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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2564
รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป)
กิจกรรม
1. สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์
http://admission.bsru.ac.th
2. ชำระเงินค่าสมัคร ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์
หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และรูปแบบการสอบ
คัดเลือก ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
4. วันสอบสัมภาษณ์
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
6. วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
7. ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com
(ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาทีผ่ ่านการคัดเลือก
ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สทิ ธิ์เข้าศึกษา
จะขอสิทธิเ์ ข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้)
8. วันเปิดภาคเรียน

วัน / เดือน / ปี
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2564
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2564
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564
วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564
วันที่ 17 – 28 เมษายน 2564

วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564
เดือนสิงหาคม 2564

หมายเหตุ
ผู้สมัครที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 1 และชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบไม่พบ
รายชื ่ อ ผู ้ ม ี ส ิ ท ธิ ์ ส อบ ให้ ต ิ ด ต่ อ สำนั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น (อาคาร 5 ชั ้ น 1) ด้ ว ยตนเอง
ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมนำหลักฐาน
การชำระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร 0-2473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719,
1998 (กรุณาติดต่อก่อนวันสอบสัมภาษณ์)
เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ
วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
*** มิฉะนัน้ จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***
ข้อมูลกำหนดการรับสมัคร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS)
ประจำปีการศึกษา 2564
รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป)
---------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป) ตั้งแต่วันที่
15 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2564 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือก
ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เว้นแต่หลักสูตร
ปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื ่ อ ง) จะต้ อ งสำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา (3 ปี ) หรื อ เที ย บเท่ า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะเข้า
ศึกษาหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเท่าขึ้นไป ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง สำหรับนักศึกษา
ต่างชาติต้องสำเร็จการศึกษาเทียบได้ในระดับเดียวกัน
1.2 ไม่ เ ป็น โรคติด ต่ อร้า ยแรง โรคที ่สังคมรั ง เกี ย จ หรือ โรคสำคั ญ ที ่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การศึกษา ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
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2. สาขาวิชาทีเ่ ปิดรับสมัคร จำนวนรับ คุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือก
จำนวน
คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
รับ
คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

1

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

10

2

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

25

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต ่ ำ กว่ า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ
เทียบเท่า สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่าน
เกณฑ์ข องสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ
เป็ น ไปตามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ การคั ด เลื อ กของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจาก
สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. มีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสม
กับวิชาชีพครู
3. มี ค ุ ณ สมบั ต ิ ค รบถ้ ว นตามระเบี ย บและประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
2. Portfolio
3. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
1. Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
2. ให้ผู้สมัครสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกคน เลือกเข้าร่วมห้อง
ชื่อ “รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป)สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย” โดย
การสแกน QR Code ด้านล่าง
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ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

จำนวน
รับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก

QR Code สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3

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

10

(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้า พระยา ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษา หรื อ ข้ อ กำหนดใน
มาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ
มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดี และเหมาะสมต่อวิชาชีพครู และมี
สุข ภาพจิตที่ดีแ ละปกติ และหากมีป ระสบการณ์ท ำกิจ กรรม
นักเรียนที่ปรึกษา (Youth Counselor) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
2. แฟ้ม สะสมผลงาน โดยให้จ ัด ทำแฟ้ม สะสมผลงานแนะนำ
ตนเองในรูปแบบไฟล์ pdf โดยให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมในแฟ้มว่า
เหตุใดจึงสนใจศึกษาต่อในสาขาจิตวิทยาและการแนะแนว และ
นั ก ศึ ก ษามี จ ุ ด เด่ น และความสามารถที ่ เ หมาะสมกั บ สาขา
จิตวิทยาและการแนะแนวอย่างไร พร้อมข้อมูลผลงานอื่น ๆ ที่
น่าสนใจ และส่งมาที่อีเมล psy.bsru@gmail.com ภายในวัน
ศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ภายในเวลา 16.00 น. โดยให้ใส่ข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร โรงเรียน และ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ
ได้ในอีเมลให้ครบถ้วน
3. ผู้สมัครต้องเคยมีประสบการณ์การทำกิจกรรมจิตสาธารณะ
เพื่อสังคม
4. หากมี ป ระสบการณ์ การทำกิ จ กรรมเพื ่ อ นที ่ ป รึ ก ษา YC
(Youth Counselor) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
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ลำดับ

4

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

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

จำนวน
รับ

10

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
พิ จ ารณาตามเกณฑ์ ท ี ่ ส าขาวิ ช ากำหนด เช่ น GPAX และ
คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่
จะเป็นครู และมีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการ
รับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่หลักสูตร ภาควิชา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนด
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
1. Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
2. ขอให้ผู้สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาทุกคน
เข้าร่วมกลุ่มไลน์ โดยการสแกน QR Code ด้านล่าง

QR Code สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
5

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

5

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต ่ ำ กว่ า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ
เทียบเท่า สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่าน
เกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ เป็นไป

หน้า 6 จาก 51
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

จำนวน
รับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
ตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้
กำหนด
2. มี ค ุ ณ สมบั ต ิ ค รบถ้ ว นตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือตามที่คณะกำหนด
4. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และ
กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาหรื อ สำนั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
2. Portfolio
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
1. Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
2. ขอให้ผู้สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปทุกคน เข้าร่วมกลุ่ม
ไลน์ โดยการสแกน QR Code ด้านล่าง

QR Code สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
6

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

10

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวช.
สาขาวิชาศิลปกรรม ศิลปะ ทัศนศิลป์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่
จะเป็นครู และมีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางศิลปะ
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการ
รับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หน้า 7 จาก 51
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

จำนวน
รับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่สาขาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนด
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
1. เจตคติ ท ี ่ ด ี ต ่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ครู ศ ิ ล ปะ มี ส ุ ข ภาพใจ
เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครูศิลปะ โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงปราศจากโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูศิลปะ
2. มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงทักษะความสามารถทางศิลปะ
ในระดับต่างๆ มีผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ด้วยตนเองอย่างน้อย
10 ภาพ
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
2. Portfolio
3. ทดสอบทักษะศิลปะพื้นฐาน
4. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Call Group ในกลุ่ม Line TCAS 64-2 Art Ed BSRU.

ขอให้ ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปฏิบัติตามแนวทางในการสอบดังต่อไปนี้
1. ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่รวบรวมเกียรติประวัติ โดยเฉพาะรางวัลด้านศิลปะ และภาพผลงานศิลปะทุก
ประเภท เช่น งานวาดเส้น การระบายสีต่าง ๆ ภาพผลที่แสดงถึงทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของผู้สมัคร
อย่างน้อย 10 ภาพ
โดยการส่งไฟล์ PDF มาที่ e-mail : arted@bsru.ac.th ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564
2. ในวันสอบ / และสอบสัมภาษณ์ มีการดำเนินการดังนี้
2.1 ทดสอบทักษะศิลปะพื้นฐานด้วยผลงาน “วาดเส้น” ขนาด A2 ตามต้นแบบที่กำหนด ภายในเวลา 1.30 ชั่วโมง
(*จะประสานงานส่งภาพต้นแบบเป็นรายบุคคลผ่านทางโทรศัพท์) จะต้องส่งภาพผลงาน และคลิปวีดีโอ บันทึก
ช่วงเวลาปฏิบัติงานวาดเส้น โดยให้ปรากฏทั้งผู้สมัครคัดเลือก และภาพผลงาน ความยาวอย่างน้อย 15 นาที (ทั้งนี้
คณะกรรมการจะพิจารณาเปรียบเทียบภาพผลงานจากการทดสอบ และผลงานวาดเส้นใน portfolio)
2.2 การสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสอบคัดเลือกประมาณ 10-15 นาที ด้วยวิธีการ Call Group ในกลุ่ม Line TCAS
64-2 Art Ed BSRU. (ขอให้ผู้สมัครรับคัดเลือกทุกคนเข้ากลุ่ม Line ใน QR ด้านล่าง)
หมายเหตุ วิธีการสอบจะใช้วิธีการสื่อสารออนไลน์ ประกอบการพิจารณาผลงานการทดสอบทักษะ และแฟ้มสะสมผลงาน

