภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 

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

20 
 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางสุขภาพร่างกาย ปัญญา และสุขภาพจิต 
3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสยีอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ในระหว่าง
ต้องโทษในคดีอาญาตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจำคุก 
เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
4. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
รับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

20 ชื่อสาขาวิชา : สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740102903501A 

50 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ การรับ
นักศึกษาหลักส ูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาล ัยราชภัฏ      
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

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

30 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ การรับ
นักศึกษาหลักส ูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาล ัยราชภัฏ      
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 455  

คณะวิทยาการจัดการ 

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

รหัสสาขาวิชา : 21740103901101A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

40 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

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

80 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 

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

80 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

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

30 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ การ
รับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. มีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 
4. มีความรู้พื้นฐานด้านภาพยนตร์และศิลปะแขนงอื่น ๆ 
5. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

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

รหัสสาขาวิชา : 21740103610501A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

100 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1 .  ส ำ เ ร ็ จการศ ึ กษาระด ั บม ั ธยมศ ึ กษาตอนปลาย  หรื อ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา/สาขาวิชาอื ่น จาก
สถาบ ันอ ุดมศ ึกษาท ี ่กระทรวงศ ึกษาธ ิการ และสำน ักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
การบัญชี จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ และ ก.พ. ให้การ
รับรอง 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
27 ชื่อสาขาวิชา : การจัดการโลจสิตกิส์ (บธ.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 21740103611001A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

20 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 

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

50 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร ็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หร ือสำเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  
2. เป็นตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

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

50 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 



หน้า 18 จาก 42 
 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

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

50 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือ 
3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) หรือ
อนุปร ิญญาในสาขาที ่ส ัมพันธ ์ก ันโดยผ่านการคัดเลือกตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนด และเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 3 ให้
สถาบันอุดมศึกษารับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.  หรืออนุปริญญา
หรือเทียบเท่า  เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ตาม
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษา
ในระบบ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป หรือ 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 

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

50 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

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

รหัสสาขาวิชา : 21740103611101A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

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



หน้า 19 จาก 42 
 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

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

รหัสสาขาวิชา : 21740103620101A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

30 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ / ข้อบังคับ/ ประกาศ การ
รับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
5. ม ีความสนใจและร ักประว ัต ิศาสตร ์และโบราณคด ี ไทย 
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
6. หากมีความสามารถพิเศษ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น รำไทย 
ดนตรีไทย กีฬา ภาษาต่างประเทศ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

รวมคณะวิทยาการจัดการ 630  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
34 ชื่อสาขาวิชา : คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 21740104700801A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

10 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
แผนการเร ียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ หร ือภาษาอังกฤษ-
คณิตศาสตร์ 
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะ
เป็นครู 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือข้อกำหนดใน
มาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
4. ถ้ามีผลงาน รางวัลแสดงถึงความสามารถทางคณิตศาสตร์จะไดร้บั
การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 



หน้า 20 จาก 42 
 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

5. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
6. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
7. มีผลการทดสอบคะแนน PAT5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
8. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 30% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 30% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 20% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5 ค่าน้ำหนัก 20% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

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

25 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. สำเร ็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง หรือ
เทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
3. ค ุณสมบัต ิอ ื ่นๆ ครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบ ังค ับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที ่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ภาควิชา/สาขาวิชากำหนด โดยบุคคลที่จะเข้าศึกษาต้อง
มีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับ
วิชาชีพครู และมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ 
5. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 50%  
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 25% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 5 ค่าน้ำหนัก 25% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 

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

30 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์หรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นไป
ตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย 



หน้า 21 จาก 42 
 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะ
เป็นครู 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา หรือข้อกำหนดในมาตรฐาน
วิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
4. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
5. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 40% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 5 ค่าน้ำหนัก 40% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 

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

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

  
 
 

  



หน้า 22 จาก 42 
 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

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

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

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

รหัสสาขาวิชา : 21740104110701A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 27,000 บาท 