หน้า 8 จาก 51
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

จำนวน
รับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก

หากมีปัญหา มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่ สาขาวิชาศิลปศึกษา
ผศ. พีรนันท์ จันทมาศ โทร. 087-664-8826
อ. อนิวัฒน์ ทองสีดา โทร. 083-553-6945
ขอให้ผู้สมัครสาขาวิชาศิลปศึกษาทุกคนเข้าร่วมกลุ่มไลน์
TCAS 64-2 Art Ed BSRU.
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ชื่อสาขาวิชา : พลศึกษา (ค.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 21740101702801A
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

15

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจาก
สถานศึ ก ษาที ่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรั บ รอง หรื อ เป็ น ไปตาม
ประกาศของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. ผ่า นการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และข้อกำหนดของสาขาวิชา
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ
1. ต้องมี Portfolio
2. มีความสามารถทางกีฬา เป็นตัวแทนหรือได้รับรางวัล ระดับ
จังหวัด ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
3. สามารถเข้ า ร่ ว มทดสอบสมรรถภาพทางกายตามที ่ส าขา
กำหนด *** หมายเหตุ : ผู้สมัครเตรียมชุดกีฬาเพื่อเข้ารับการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายตามที่สาขากำหนด ***
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
2. Portfolio
3. สอบสัมภาษณ์
4. การทดสอบสมรรถภาพทางกายตามที่สาขากำหนด
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
1. สอบสัมภาษณ์ ที่มหาวิทยาลัย
2. ทดสอบสมรรถภาพทางกายตามที่สาขากำหนด

หน้า 9 จาก 51
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

รวมคณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
8

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

จำนวน
รับ
85

20

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต ่ ำ กว่ า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ
เทียบเท่า สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่าน
เกณฑ์ข องสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
เป็นผู้กำหนด
2. มี ค ุ ณ สมบั ต ิ ค รบถ้ ว นตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการ
รั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่หลักสูตร ภาควิชา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนด
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
ความสามารถพิเศษทางภาษาไทย
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
2. GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 2.75
3. Portfolio
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
1. Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
2. ขอให้ผู้สมัครสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) ทุกคน เข้าร่วมกลุ่ม
ไลน์ “ภาษาไทย(ค.บ.) รอบที่ 2 Quota” โดยการสแกน QR
Code ด้านล่าง

QR Code
สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)

หน้า 10 จาก 51
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

9

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

จำนวน
รับ
25

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. เป็น ผู้ส ำเร็จ การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง หรือ
เทียบเท่า หรืออนุปริญญา
3. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่
จะเป็นครู
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษา หรื อ ข้ อ กำหนดใน
มาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
5. เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกาย และสุขภาพจิต
6. ผู้ที่จบจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือ
เทียบโอนที่รับรองคุณวุฒิการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
8. หากมีผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจากสถาบันที่
ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ (ไม่เกิน 2 ปี นับจากวัน
ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น
CU-TEP มากกว่าหรือเท่ากับ 30, TU-GET มากกว่าหรือเท่ากับ
400, IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 3.0, TOEFL iBT มากกว่าหรือ
เท่ากับ 40 เป็นต้น
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
2. GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 3.00
3. Portfolio
4. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
1. สอบสัมภาษณ์ ผ่านโปรแกรม Zoom
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
2. ขอให้ผู้สมัครสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ทุกคน เข้าร่วม
กลุ่มไลน์ “Admission 2 Quota B.Ed. in English” โดยการ
สแกน QR Code ด้านล่าง

หน้า 11 จาก 51
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

จำนวน
รับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก

QR Code สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

10

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

20

The English Programme (B.Ed.) of Faculty of Humanties
and Social Sciences, Bansomdejchaopraya Rajabhat
University is inviting you to scheduled Zoom meeting.
Topic : การสอบสั ม ภาษณ์ ผ ู ้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในหลั ก สู ต ร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอบ Admission 2
(Quota)
Time: May 3, 2021 09:00 AM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83756636427?pwd=MGF5S
nBJeUaZG9reGZoa3BMM0ZOQT09
Meeting ID: 837 5663 6427
Passcode: 805455
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการ
รับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. ผ่ า นการคั ด เลื อ กตามเกณฑ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
คณะครุศาสตร์ ร่วมผลิต ภาควิชา/สาขาวิชากำหนด โดยบุคคล
ที่จะเข้าศึกษาต้องมีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและ
จิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูและมีความรู้ความสามารถพื้นฐาน
ทางนาฏยศิลป์
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
มี เ จตคติ ท ี ่ ด ี ต ่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ครู มี บ ุ ค ลิ ก และจิ ต ใจ
เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX

หน้า 12 จาก 51
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

จำนวน
รับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
1. Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
2. ขอให้ผู้สมัครสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษาทุกคน เข้าร่วมกลุ่ม
ไลน์ “นาฏยศิล ป์ ศ ึก ษา TCAS64” โดยการสแกน QR Code
ด้านล่าง

11

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

30

QR Code สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ.)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา หรือข้อกำหนดในมาตรฐานวิชาชีพ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิ และผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยสาขาวิชาสังคม
ศึกษา
3. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่
จะเป็นครู
4. ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)

หน้า 13 จาก 51
จำนวน
รับ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

12

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

50

13

ชื่อสาขาวิชา : นาฏยศิลป์ (ศป.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 21740102800401A
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

30

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป และมีความสามารถพื้นฐาน
ทางด้านศิลปะและการออกแบบ มีแฟ้มสะสมผลงานด้านศิลปะ
และการออกแบบที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่เป็นผู้เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษา
ใดๆ เพราะความผิดทางวินัยนักศึกษา
4. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษ โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่
ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันกระทำโดยประมาท
5. เป็ น ผู ้ ท ี ่ ผ ่ า นการคั ด เลื อ กตามเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กภายใต้
โครงการพิ เ ศษต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา
6. มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Voice Call หรือ การสัม ภาษณ์ผ ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือในระดับ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3. เป็นผู้มีความสามารถด้านนาฏยศิลป์ (ไทยหรือสากล) หรือ
เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้ า พระยา พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น สมควรให้ ม ี ส ิ ท ธิ ์ ส มั ค รเข้ า รั บ
การศึกษาได้
4. เป็นผู้มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจ
ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5. เป็ น ผู ้ ม ี ท ั ก ษะทางปั ญ ญา และมี ส ุ ข ภาพร่ า งกายสมบู ร ณ์
แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน

หน้า 14 จาก 51
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

จำนวน
รับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
14

ชื่อสาขาวิชา : นิติศาสตร์ (น.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 21740102901001A
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

50

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีใบรับรองแพทย์ที่ให้ความเห็นว่า
สุขภาพเหมาะสมสำหรับการเข้าศึกษา
4. มี ค ุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ครบถ้ ว นตามประกาศหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)

30

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
3. ผ่ า นการคั ด เลื อ กตามเกณฑ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับหลักสูตร และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมจิตบริการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
15

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

หน้า 15 จาก 51
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

จำนวน
รับ

16

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

40

17

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

50

18

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

80

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
พิ จ ารณาตามเกณฑ์ ท ี ่ ส าขาวิ ช ากำหนด เช่ น GPAX และ
คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. เป็ น ผู ้ ย ึ ด มั ่ น ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยที ่ มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3. เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัย
ได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไป
โดยเคร่งครัดทุกประการ
5. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกโครงการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
พิ จ ารณาตามเกณฑ์ ท ี ่ ส าขาวิ ช ากำหนด เช่ น GPAX และ
คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผ่ า นการคั ด เลื อ กตามเกณฑ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
พิ จ ารณาตามเกณฑ์ ท ี ่ ส าขาวิ ช ากำหนด เช่ น GPAX และ
คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. เป็ น ผู ้ ท ี ่ ม ี ค วามพร้ อ มทางสุ ข ภาพร่ า งกาย ปั ญ ญา และ
สุขภาพจิต

หน้า 16 จาก 51
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

จำนวน
รับ

19

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

30

20

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

10

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ใน
ระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้
รั บ โทษจำคุ ก เว้ น แต่ ค วามผิ ด ที ่ ไ ด้ ก ระทำโดยประมาทหรื อ
ความผิดลหุโทษ
4. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Voice Call หรือ การสัม ภาษณ์ผ ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีค ุณ สมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบัง คับ /ประกาศ
การรับ นัก ศึกษาหลัก สูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Voice Call หรือ การสัม ภาษณ์ผ ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ
3. ผ่ า นการคั ด เลื อ กตามเกณฑ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.70
2. สอบสัมภาษณ์

หน้า 17 จาก 51
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

จำนวน
รับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
1. สอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom
โดยใช้ Join Zoom Meeting
https://link.bsru.ac.th/TCAS-R2-ealc
Meeting ID: 945 3719 3623
Passcode: 929732
2. ขอให้ผู้สมัครสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
ทุกคน เข้าร่วม "กลุ่มไลน์ผู้สมัครสาขาภาษาและวัฒนธรรมฯ"
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์ โดยการสแกน
QR Code ด้านล่างนี้

21

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

30

QR Code สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีค ุณ สมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบัง คับ /ประกาศ
การรับ นัก ศึกษาหลัก สูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
GPAX
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
พิ จ ารณาตามเกณฑ์ ท ี ่ ส าขาวิ ช ากำหนด เช่ น GPAX และ
คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
22

ชื่อสาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 21740102903101A
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

100

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา โดยผ่าน
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ

หน้า 18 จาก 51
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

จำนวน
รับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
อุดมศึก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และ/หรือการรับ ตรงของ
สถาบัน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
GPAX
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
พิ จ ารณาตามเกณฑ์ ท ี ่ ส าขาวิ ช ากำหนด เช่ น GPAX และ
คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
595
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
23

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

60

24

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

40

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือนักศึกษา
ต่างประเทศที่มีวุฒิเทียบเท่า
2. รับนักเรียนไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน
เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี โดยต้องมีผลคะแนน
สอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีคะแนนสอบ IELTS ไม่น้อย
กว่า 5.0
3. ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS
หรือได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2. นักศึกษาดังกล่าว
จำเป็ น ต้ อ งเข้ า ปรั บ พื ้ น ฐานภาษาอั ง กฤษเพิ ่ ม เติ ม กั บ ทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ผ่านตามเกณฑ์ที่
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนดไว้
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
พิ จ ารณาตามเกณฑ์ ท ี ่ ส าขาวิ ช ากำหนด เช่ น GPAX และ
คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
หรือ
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

หน้า 19 จาก 51
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

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

40

26

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

80

27

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

50

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
พิ จ ารณาตามเกณฑ์ ท ี ่ ส าขาวิ ช ากำหนด เช่ น GPAX และ
คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จ การศึกษาระดับ มัธยมศึ กษาตอนปลาย หรือ สำเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
2. เป็นตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
GPAX
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
พิ จ ารณาตามเกณฑ์ ท ี ่ ส าขาวิ ช ากำหนด เช่ น GPAX และ
คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(ไม่รับวุฒิ ปวส.)
2. ผ่ า นการคั ด เลื อ กตามเกณฑ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
GPAX
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
พิ จ ารณาตามเกณฑ์ ท ี ่ ส าขาวิ ช ากำหนด เช่ น GPAX และ
คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
หรือ
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
อนุป ริญ ญาในสาขาที่ส ัมพัน ธ์ก ันโดยผ่า นการคัดเลือกตามที่

หน้า 20 จาก 51
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

จำนวน
รับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนด และเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื ่ อ งการจั ด การศึ ก ษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2553 ข้อ 3 ให้สถาบันอุดมศึกษารับผู้สำเร็จการศึกษา
ระดั บ ปวส. หรื อ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า เข้ า ศึ ก ษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรี ยนระดั บ ปริ ญ ญาเข้ า สู ่ ก ารศึ ก ษาในระบบ ตั ้ ง แต่ ปี
การศึกษา 2553 เป็นต้นไป หรือ
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
GPAX
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
1. Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
2. ขอให้ผู้สมัครสาขาวิชาการประกอบการธุรกิจทุกคน เข้าร่วม
กลุ่มไลน์ “สัมภาษณ์ รอบ2 ปี 64 สาขาการประกอบการธุรกิจ”
เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยการสแกน QR Code ด้านล่าง

QR Code สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ
28

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

40

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
พิ จ ารณาตามเกณฑ์ ท ี ่ ส าขาวิ ช ากำหนด เช่ น GPAX และ
คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)

หน้า 21 จาก 51
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

จำนวน
รับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
29

ชื่อสาขาวิชา : การบัญชี (บช.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 21740103610501A
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

50

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา/สาขาวิชาอื่น จาก
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที ่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และสำนั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
การบัญชี จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ และ ก.พ. ให้การ
รับรอง
4. ผ่ า นการคั ด เลื อ กตามเกณฑ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
พิ จ ารณาตามเกณฑ์ ท ี ่ ส าขาวิ ช ากำหนด เช่ น GPAX และ
คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)

50

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า
2. ผ่ า นการคั ด เลื อ กตามเกณฑ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
GPAX
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
พิ จ ารณาตามเกณฑ์ ท ี ่ ส าขาวิ ช ากำหนด เช่ น GPAX และ
คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
30

ชื่อสาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 21740103611101A
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

หน้า 22 จาก 51
จำนวน
รับ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

31

ชื่อสาขาวิชา : การท่องเที่ยว (ศศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 21740103620101A
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

80

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. เป็ น ผู้ ม ี ค ุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ครบถ้ ว นตามระเบี ย บ/ข้ อ บั ง คั บ /
ประกาศ การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
GPAX
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
1. Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
2. ขอให้ผู้สมัครสาขาวิชาการประกอบการธุรกิจทุกคน เข้าร่วม
กลุ่มไลน์ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยการสแกน QR Code
ด้านล่าง

QR Code สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
32

ชื ่ อ สาขาวิ ช า : การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการสื ่ อ สาร
องค์การ (นศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 21740103900401A
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

80

33

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

40

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผ่ า นการคั ด เลื อ กตามเกณฑ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
GPAX
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Voice Call หรือ การสัม ภาษณ์ผ ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผ่ า นการคั ด เลื อ กตามเกณฑ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หน้า 23 จาก 51
ลำดับ