17 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่
มีหน่วยกิตการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 
22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษ 
ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
หมายเหตุ : ในกรณีที่มีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ว ิ ทยาศาสตร ์  คณ ิ ตศาสตร ์ และภาษาอ ั งกฤษไม ่ครบให้
สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาเพิ่มเติมให้ครบตามกำหนด 
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั ้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็น
โรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และ/หรือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
หมายเหตุ: ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และให้การรับรองโดย
สถานพยาบาลของรัฐ 
3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา
กำหนด 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 

 
 



หน้า 23 จาก 42 
 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

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

รหัสสาขาวิชา : 21740104500201A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

20 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

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

35 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

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

25 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใน
แผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ 
2. ผ ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

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

25 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าใน
แผนการเรียนของวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 



หน้า 24 จาก 42 
 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

2. ผ ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. ไม่เป็นโรคตาบอดสี (นำใบรับรองแพทย์มาแสดงในว ันยื่น
เอกสารรายงานตัว) 
4. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
5. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 2 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 50% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ำหนัก 10% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 10% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 2 ค่าน้ำหนัก 30% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 

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

40 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนของ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า 
2. ผ ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

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

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



หน้า 25 จาก 42 
 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

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

40 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

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

29 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

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

30 คุณสมบัติผู้สมัคร 
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่
เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือมีว ุฒิเทียบเท่าตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

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

50 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรือ
อนุปริญญา 
2. ผ ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 

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

30 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. เป็นผู ้มีความสมบูรณ์ทั ้งร่างกาย และจิตใจไม่เป็นอุปสรรค        
ต่อการศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 

51 ชื่อสาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 
(วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104211901A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

30 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2. เป็นผู ้มีความสมบูรณ์ทั ้งร่างกาย และจิตใจไม่เป็นอุปสรรค        
ต่อการศึกษา 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

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

30 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.) และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และระบบแอดมิชช่ันโดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น อาจเข้า
ศึกษาได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น การเทียบโอนผลการ
เรียนรู้สามารถเทียบได้ทั้งในระบบการศึกษา โดยสามารถเทียบโอน
ผลการเรียนรู ้ในสาขาวิชาระหว่างสถาบันที ่ขึ ้นทะเบียนรับรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับชาติ 
ในระดับปริญญาตรี 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

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

35 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับ 
ปวช. 
2. มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ 
3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และปฏิบัติ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
4. มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

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

รหัสสาขาวิชา : 21740104112702A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 

15 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ตามระเบียบการคัดเลือก



หน้า 28 จาก 42 
 

ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย
ระบบโควตา ระบบรับตรง ระบบการคัดเลือกโดยโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัย และระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการหรือระบบแอดมิชช่ัน 
2. ผู ้สมัครต้องได้คะแนนเฉลี ่ยสะสมตลอดหลักสูตร  ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 
3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น อาจเข้า
ศึกษาได้โดยให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู ้ร ับผิดชอบ
หลักสูตร 
4. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
5. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 2 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 50% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 30% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT 2 ค่าน้ำหนัก 20% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 608  

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

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

60 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเท่า 
2. ผ ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและหรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

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

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

30 คุณสมบัติผู้สมัคร 
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

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

รหัสสาขาวิชา : 21740105610801A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

80 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ต้องไม่เป็นผู้ที ่มีความบกพร่องทางการศึกษา ได้แก่ ตาบอดสี 
บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางการได้ยิน และความผิดปกติ
ทางสมอง (ออทิสติก) 
3. ต้องไม่เป็นโรคประจำตัวร้ายแรง ได้แก่ วัณโรค ไวรัสตบัอักเสบบี 
และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) 
4. ต้องไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดทุกชนิด 
5. ต้องเป็นผู้ที่มีใจรักในการประกอบอาหารและการบริการ 
6. นอกจากนี ้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
58 ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีโลจิสตกิส์ (วท.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 21740105210201A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

40 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.  ส ำ เ ร ็ จการศ ึ กษาระด ั บม ั ธยมศ ึ กษาตอนปลาย  หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา หรือ
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
เฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านโลจิสติกส์ 
2. ผ ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