34

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

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

จำนวน
รับ

40

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
พิ จ ารณาตามเกณฑ์ ท ี ่ ส าขาวิ ช ากำหนด เช่ น GPAX และ
คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
ถ้าผู้สมัครมี Portfolio สามารถส่งมาที่ Facebook :
Advertising and Entertainment Business BSRU
(ทาง Messenger)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผ่ า นการคั ด เลื อ กตามเกณฑ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในงานด้านศิลปะและการสื่อสาร
4. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานในด้านภาพยนตร์และดิจิทัล
มีเดีย
5. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2560
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.80
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
1. สอบสัมภาษณ์ผ่าน Video Call ของ Line Group
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
2. ขอให้ผู้สมัครสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดียทุกคน เข้า
ร่วมกลุ่มไลน์ “สาขาภาพยนตร์ฯ สัมภาษณ์รอบที่ 2”เพื่อเข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์ผ่าน Video Call โดยการสแกน QR Code
ด้านล่าง

QR Code สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจทิ ลั มีเดีย

หน้า 24 จาก 51
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

35

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

จำนวน
รับ
60

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผ่ า นการคั ด เลื อ กตามเกณฑ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
สัมภาษณ์โดยการ Video Call ผ่าน Facebook แฟนเพจ Mass
Communication BSRU
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)

รวมคณะวิทยาการจัดการ
710
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
36

ชื่อสาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย (พท.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 21740104110701A
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 27,000 บาท

20

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต ่ ำ กว่ า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ
เที ย บเท่ า ที ่ ม ี ห น่ ว ยกิ ต การเรี ย นรู ้ ใ นกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า
12 หน่ ว ยกิ ต และภาษาอั ง กฤษ ไม่ ต ่ ำ กว่ า 9 หน่ ว ยกิ ต
หมายเหตุ : ในกรณีที่มีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษไม่ครบให้
สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาเพิ่มเติมให้ครบตามกำหนด
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็น
โรคติ ด ต่ อ ร้ า ยแรง หรื อ มี ค วามผิ ด ปกติ ท ี ่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การศึ ก ษาและ/หรื อ การขึ ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
การแพทย์แผนไทย
หมายเหตุ : ให้ ใ ช้ ใ บรั บ รองแพทย์ ข องสาขาวิ ช า
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และให้การรับรองโดยสถานพยาบาลของรัฐ
3. มี ค ุ ณ สมบั ต ิ อ ื ่ น ๆ ตามที ่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็จ
เจ้าพระยากำหนด
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา

หน้า 25 จาก 51
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

จำนวน
รับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
37

ชื่อสาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 21740104112702A
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท

10

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เที ย บเท่ า สายวิ ท ยาศาสตร์ - คณิ ต ศาสตร์ ต ามระเบี ย บการ
คัดเลือกบุค คลเข้า ศึ ก ษาในมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏบ้า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา โดยระบบโควตา ระบบรับตรง ระบบการคัดเลือก
โดยโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย และระบบการคัดเลือกเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการหรือระบบ
แอดมิชชั่น
2. ผู้สมัครต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น อาจเข้า
ศึกษาได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Video Call โดยให้ผู้สมัครเข้าร่วม Line Group ที่ชื่อว่า “รอบ
ที่ 2 Quota สา’สุข มบส.” สามารถเข้าร่วมกลุ่มโดยการสแกน
QR Code นี้ และในวันสัมภาษณ์ให้ผู้สมัครแต่งกายเรียบร้อย
สุภาพ พร้อมกับเตรียมถ่ายรูปใบ ปพ.1 ใบเกียรติบัตรต่างๆ ให้
เห็นชัดเจนแล้วส่งมาทางไลน์คณะกรรมการผู้สัมภาษณ์ ซึ่งวัน
สั ม ภาษณ์ จ ะมี ค ณะกรรมการสอบสั ม ภาษณ์ Video Call หา
ผู้สมัคร

QR Code สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)

หน้า 26 จาก 51
จำนวน
รับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

38

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

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก

10

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีภาวะตาบอดสี
ไม่ เ จ็ บ ป่ ว ยหรื อ เป็ น โรคติ ด ต่ อ ร้ า ยแรงอั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การศึกษา
3. มีค ุณ สมบัติอื่น ๆ ตามที่ม หาวิท ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยากำหนด
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
2. Portfolio (ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์)
3. โครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ตนเอง
สนใจ
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
สอบสัมภาษณ์ ที่มหาวิทยาลัย
ให้นักเรียนออกแบบและนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ตนเองสนใจ ความยาว 1-3 หน้ากระดาษขนาด A4
นำเสนอในวันสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง.......................................................................................
1. ความสำคัญและที่มาของปัญหา
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
3. วิธีดำเนินการ
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
5. การนำไปใช้ประโยชน์
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

หน้า 27 จาก 51
จำนวน
รับ

ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

39

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

40

40

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

40

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และระบบแอดมิชชั่น
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น อาจเข้า
ศึ ก ษาได้ โ ดยให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ น ิ จ ของคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตร วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น การเทียบ
โอนผลการเรี ย นรู ้ ส ามารถเที ย บได้ ท ั ้ ง ในระบบการศึ ก ษา
โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาระหว่างสถาบัน
ที่ขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ระดับชาติ ในระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.80
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา หรื อ เป็ น ไปตามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
พิ จ ารณาตามเกณฑ์ ท ี ่ ส าขาวิ ช ากำหนด เช่ น GPAX และ
คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)

หน้า 28 จาก 51
จำนวน
รับ

ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

41

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

25

42

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

10

43

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

20

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ
2. ผ่า นการคัดเลือ กตามเกณฑ์ข องสำนัก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
ใช้โปรแกรม Video Call ติดต่ออาจารย์ผู้สัมภาษณ์ ได้แก่ ผศ.
ดร.อุ ม าลี นามดวง เบอร์ โ ทรศั พ ท์ 089-4030256 อี เ มล
umalee.namdaung@gmail.com
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผ่า นการคัดเลือ กตามเกณฑ์ข องสำนัก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. ผ่ า นการคั ด เลื อ กตามเกณฑ์ ข องสำนั ก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ
ไม่เป็นโรคตาบอดสี
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา

หน้า 29 จาก 51
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

จำนวน
รับ

44

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

20

45

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

10

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน
ของวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
2. ผ่า นการคัดเลือ กตามเกณฑ์ข องสำนัก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
พิ จ ารณาตามเกณฑ์ ท ี ่ ส าขาวิ ช ากำหนด เช่ น GPAX และ
คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผ่า นการคัดเลือ กตามเกณฑ์ข องสำนัก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ
เป็ น ผู ้ ม ี ค วามสมบูร ณ์ ท ั้ ง ร่ า งกาย และจิ ต ใจไม่ เ ป็ น อุ ป สรรค
ต่อการศึกษา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)

หน้า 30 จาก 51
จำนวน
รับ

ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

46

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

40

47

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

30

48

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

20

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับ
ปวช.
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
2. Portfolio (ส่ ง แฟ้ ม ผลงาน โดยแนบเป็ น ไฟล์ PDF ไฟล์
รูปภาพ หรือ คลิปวิดีโอ มาที่ animation@bsru.ac.th)
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
พิ จ ารณาตามเกณฑ์ ท ี ่ ส าขาวิ ช ากำหนด เช่ น GPAX และ
คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียน
ของ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. ผ่า นการคัดเลือ กตามเกณฑ์ข องสำนัก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/ หรือ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
พิ จ ารณาตามเกณฑ์ ท ี ่ ส าขาวิ ช ากำหนด เช่ น GPAX และ
คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
หรืออนุปริญญา
3. มี เ กณฑ์ ค ุ ณ สมบั ต ิ เ พิ ่ ม เติ ม ตามการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการประจำสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์
อิเล็กทรอนิกส์
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา

หน้า 31 จาก 51
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

จำนวน
รับ

49

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

30

50

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

30

51

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

40

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
พิ จ ารณาตามเกณฑ์ ท ี ่ ส าขาวิ ช ากำหนด เช่ น GPAX และ
คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายสายสามั ญ
โปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือมีวุฒิเทียบเท่า
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
พิ จ ารณาตามเกณฑ์ ท ี ่ ส าขาวิ ช ากำหนด เช่ น GPAX และ
คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผ่า นการคัดเลือ กตามเกณฑ์ข องสำนัก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า
หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
หรืออนุปริญญา
2. ผ่า นการคัดเลือ กตามเกณฑ์ข องสำนัก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
2. สอบสัมภาษณ์

หน้า 32 จาก 51
ลำดับ

52

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

ชื่อสาขาวิชา : เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 21740104500201A
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

จำนวน
รับ

10

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
53

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

10

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
แผนการเรียนวิท ยาศาสตร์-คณิต ศาสตร์ หรือ ภาษาอัง กฤษคณิตศาสตร์
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสม
ที่จะเป็นครู
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา หรื อ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือ
ข้อกำหนดในมาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
2. GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. Portfolio
4. หากผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู หรือ
วิชาคณิตศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
สอบสัมภาษณ์ ผ่านโปรแกรม Zoom
โดยใช้ meeting ID : 5104662784
password : 1234
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)

หน้า 33 จาก 51
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

จำนวน
รับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
2. ขอให้ผู้สมัครสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) ทุกคน เข้าร่วม
กลุ่มไลน์ “BSRU_EduMath รอบโควตา”เพื่อเตรียมความพร้อม
สําหรับการสอบสัมภาษณ์ โดยการสแกน QR Code ด้านล่าง

QR Code สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.)
54

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

10

55

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

30

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่า หรืออนุปริญญา
3. คุณ สมบัติอื่ น ๆ ครบถ้ว นตามประกาศหรื อข้ อบัง คับ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ภาควิชา/สาขาวิชากำหนด โดยบุคคลที่จะเข้าศึกษา
ต้องมีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสม
กั บ วิ ช าชี พ ครู และมี ค วามรู ้ ค วามสามารถพื ้ น ฐานทาง
คอมพิวเตอร์
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์
หรือเทียบเท่า
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่
จะเป็นครู

หน้า 34 จาก 51
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

จำนวน
รับ

56

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

30

57

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

20

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ า นสมเด็ จ เจ้า พระยา ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษา หรื อ ข้ อ กำหนดใน
มาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
เป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย
2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และข้อกำหนดในมาตรฐาน
สาขาวิชาที่ศึกษา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต ่ ำ กว่ า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที ่ เ น้ น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดี
และคุ ณ ลั ก ษณะที ่ เ หมาะสมกั บ วิ ช าชี พ ครู ผ่ า นเกณฑ์ ข อง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยากำหนด
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

หน้า 35 จาก 51
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

จำนวน
รับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
505
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
58

ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีโลจิสติกส์ (วท.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 21740105210201A
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

40

59

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

30

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
2. ผ่ า นการคั ด เลือ กตามเกณฑ์ ข องสำนั ก คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.80
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผ่า นการคัดเลือ กตามเกณฑ์ข องสำนัก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็น
โรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมี
ความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
- มี ป ั ญ หาทางจิ ต เวช ได้ แ ก่ โรคจิ ต (psychosis) โรค
ประสาท (neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ
antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึง
ปั ญ หาทางจิ ต เวชอื ่ น ๆ ที ่ พ ิ จ ารณาเห็ น ว่ า เป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การศึกษาและต่อการประกอบวิชาชีพ

หน้า 36 จาก 51
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

จำนวน
รับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
- โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ
หรื อ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความพิ ก ารอย่ า งถาวรอั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การศึกษา
- โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- ติดสารเสพติดให้โทษ
- ตาบอดทั้ง 2 ข้าง หรือแม้แต่ข้างเดียว หรือมีความผิดปกติ
ในการเห็นภาพ
- ตาบอดสี โดยเฉพาะแม่สีหรือตาบอดสีชนิดรุนแรง ซึ่ง
ได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
- หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40
dB) จากการผิดปกติทางประสาทรับฟังเสียง (Sensorineural
hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว
- มีความพิการของนิ้วมือ มือ แขน
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
GPAX
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
พิ จ ารณาตามเกณฑ์ ท ี ่ ส าขาวิ ช ากำหนด เช่ น GPAX และ
คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)

หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
60

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

30

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
2. ผ่า นการคัดเลือ กตามเกณฑ์ข องสำนัก คณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษาและหรื อ เป็ น ไปตามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.80
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)

หน้า 37 จาก 51
จำนวน
รับ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

61

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

30

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
GPAX
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
พิ จ ารณาตามเกณฑ์ ท ี ่ ส าขาวิ ช ากำหนด เช่ น GPAX และ
คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
62

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

30

62

ชื่อสาขาวิชา : การจัดการวิศวกรรมการผลิตและ
โลจิสติกส์ (เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์) (อส.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 21740105212202A
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

30

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
63

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

60

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการ
เรียนของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา
ช่ า งยนต์ สาขาวิ ช าช่ า งกลโรงงาน สาขาวิ ช าช่ า งเขี ย นแบบ
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ชื่อสาขาวิชา และรหัส

จำนวน
รับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก

40

เครื่องกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า
3. ผ่ า นการคั ด เลื อ กตามเกณฑ์ ข องสำนั ก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
GPAX
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
พิ จ ารณาตามเกณฑ์ ท ี ่ ส าขาวิ ช ากำหนด เช่ น GPAX และ
คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ไม่สัมภาษณ์ และไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผ่า นการคัดเลือ กตามเกณฑ์ข องสำนัก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)

ชื่อสาขาวิชา : วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 21740105301501A
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
65

ชื่อสาขาวิชา : ผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 21740105610801A
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 15,000 บาท

120

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการศึกษา ได้แก่ ตาบอดสี
บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางการได้ยิน และความ
ผิดปกติทางสมอง (ออทิสติก)
3. ต้อ งไม่เป็นโรคประจำตัวร้ายแรง ได้แ ก่ วัณ โรค ไวรัส ตับ
อักเสบบี และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS)
4. ต้องไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดทุกชนิด
5. ต้องเป็นผู้ที่มีใจรักในการประกอบอาหารและการบริการ
6. นอกจากนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ชื่อสาขาวิชา และรหัส

จำนวน
รับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX
2. สอบสัมภาษณ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)

รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
410
วิทยาลัยการดนตรี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
66

ชื่อสาขาวิชา : ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 21740106702501A
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท

เลือกเครื่องดนตรีก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์
หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วันทำการ

http://it-aar.tk/music/

20

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่
จะเป็นครู และมีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางดนตรีตะวันตก
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการ
รับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ภาควิชา/สาขาวิชากำหนด
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจ
เหมาะสมกั บ การประกอบวิ ช าชี พ ครู โดยมี ส ุ ข ภาพสมบู ร ณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อันเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
2. มีแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านดนตรีตะวัน ตก
มีผ ลงานการแสดง การประกวดทางดนตรีตะวัน ตกในระดั บ
สถาบัน ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
3. เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีตะวันตก
และสอบสัมภาษณ์
4. เข้ า รั บ การคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาตามเกณฑ์ ท ี ่ ม หาวิ ท ยาลั ย
คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลักสูตรกำหนดเพิ่มเติม
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ
1. กรณีผู้สมัครมีใบรับรองผ่านการทดสอบวัดระดับทฤษฎีดนตรี
ตะวันตก ตามมาตรฐานของการสอบวัดระดับตั้งแต่เกรด 4 ขึ้น
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ชื่อสาขาวิชา และรหัส