59 ชื่อสาขาวิชา : ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740105212101A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท 

40 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิต
โรคประสาท และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอัน
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

- มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาท 
(neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial 
personality หรือ borderline personality  รวมถึงปัญหาทางจิต
เวชอื่นๆ ที่พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต่อการ
ประกอบวิชาชีพ 

- โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือ
ส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

- โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
- ติดสารเสพติดให้โทษ 
- ตาบอดทั้ง 2 ข้าง หรือแม้แต่ข้างเดียว หรือมีความผิดปกติใน

การเห็นภาพ 
- ตาบอดสี โดยเฉพาะแม่สีหรือตาบอดสีชนิดรุนแรง ซึ่งได้รับ

การตรวจอย่างละเอียดแล้ว 
- หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) 

จากการผิดปกติทางประสาทรับฟังเสียง (Sensorineural hearing 
loss) แม้แต่ข้างเดียว 

- มีความพิการของนิ้วมือ มือ แขน 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

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

รหัสสาขาวิชา : 21740105301501A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 

40 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

2. ผ ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

61 ชื่อสาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740105300701A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 

60 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียน
ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า 
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา    
ช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมค
คาทรอนิกส์ หรืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า 
3. ผ ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
62 ชื่อสาขาวิชา : การจัดการวิศวกรรมการผลติและ        

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

50 คุณสมบัติผู้สมัคร 
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 100% 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที ่สาขาวิชา
กำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 400  
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

วิทยาลัยการดนตรี 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
63 ชื่อสาขาวิชา : ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 21740106702501A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 

15 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะ
เป็นครู และมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีตะวันตก 
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับ
นักศึกษาหลักส ูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาล ัยราชภัฏ      
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที ่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ภาควิชา/สาขาวิชากำหนด 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
5. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจ
เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพครู 
6. มีแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านดนตรีตะวันตก มี
ผลงานการแสดง การประกวดทางดนตรีตะวันตกในระดับสถาบัน 
ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
7. เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีตะวันตก และ
สอบสัมภาษณ์ 
8. เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที ่มหาวิทยาลัย คณะ      
ครุศาสตร์ และ/หรือหลักสูตรกำหนดเพิ่มเติม 
9. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ  
รายละเอียดการสอบปฏิบัติ 

การทดสอบความรู ้ ความสามารถทางดนตรีตะวันตก และสอบ
สัมภาษณ์ ทดสอบในประเด็น/หัวข้อ ดังนี้ 
1. ความรู้ ประกอบด้วย การวัดความสามารถทางวิชาชีพครู พื้นฐาน
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก และโสตทักษะทางดนตรีตะวันตกเบื้องต้น 
2. ความสามารถในการปฏิบัติดนตรีตะวันตก ประกอบด้วย 
    2.1 การปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) บันไดเสียง 
ไมเนอร์ (Minor Scale) ทุกแบบ และ Arpeggio ไม่เกิน 4 ชาร์ป 
(Sharp) 4 แฟลต (Flat) 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

    2.2 บทเพลงที่นำมาปฏิบัติต้องจัดอยู่ในระดับปานกลาง หรือมี
ทักษะไม่ต่ำกว่าเกรด 4 (Trinity) 
    2.3 การอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight Reading) 
3. สอบสัมภาษณ์ เพื ่อวัดเจตคติที ่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู 
ประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการศึกษาต่อใน
หลักสูตร 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ (ถ้ามี) 
1. กรณีผู ้สมัครมีใบรับรองผ่านการทดสอบวัดระดับทฤษฎีดนตรี
ตะวันตก ตามมาตรฐานของการสอบวัดระดับตั้งแต่เกรด 4 ขึ้นไป 
ได้แก่ Trinity หรือ ABRSM หรือ TIME หรือ BSRUMTC ที่จัดสอบ
โดยวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สามารถนำมาใช้ในการยื่นสมัครสอบเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
พิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อ โดยใบรับรองที ่ผ ่านการทดสอบ 
จะต้องมีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี (นับจากวันท่ีระบุในใบรับรอง) 
2. กรณีผู้สมัครมีใบรับรองผ่านการทดสอบวัดระดับทักษะปฏิบัติ
ดนตรีที่ตรงตามประเภทของเครื่องดนตรีเอกที่ใช้ในการสอบตาม
มาตรฐานของการสอบวัดระดับตั้งแต่เกรด 4 ขึ้นไป ของ BSRUMTC 
ที่จัดสอบโดยวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา สามารถนำมาใช้ในการยื่นสมัครสอบเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการพิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อ โดยใบรับรองที่ผ่านการทดสอบ 
จะต้องมีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี (นับจากวันท่ีระบุในใบรับรอง) 
หมายเหตุ :  
 1. ให้ผู ้สอบทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ภาควิชาดนตรีตะวันตก เพื่อ
ทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี ่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที ่ 30 
มิถุนายน 2563 
 