จำนวน
รับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
ไป ได้ แ ก่ Trinity หรื อ ABRSM หรื อ TIME หรื อ BSRUMTC
ที ่ จ ั ด สอบโดยวิ ท ยาลั ย การดนตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถนำมาใช้ในการยื่นสมัครสอบเพื่อ
ใช้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ในการพิ จ ารณาการรั บ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ โดย
ใบรับรองที่ผ่านการทดสอบ จะต้องมีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี
(นับจากวันที่ระบุในใบรับรอง)
2. กรณีผู้สมัครมีใบรับรองผ่านการทดสอบวัดระดับทักษะปฏิบัติ
ดนตรีที่ตรงตามประเภทของเครื่องดนตรีเอกที่ใช้ในการสอบตาม
มาตรฐานของการสอบวั ด ระดั บ ตั ้ ง แต่ เ กรด 4 ขึ ้ น ไป
ของ BSRUMTC ที่จัดสอบโดยวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถนำมาใช้ในการยื่นสมัคร
สอบเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อ โดย
ใบรับรองที่ผ่านการทดสอบ จะต้องมีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี
(นับจากวันที่ระบุในใบรับรอง)
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX
2. Portfolio
3. สอบสัมภาษณ์
4. สอบปฏิบัติ
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
*** กรุณาศึกษารายละเอียดการสอบคัดเลือก
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา
และปฏิบัติตามให้ครบทุกขั้นตอน ***

รายละเอียดการสอบคัดเลือกของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา
1. ให้ผู้สอบทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ภาควิชาดนตรีตะวันตก เพื่อทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันพุธที่
31 มีนาคม 2564
2. ให้ผู้สมัครสแกนภาพหรือถ่ายภาพแฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG และไฟล์คลิปวิดีโอที่แสดงทักษะการ
ปฏิบัติตามเครื่องมือเอกที่ผู้สอบถนัด โดยถ่ายให้เห็นหน้าและตัวผู้บรรเลงชัดเจน แล้วนำส่งมาทางอีเมล โดยระบุชื่อ นามสกุล
รหัสประจำตัวผู้สมัคร และเครื่องดนตรีที่สมัครให้ครบถ้วน มาที่ westernmusicbsru@gmail.com ภายในวันพุธที่ 31
มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. รายละเอียดของคลิปวิดีโอดังนี้
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ชื่อสาขาวิชา และรหัส
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คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก

เครื่องเป่า เครื่องสาย
- บทเพลงที่นำมาปฏิบัติต้องจัดอยู่ในระดับปานกลาง หรือมีทักษะไม่ต่ำกว่าเกรด 4 (Trinity)
- บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale) ทุกแบบ และ Arpeggio ไม่เกิน 4 ชาร์ป
(Sharp) 4 แฟลต (Flat)
เครื่องกระทบ
- เล่นบทเพลง 2 ใน 3 ของเครื่องดนตรี (Snare, Timpani, Mallet)
- บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) 3 ชาร์ป (Sharp) 3 แฟลต (Flat) ขึ้นและลงสอง Octave ในจังหวะ 112
กลองชุด
- บทเพลงสอบ 1-2 เพลงที่อยู่ในระดับ เกรด 3-4 ของ Rock School หรือ Trinity หรือบทเพลงที่เทียบเท่า
- จั ง หวะพื ้ น ฐานต่ า ง ๆ เช่ น Waltz, Beguine, Tango, Cha cha cha, Bossanova Samba, Jazz, Swing,
Funk
กีตาร์
- เพลงบรรเลงตามความถนัด 1 เพลง
- บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale) และ Arpeggio
ขับร้อง
- เพลงตามความถนัด 1 เพลง
- ร้องบันไดเสียงแบบ 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)
หากมีข้อสงสัย ปัญหาเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
ผศ.ดร.วรินธร สีเสียดงาม
หมายเลขโทรศัพท์ 089-159-3898
QR Code ภาควิชาดนตรีตะวันตก

หน้า 42 จาก 51
ลำดับ

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

จำนวน
รับ
15

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่
จะเป็นครู และมีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการ
รับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. ผ่า นการคัดเลือ กตามเกณฑ์ข องสำนัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ภาควิชา/สาขาวิชากำหนด
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ
1. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของ
โรค อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
2. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีคุณลักษณะและ
บุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู
3. มีความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย และมีผลงานทางด้าน
ดนตรีไทยในระดับสถาบัน ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือ
ระดับประเทศ โดยแนบหลักฐานประกอบใน Portfolio
4. เข้ารับการทดสอบและผ่านการทดสอบความสามารถทาง
วิชาชีพครู การสอบพื้นฐานทางดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีไทย และ
คีตกวี ความสามารถทางดนตรีไทย และสอบสัมภาษณ์
5. เข้ารับการคัดเลือกและผ่านการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลักสูตรกำหนดเพิ่มเติม
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX
2. Portfolio
3. สอบสัมภาษณ์
4. สอบปฏิบัติ
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา

สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติผ่านทางโปรแกรม Zoom
*** กรุณาศึกษารายละเอียดการสอบคัดเลือก
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา
และปฏิบัติตามให้ครบทุกขั้นตอน ***

หน้า 43 จาก 51
จำนวน
คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
รับ
รายละเอียดการสอบคัดเลือกของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา
1. ให้ผู้สอบทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ภาควิชาดนตรีไทย เพื่อทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันพุธที่ 31
มีนาคม 2564
2. ให้ผู้สมัครสแกนภาพหรือถ่ายภาพแฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG แล้วนำส่งมาทางอีเมล โดยระบุชื่อ
นามสกุล รหัสประจำตัวผู้สมัคร และเครื่องดนตรีที่สมัครให้ครบถ้วน มาที่ thaimusicbsru@gmail.com ภายในวันพุธที่ 31
มีนาคม 2564 เวลา 22.00 น.
3. ให้ผู้สมัครเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติผ่านทางโปรแกรม Zoom ในวันเสาร์ที่ 3
เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ทั้งนี้ การสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ จะใช้เวลาคนละไม่เกิน 20 นาที โดยมี
รายละเอียดในการสอบปฏิบัติดังนี้
- เพลงบังคับ 1 เพลง (เครื่องสาย – เพลงนางนาค 2 ชั้น, ปี่พาทย์ – เพลงสาธุการ)
- เพลงถนัด 1 เพลง (เลือกได้อิสระเพื่อแสดงทักษะทางดนตรีไทยของผู้สมัคร)
* กรณีที่ไม่สามารถจัดหาเครื่องดนตรีไทยเพื่อสอบปฏิบัติในขณะที่สอบสัมภาษณ์ได้ ให้เตรียมคลิปที่ถ่ายให้เห็นหน้าและ
ตัวผู้สมัครชัดเจน โดยปฏิบัติเพลงตามที่กำหนดข้างต้น และนำส่งมาพร้อมเอกสาร ในข้อ 2.
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

หากมีข้อสงสัย ปัญหาเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ บ้านไกรทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 086-363-7307
QR Code ภาควิชาดนตรีไทย
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
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ชื่อสาขาวิชา : ดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 21740106800201A
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า 17,000 บาท

เลือกเครื่องดนตรีก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์
หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วันทำการ

http://it-aar.tk/music/

40

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ
การรับนักศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางสมอง จิตใจ ร่างกาย
ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนและการสอนดนตรี
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านดนตรีตะวัน ตก
มีผ ลงานการแสดง การประกวดทางดนตรีตะวัน ตกในระดั บ
สถาบัน ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

หน้า 44 จาก 51
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

จำนวน
รับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
2. เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีตะวันตก
และสอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ
1. กรณีผู้สมัครมีใบรับรองผ่านการทดสอบวัดระดับทฤษฎีดนตรี
ตะวันตก ตามมาตรฐานของการสอบวัดระดับตั้งแต่เกรด 4 ขึ้น
ไป ได้ แ ก่ Trinity หรื อ ABRSM หรื อ TIME หรื อ BSRUMTC
ที ่ จ ั ด สอบโดยวิ ท ยาลั ย การดนตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถนำมาใช้ในการยื่นสมัครสอบเพื่อ
ใช้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ในการพิ จ ารณาการรั บ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ โดย
ใบรับรองที่ผ่านการทดสอบ จะต้องมีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี
(นับจากวันที่ระบุในใบรับรอง)
2. กรณีผู้สมัครมีใบรับรองผ่านการทดสอบวัดระดับทักษะปฏิบัติ
ดนตรีที่ตรงตามประเภทของเครื่องดนตรีเอกที่ใช้ในการสอบตาม
มาตรฐานของการสอบวั ด ระดั บ ตั ้ ง แต่ เ กรด 4 ขึ ้ น ไป
ของ BSRUMTC ที่จัดสอบโดยวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถนำมาใช้ในการยื่นสมัคร
สอบเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อ โดย
ใบรับรองที่ผ่านการทดสอบ จะต้องมีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี
(นับจากวันที่ระบุในใบรับรอง)
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX
2. Portfolio
3. สอบสัมภาษณ์
4. สอบปฏิบัติ
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
*** กรุณาศึกษารายละเอียดการสอบคัดเลือก
ของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
และปฏิบัติตามให้ครบทุกขั้นตอน ***

รายละเอียดการสอบคัดเลือกของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
1. ให้ผู้สอบทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ภาควิชาดนตรีตะวันตก เพื่อทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันพุธที่
31 มีนาคม 2564
2. ให้ผู้สมัครสแกนภาพหรือถ่ายภาพแฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG และไฟล์คลิปวิดีโอที่แสดงทักษะการ
ปฏิบัติตามเครื่องมือเอกที่ผู้สอบถนัด โดยถ่ายให้เห็นหน้าและตัวผู้บรรเลงชัดเจน แล้วนำส่งมาทางอีเมล โดยระบุชื่อ นามสกุล

หน้า 45 จาก 51
จำนวน
คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
รับ
รหัสประจำตัวผู้สมัคร และเครื่องดนตรีที่สมัครให้ครบถ้วน มาที่ westernmusicbsru@gmail.com ภายในวันพุธที่ 31
มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. รายละเอียดของคลิปวิดีโอดังนี้
เครื่องเป่า เครื่องสาย
- บทเพลงที่นำมาปฏิบัติต้องจัดอยู่ในระดับปานกลาง หรือมีทักษะไม่ต่ำกว่าเกรด 4 (Trinity)
- บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale) ทุกแบบ และ Arpeggio ไม่เกิน 4 ชาร์ป
(Sharp) 4 แฟลต (Flat)
เครื่องกระทบ
- เล่นบทเพลง 2 ใน 3 ของเครื่องดนตรี (Snare, Timpani, Mallet)
- บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) 3 ชาร์ป (Sharp) 3 แฟลต (Flat) ขึ้นและลงสอง Octave ในจังหวะ 112
กลองชุด
- บทเพลงสอบ 1-2 เพลงที่อยู่ในระดับ เกรด 3-4 ของ Rock School หรือ Trinity หรือบทเพลงที่เทียบเท่า
- จั ง หวะพื ้ น ฐานต่ า ง ๆ เช่ น Waltz, Beguine, Tango, Cha cha cha, Bossanova Samba, Jazz, Swing,
Funk
กีตาร์
- เพลงบรรเลงตามความถนัด 1 เพลง
- บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale) และ Arpeggio
ขับร้อง
- เพลงตามความถนัด 1 เพลง
- ร้องบันไดเสียงแบบ 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)
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

หากมีข้อสงสัย ปัญหาเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
ผศ.ดร.วรินธร สีเสียดงาม
หมายเลขโทรศัพท์ 089-159-3898
QR Code ภาควิชาดนตรีตะวันตก

หน้า 46 จาก 51
ลำดับ

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

จำนวน
รับ
10

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีค ุณ สมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบัง คับ /ประกาศ
การรับ นัก ศึกษาหลัก สูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา วิทยาลัยการดนตรี ภาควิชา/สาขาวิชากำหนด โดย
บุค คลที่จะเข้า ศึก ษาต้อ งมีค วามรู้ค วามสามารถพื้นฐานทาง
ดนตรีไทย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ
1. เป็น ผู้มีส ุขภาพสมบูรณ์แ ข็งแรง ไม่มีป ัญหาหรืออุปสรรค
ทางด้านร่างกายและสติปัญญาที่ส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนดนตรี
2. มีเจตคติ คุณลักษณะและบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมแก่การ
ประกอบวิชาชีพทางดนตรี
3. มีความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย หรือมีผลงานทางด้าน
ดนตรีไทยในระดับสถาบัน ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือ
ระดับประเทศ โดยแนบหลักฐานประกอบใน Portfolio
4. เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามรถทางดนตรีไทย และ
สอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย วิทยาลัยการดนตรี
และ/หรือหลักสูตรกำหนดเพิ่มเติม
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
1. GPAX
2. Portfolio
3. สอบสัมภาษณ์
4. สอบปฏิบัติ
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา

สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติผ่านทางโปรแกรม Zoom
*** กรุณาศึกษารายละเอียดการสอบคัดเลือก
ของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
และปฏิบัติตามให้ครบทุกขั้นตอน ***
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จำนวน
คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก
รับ
รายละเอียดการสอบคัดเลือกของหลักสูตรหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
1. ให้ผู้สอบทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ภาควิชาดนตรีไทย เพื่อทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันพุธที่ 31
มีนาคม 2564
2. ให้ผู้สมัครสแกนภาพหรือถ่ายภาพแฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG แล้วนำส่งมาทางอีเมล โดยระบุชื่อ
นามสกุล รหัสประจำตัวผู้สมัคร และเครื่องดนตรีที่สมัครให้ครบถ้วน มาที่ thaimusicbsru@gmail.com ภายในวันพุธที่ 31
มีนาคม 2564 เวลา 22.00 น.
3. ให้ผู้สมัครเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติผ่านทางโปรแกรม Zoom ในวันเสาร์ที่ 3
เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ทั้งนี้ การสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ จะใช้เวลาคนละไม่เกิน 20 นาที โดยมี
รายละเอียดในการสอบปฏิบัติดังนี้
- เพลงบังคับ 1 เพลง (เครื่องสาย – เพลงนางนาค 2 ชั้น, ปี่พาทย์ – เพลงสาธุการ)
- เพลงถนัด 1 เพลง (เลือกได้อิสระเพื่อแสดงทักษะทางดนตรีไทยของผู้สมัคร)
* กรณีที่ไม่สามารถจัดหาเครื่องดนตรีไทยเพื่อสอบปฏิบัติในขณะที่สอบสัมภาษณ์ได้ ให้เตรียมคลิปที่ถ่ายให้เห็นหน้าและ
ตัวผู้สมัครชัดเจน โดยปฏิบัติเพลงตามที่กำหนดข้างต้น และนำส่งมาพร้อมเอกสาร ในข้อ 2.
ลำดับ

ชื่อสาขาวิชา และรหัส

หากมีข้อสงสัย ปัญหาเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ บ้านไกรทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 086-363-7307
QR Code ภาควิชาดนตรีไทย
รวมวิทยาลัยการดนตรี
รวมทั้งหมด