 
 
 
 
 2. ให้ผู้สมัครสแกนภาพหรือถ่ายภาพแฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ 
PDF หรือ JPG พร้อมทั้งนำส่งคลิปวีดิโอแสดงทักษะการปฏิบัติตาม
เครื่องมือเอกที่ผู้สอบถนัด โดยถ่ายให้เห็นหน้าและตัวผู้สมัครชดัเจน 
แล้วนำส่งมาทางอีเมล์ โดยระบุชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัวผู้สมัคร 
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องดนตรีที่สมัครให้ครบถ้วน มา
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

ที ่ westernmusicbsru@gmail.com ภายในวันที ่ 30 มิถุนายน 
2563 เวลา 22.00 น. โดยรายละเอียดของคลิปวีดิโอมีดังนี้ 
 - ปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ 
(Minor Scale) ทุกแบบ และ Arpeggio ไม่เกิน 4 ชาร์ป (Sharp) 4 
แฟลต (Flat) 
 - บทเพลงที่นำมาปฏิบัติต้องจัดอยู่ในระดับปานกลาง หรือมี
ทักษะไม่ต่ำกว่าเกรด 4 (Trinity) 
 3. ให้ผู้สมัครเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์และ
สอบอ่านโน้ตผ่านทางโปรแกรม Zoom โดยจะใช้เวลาคนละไม่เกิน 
10 นาที ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. 
หากมีข้อสงสัย ปัญหาเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ สามารถติดต่อ
สอบถามได้ทาง อาจารย์ ดร.วรินธร สีเสียดงาม หมายเลขโทรศัพท์ 
089-159-3898 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 

64 ชื่อสาขาวิชา : ดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740106702502A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 

40 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะ
เป็นครู และมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทย 
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ การรับ
นักศึกษาหลักส ูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาล ัยราชภัฏ      
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที ่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ภาควิชา/สาขาวิชากำหนด 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค 
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
2. ม ีเจตคติท ี ่ด ีต ่อการประกอบวิชาชีพครูม ีค ุณลักษณะและ
บุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 
3. มีความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย และมีผลงานทางด้านดนตรี
ไทยในระดับสถาบัน ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ 
โดยแนบหลักฐานประกอบใน Portfolio 
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4. เข้ารับการทดสอบและผ่านการทดสอบความสามารถทางวิชาชีพ
ครู การสอบพื้นฐานทางดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีไทย และคีตกวี 
ความสามารถทางดนตรีไทย และสอบสัมภาษณ์ 
5. เข้ารับการคัดเลือกและผ่านการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลักสูตรกำหนดเพิ่มเติม 
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
รายละเอียดการสอบปฏิบัติ 
 การทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย และสอบ
สัมภาษณ์ 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 (เลือกได้อิสระเพื่อแสดงทักษะทาง
ดนตรีไทยของผู้สมัคร) 
 3. สอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู 
ประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการศึกษาต่อใน
หลักสูตร 
หมายเหตุ 
 1. ให้ผู้สมัครสแกนภาพหรือถ่ายภาพแฟ้มสะสมผลงาน เป็น
ไฟล์ PDF หรือ JPG แล้วนำส่งมาทางอีเมล์ โดยระบุชื่อ นามสกุล 
รหัสประจำตัวผู้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องดนตรี
ที่สมัครให้ครบถ้วน มาที่ thaimusicbsru@gmail.com ภายในวันที่ 
30 มิถุนายน 2563 เวลา 22.00 น. 
 2. ให้ผู้สมัครเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์และ
สอบปฏิบัติผ่านทางโปรแกรม Zoom ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 
ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. 
ทั้งนี้ การสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ จะใช้เวลาคนละไม่เกิน 20 
นาที โดยมีรายละเอียด ในการสอบปฏิบัติดังนี้ 
 - เพลงบังคับ 1 เพลง (เครื่องสาย – เพลงนางนาค 2 ชั้น, 
ปี่พาทย์ – เพลงสาธุการ) 
 - เพลงถนัด 1 เพลง (เลือกได้อิสระเพื่อแสดงทักษะทาง
ดนตรีไทยของผู้สมัคร) 
* กรณีที่ไม่สามารถจัดหาเครื่องดนตรีไทยเพื่อสอบปฏิบัติในขณะที่
สอบสัมภาษณ์ได้ ให้เตรียมคลิปที่ถ่ายให้เห็นหน้าและตัวผู้สมัคร
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ชัดเจน โดยปฏิบัติเพลงตามที่กำหนดข้างต้น และนำส่งมาพร้อมกับ
เอกสาร ในข้อ 1. 
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ 
บ้านไกรทอง หมายเลขโทรศัพท์ 086-363-7307 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
65 ชื่อสาขาวิชา : ดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 21740106800201A 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท 

20 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศการ
รับนักศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางสมอง จิตใจ ร่างกาย ที่ส่งผล
กระทบต่อการเรียนและการสอนดนตรี 
คุณสมบัติเฉพาะ 
1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตก หรือขับ
ร้อง การอ่านโน้ตดนตรีตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาดนตรีตะวันตกกำหนด 
2. มีความรู้พื้นฐานความรู้ทฤษฎีตะวันตก และด้านโสตทักษะตาม
เกณฑ์ที่สาขาวิชาดนตรีตะวันตกกำหนด 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ (ถ้ามี) 
1. กรณีผู้สมัครมีใบรับรองผ่านการทดสอบวัดระดับทฤษฎีดนตรี
ตะวันตก ตามมาตรฐานของการสอบวัดระดับตั้งแต่เกรด 4 ขึ้นไป 
ได้แก่ Trinity หรือ ABRSM หรือ TIME หรือ BSRUMTC ที่จัดสอบ
โดยวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สามารถนำมาใช้ในการยื่นสมัครสอบเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
พิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อ โดยใบรับรองที ่ผ ่านการทดสอบ 
จะต้องมีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี (นับจากวันที่ระบุในใบรับรอง) 
2. กรณีผู้สมัครมีใบรับรองผ่านการทดสอบวัดระดับทักษะปฏิบัติ
ดนตรีที่ตรงตามประเภทของเครื่องดนตรีเอกที่ใช้ในการสอบ ตาม
มาตรฐานของการสอบวัดระดับตั้งแต่เกรด 4 ขึ้นไป ของ BSRUMTC 
ที่จัดสอบโดยวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา สามารถนำมาใช้ในการยื่นสมัครสอบเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการพิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อ โดยใบรับรองที่ผ่านการทดสอบ 
จะต้องมีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี (นับจากวันที่ระบุในใบรับรอง) 
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และจะต้องทดสอบปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งตามรายละเอียดของการสอบ
ปฏิบัติที่กำหนด 
รายละเอียดการสอบปฏิบัติ 
1. Woodwind/Brass/Piano/Violin/Viola/Cello/ 
Double Bass/Guitar Classic ทดสอบบันไดเสียง (Scale) 4 sharp 
4 flat บทเพลงบรรเลงเดี่ยว เช่น Concerto, Sonata หรือ บทเพลง
อื ่นๆ และ Etude ที ่มีระดับความสามารถเทียบเท่าในบทเพลง
ดังกล่าว/อ่านโน้ตฉับพลัน (Sight reading) 
   - กรณีประเภทแจ๊ส (Jazz) ทดสอบการ Improvisation และ
บันไดเสียงทางแจ๊ส รวมถึงบทเพลงที ่มีการแสดงถึงเทคนิคที่มี
มาตรฐาน 
2. ขับร้อง (Voice) ทดสอบบันไดเสียง (Scale) 4 sharp 4 flat    
บทเพลงบรรเลงเด ี ่ยวคลาสสิก หร ือบทเพลงอ ื ่นๆที ่ม ีระดับ
ความสามารถเทียบเท่าในบทเพลงดังกล่าว/อ่านโน้ตฉับพลัน (Sight 
reading) หรือบทเพลงสมัยนิยมที่แสดงถึงเทคนิคการร้องเพลงที่มี
ระดับความสามารถท่ีเป็นมาตรฐาน 
3. Percussion ต้องเลือกบรรเลง 2 ใน 3 อย่าง ได้แก่ 
   3.1 ทดสอบบรรเลง Mallet หรือ Marimba หรือ Xylophone 
โดยการทดสอบบันไดเสียง (Scale) 4 sharp 4 flat และบรรเลงบท
เพลงเดี่ยว เช่น Concert, Sonata หรือบทเพลงอื่นๆ และ Etude 
ที ่มีระดับความสามารถเทียบเท่าในบทเพลงดังกล่าว/อ่านโน้ต
ฉับพลัน (Sight reading) 
   3.2 ทดสอบบรรเลงเครื ่องดนตรีสแนร์ (Snare) โดยบรรเลง
พื ้นฐานของจังหวะด้วย Rudiment หรือบทเพลงที ่มีระดับหรือ
เทยีบเท่าเกรด 4 ข้ึนไป หรือ Orchestra Repertoire 
   3.3 ทดสอบบรรเลงกลองทิมปานี (Timpani) ในบทเพลงเกรด 4 
ขึ้นไป หรือ Orchestra Repertoire 
4. กลองชุด (Drum set) สามารถเลือกบทเพลงที่เทียบเท่าพื้นฐาน
ของจังหวะต่างๆ Rudiment และเทคนิคที่แสดงถึงความสามารถ
ของผู้บรรเลงไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า Rock School, Trinity เกรด 
4 
5. กีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar)/กีตาร์เบสไฟฟ้า (Electric Bass) 
   5.1 เพลงเลือกตามถนัด 1 เพลง ที่ผู้ทดสอบสามารถแสดงทักษะ
การบรรเลงในเครื่องมือเอกของตนเองให้กรรมการพิจารณา กรณีมี 
Backing track  ผู้ทดสอบต้องเตรียมมาเองโดยผ่านการเชื่อมต่อกับ
โทรศัพท์หรือ Ipad ได้ตามความสะดวก 
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   5.2 ทดสอบบันไดเส ียง C Major Scale และ Arpeggio ทุก
รูปแบบ 
   5.3 อ่านโน้ตฉับพลัน (Sight reading) พื ้นฐานบันไดเสียง C 
Major Scale อัตราจังหวะ (Time signature) แบบ 4/4 
   5.4 กรณีประเภทแจ๊ส (Jazz) ทดสอบการ Improvisation และ
บันไดเสียงแบบแจ๊ส รวมถึงบทเพลงที ่มีการแสดงถึงเทคนิคที ่มี
มาตรฐาน 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ (ถ้ามี) 
1. มีเจตคติที ่ดีต่อการประกอบวิชาชีพดนตรี มีคุณลักษณะและ
บุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพดนตรี 
2. มีความรับผิดชอบ ขยันฝึกซ้อมดนตรี มีระเบียบวินัย และเข้าร่วม
กิจกรรมแสดงดนตรีของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยได้อย่างสม่ำเสมอ 
หมายเหตุ :  
 1. ให้ผ ู ้สอบทุกคนเข้ากลุ ่มไลน์ภาควิชาดนตรีตะวันตก       
เพื่อทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 30 
มิถุนายน 2563 
 
 
 
 
 
 2. ให้ผู้สมัครสแกนภาพหรือถ่ายภาพแฟ้มสะสมผลงาน เป็น
ไฟล์ PDF หรือ JPG พร้อมท้ังนำส่งคลิปวีดิโอแสดงทักษะการปฏิบัติ
ตามเครื่องมือเอกที่ผู้สอบถนัด โดยถ่ายให้เห็นหน้าและตัวผู้สมัคร
ชัดเจน แล้วนำส่งมาทางอีเมล์ โดยระบุชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัว
ผู ้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องดนตรีที ่สมัครให้
ครบถ้วน มาที่ westernmusicbsru@gmail.com ภายในวันที่ 30 
มิถุนายน 2563 เวลา 22.00 น. โดยรายละเอียดของคลิปวีดิโอมีดงันี้ 
 - ปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ 
(Minor Scale) ทุกแบบ และ Arpeggio ไม่เกิน 4 ชาร์ป (Sharp) 4 
แฟลต (Flat) 
 - บทเพลงที่นำมาปฏิบัติต้องจัดอยู่ในระดับปานกลาง หรือมี
ทักษะไม่ต่ำกว่าเกรด 4 (Trinity) 
 3. ให้ผู้สมัครเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์และ
สอบอ่านโน้ตผ่านทางโปรแกรม Zoom โดยจะใช้เวลาคนละไม่เกิน 
10 นาที ในวันท่ี 7 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

หากมีข้อสงสัย ปัญหาเกี ่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ สามารถติดต่อ
สอบถามได้ทาง อาจารย์ ดร.วรินธร สีเสียดงาม หมายเลขโทรศัพท์ 
089-159-3898 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 

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

25 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ การรับ
นักศึกษาหลักส ูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาล ัยราชภัฏ      
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที ่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา วิทยาลัยการดนตรี ภาควิชา/สาขาวิชากำหนด โดยบุคคล
ที่จะเข้าศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
4. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคทางดา้น
ร่างกายและสติปัญญาที่ส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
ดนตรี 
5. มีเจตคติ คุณลักษณะและบุคลิกภาพที ่ด ี เหมาะสมแก่การ
ประกอบวิชาชีพทางดนตรี 
6. มีความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย หรือมีผลงานทางด้านดนตรี
ไทยในระดับสถาบัน ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ 
หมายเหตุ 
 1. ให้ผู้สมัครสแกนภาพหรือถ่ายภาพแฟ้มสะสมผลงาน เป็น
ไฟล์ PDF หรือ JPG แล้วนำส่งมาทางอีเมล์ โดยระบุชื่อ นามสกุล 
รหัสประจำตัวผู้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องดนตรี
ที่สมัครให้ครบถ้วน มาที่ thaimusicbsru@gmail.com ภายในวันที่ 
30 มิถุนายน 2563 เวลา 22.00 น. 
 2. ให้ผู้สมัครเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์และ
สอบปฏิบัติผ่านทางโปรแกรม Zoom ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 
ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. 
 ทั ้งนี ้ การสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ จะใช้เวลาคนละ     
ไม่เกิน 20 นาที โดยมีรายละเอียด ในการสอบปฏิบัติดังนี้ 
 - เพลงบังคับ 1 เพลง (เครื่องสาย – เพลงนางนาค 2 ชั้น, 
ปี่พาทย์ – เพลงสาธุการ) 
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ลำดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จำนวน

รับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

 - เพลงถนัด 1 เพลง (เลือกได้อิสระเพื่อแสดงทักษะทาง
ดนตรีไทยของผู้สมัคร) 
* กรณีที่ไม่สามารถจัดหาเครื่องดนตรีไทยเพื่อสอบปฏิบัติในขณะที่
สอบสัมภาษณ์ได้ ให้เตรียมคลิปที่ถ่ายให้เห็นหน้าและตัวผู้สมัคร
ชัดเจน โดยปฏิบัติเพลงตามที่กำหนดข้างต้น และนำส่งมาพร้อมกับ
เอกสาร ในข้อ 1. 
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต ่อได ้ท ี ่ ผศ.เชาวน์มนัส ประภักดี 
หมายเลขโทรศัพท์ 081-2742130 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 

รวมวิทยาลัยการดนตรี 100  

รวมทั้งหมด 2,257  
 
3. การสมัครเข้าศึกษา และรายละเอียดขั้นตอนสมัคร 

3.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื ่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปี
การศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) แล้วจึงดำเนินการสมัคร โดยผู้สมัคร
สามารถ เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท 

3.2 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา สามารถทำการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.bsru.ac.th 
และคลิกเมนู “สมัครเรียน” ระหว่างวันที่ 9 – 30 มิถุนายน 2563 

3.3 กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนทำการ “ยืนยัน
การสมัคร” 

3.4 พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก เพ่ือนำไปชำระค่าสมัคร 
3.5 ชำระค่าสมัครได้ที ่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ ๊กซีทุกสาขา           

ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 9 – 30 มิถุนายน 2563 หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลา
ที ่กำหนด จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที ่กรอกในระบบรับสมัครออนไลน์ทาง
อินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ 

3.6 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะ การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ หลังจากวันที่ชำระค่าสมัครแล้ว  
3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)  
โดยเลือกเมนู “ตรวจสอบผลการสมัคร” หากการสมัครสมบูรณ์ สถานะผู้สมัครจะเป็น “ผู้สมัครเข้า
คัดเลือก” 
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4. เงื่อนไขการสมัคร 
4.1 ผู ้สม ัครจะต ้องตรวจสอบและร ับรองตนเองว ่าม ีค ุณสมบัต ิตรงตามประกาศการร ับสม ัคร                 

หากมหาวิทยาลัย ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับ
สมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิเข้าศึกษา กรณีท่ีเสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการ
สมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4.2 นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ คนละ 1 สิทธิ์ นักเรียนสามารถเลือกสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการเข้ารับ
การคัดเลือกในรอบถัดไปจะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องทำ
ในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่จะกระทำได้เพียง
ครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่กำหนด ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบ 
 

ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลัง 
พบว่า ผู้สมัครมีการยืนยันสิทธิ์แล้ว มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์  

และไม่คืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 

5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

5.1 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 
รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือก
ตามท่ีสาขาวิชากำหนด ทั้งนี้ การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็น
ที่สิ้นสุด 

5.2 การสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบความสามารถเฉพาะทาง (ถ้ามี) ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด 

 

6. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาเข้าศึกษา (วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563) 
6.1 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้ 1 สาขาวิชา 
6.2 วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา มี 2 วิธี คือ 1. ไม่ต้องสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาพิจารณาตามเกณฑ์ที่

สาขาวิชากำหนด และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) และ 2. Voice Call หรือ การสัมภาษณ์
ผ่านทางโทรศัพท์ ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดได้จาก ตารางสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จำนวนรับ 
คุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือก 

6.3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 
6.4 หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ใน

ประกาศรับสมัคร หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือปลอมแปลงเอกสาร จะถือ
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ว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และค่าธรรมเนียมต่างๆ    
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม 

 

7. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา (วันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2563) 
ข้อที่ 7.1 – 7.4 ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย 

7.1 บันทึกข้อมูลผู้รายงานตัว ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ/สมัคร
เรียน และพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า เมนูพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียม  

7.2 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ตั ้งแต่วันที ่ 9 – 12 กรกฎาคม 2563 ผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ  

7.3 ตรวจสอบรหัสนักศึกษา หลังจากวันที่ชำระแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ) ได้ที่
เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา : http://mis3.bsru.ac.th/registrar/student_info.asp 

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

7.5 ดำเนินการส่งหลักฐานการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน  2 ฉบับ    
สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ และสำเนาวุฒิการศึกษา 
(ปพ.1) 3 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นขนาด A4 ให้ชัดเจน และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) 
ประมาณเดือน กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะแจ้งช่วงเวลาในการส่งหลักฐานในภายหลัง 

 
วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 

*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 
        
8. การปฐมนิเทศ 

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

     ประกาศ ณ วันที่   9  มิถุนายน 2563 
 