85
2,390

3. การสมัครเข้าศึกษา และรายละเอียดขั้นตอนสมัคร
3.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปี
การศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป) แล้วจึงดำเนินการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถ เลือกสมัครได้
1 สาขาวิชา โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท
3.2 ผู ้ ส นใจสมั ค รเข้ า ศึ ก ษา สามารถทำการสมั ค รผ่ า นระบบรั บ สมั ค รออนไลน์ ที ่ เ ว็ บ ไซต์
http://admission.bsru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2564
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3.3 กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนทำการ “ยืนยัน
การสมัคร”
3.4 พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อนำไปชำระค่าสมัคร
3.5 ชำระค่ าสมั ครได้ ท ี ่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ๊ กซีท ุ กสาขา
ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2564 หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ชำระเงินภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่กรอกในระบบรับสมัครออนไลน์ทาง
อินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ
3.6 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะ การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ หลังจากวันที่ชำระค่าสมัครแล้ว
3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
โดยเลือกเมนู “ตรวจสอบผลการสมัคร” หากการสมัครสมบูรณ์ สถานะผู้สมัครจะเป็น “ผู้สมัครเข้า
คัดเลือก”
4. เงื่อนไขการสมัคร
4.1 ผู ้ ส มั ค รจะต้ อ งตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า มี ค ุ ณ สมบั ต ิ ต รงตามประกาศการรั บ สมั ค ร
หากมหาวิทยาลัย ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับ
สมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิเข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการ
สมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.2 นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ คนละ 1 สิทธิ์ นักเรียนสามารถเลือกสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการเข้ารับ
การคัดเลือกในรอบถัดไปจะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องทำ
ในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่จะกระทำได้เพียง
ครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่กำหนด ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบ
5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
5.1 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป) ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกตามที่สาขาวิชา
กำหนด ทั้งนี้ การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
5.2 รูปแบบการสอบคัดเลือก : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้ในวันที่ 30 มีนาคม 2564
6. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก (วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564)
6.1 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้ 1 สาขาวิชา
6.2 สำหรับวิธีการพิจารณาเข้าศึกษามีทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ
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1) พิจารณาตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด เช่น GPAX และคุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี) (ไม่สมั ภาษณ์
และผูส้ มัครไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
2) Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ใน
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ในลักษณะที่สามารถ Voice Call /Video
Call ได้ ตามที่สาขาวิชากำหนด (ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
3) สอบสัมภาษณ์ ที่มหาวิทยาลัย
เอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ มีดังนี้
- บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง (หากผู้เข้าสอบไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
อนุญาตให้ใช้บัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้โดยจะต้องมีเลขที่ประจำตัวประชาชนพร้อมรูป
กำกับ เช่น ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวนักเรียน มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบได้) ** กรณีไม่มี
หลักฐานแสดงยืนยัน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบทุกกรณี **
- สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1 ฉบับ
- เอกสาร หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม ตามทีส่ าขาวิชาได้กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
6.3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 โดยผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน สถานะการ
สมัคร จะเป็น “ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก” สำหรับผู้ที่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน สถานะการสมัคร จะเป็น
“ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก”
6.4 วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้ องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์
https://student.mytcas.com (ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอ
สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้)
6.5 หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัคร หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือปลอมแปลงเอกสาร จะถือ
ว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม
7. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา (วันที่ 17 – 28 เมษายน 2564) เป็นการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์
ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย
7.1 บันทึกข้อมูลผู้รายงานตัว (ผู้สมัครต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนที่จะพิมพ์ใบชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า)
7.1.1 เข้าเว็บไซต์ mis.bsru.ac.th
7.1.2 กดปุ่ม “ระบบรับสมัครนักศึกษา”
7.1.3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” และกรอกรหัสบัตรประชาชน ทั้ง 2 ช่อง (ในกรณีที่ไม่เคยตั้งรหัสผ่าน
ใหม่) จากนั้น กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
7.1.4 กดปุ่ม “ผลการสมัคร”
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7.1.5 กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูลก่อนรายงานตัว”
7.1.6 กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องจากนั้น กดปุ่ม “บันทึก” หากกรอกข้อมูลครบถ้วน จะปรากฏ
หน้าจอ “ผลการสมัคร” เหมือนขั้นตอนที่ 7.1.4 ** แต่ถ้าหากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน **
หน้าจอก็จะอยู่ที่ขั้นตอนนี้ เหมือนเดิม และมีข้อความขึ้นด้านบนว่า “เกิดข้อผิดพลาดในการ
กรอกข้อมูล กรุณาตรวจสอบ” วิธีแก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกอีกครั้งว่ากรอกถูกต้อง
และครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วนให้กรอกให้ครบ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “บันทึก” อีกครั้ง
7.1.7 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน จะปรากฏหน้าจอ “ผลการสมัคร” จากนั้น กดปุ่ม “ถอยกลับ”
7.1.8 กดปุ่ม “ออกจากระบบ”
7.2 พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
7.2.1 เข้าเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
7.2.2 กดปุ่ม ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ/เข้าสู่ระบบ
7.2.3 กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบ” จากนั้นเข้าสู่ระบบโดยใส่
รหัสผ่าน (เลือกวันเกิดจากปฏิทิน) จากนั้นกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
7.2.4 กดปุ่ม พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
7.2.5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้อง ให้  ที่หน้าข้อความ ข้าพเจ้าฯ
ขอยืนยันว่าได้ตรวจสอบข้อมูลดังข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ จากนั้นกดปุ่ม
พิมพ์ใบชำระเงิน (หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้กลับไปแก้ไขข้อมูลที่เว็บไซต์ mis.bsru.ac.th
ตามขั้นตอนที่ 7.1)
7.2.6 พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า/ใบเสร็จรับเงิน จากนั้นนำไปชำระ
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ วันที่ 17 – 28 เมษายน
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7.3 ตรวจสอบรหั ส นั ก ศึ ก ษา หลั ง จากวั น ที ่ ช ำระค่ า ธรรมเนี ย มแรกเข้ า แล้ ว 3 วั น ทำการ
(ไม่ น ั บ รวมวั น เสาร์ วั น อาทิ ต ย์ และวั น หยุ ด ราชการ) ได้ ท ี ่ เ ว็ บ ไซต์ ร ะบบบริ ก ารการศึ ก ษา
http://mis3.bsru.ac.th/registrar/student_info.asp
7.4 ตรวจสอบข้อมู ลนักศึกษาได้ท ี่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา : http://mis3.bsru.ac.th กดปุ่ม
“เข้าสู่ ระบบ” โดยใช้ ร หัสประจำตั วนักศึกษาที่ได้จากข้อ 7.3 สำหรั บรหัสผ่านให้ใ ช้เลขที่บัตร
ประจำตัวประชาชนในการเข้าใช้งาน เลือกเมนูประวัตินักศึกษาเพื่อตรวจสอบข้อมูล
7.5 ติ ด ตามรายละเอี ย ดเกี ่ ย วกั บ การส่ ง หลั ก ฐานการรายงานตั ว เป็ น นั ก ศึ ก ษา ผ่ า นเว็ บ ไซต์
http://mis.bsru.ac.th ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะแจ้งช่วงเวลาในการส่งหลักฐานในภายหลัง
7.6 หลักฐานการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
ถ่ายเอกสารเป็นขนาด A4 ให้ชัดเจน
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

หน้า 51 จาก 51
- สำเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1) 1 ฉบับ
วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
*** มิฉะนัน้ จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***
7.7 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้รับชำระจากนักศึกษาไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้กับ
นักศึกษาไม่ว่าในกรณีใด ๆ
7.8 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้
7.9 ผู้สมัครที่ไม่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวันเวลาที่ประกาศ จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
ต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
8. การปฐมนิเทศ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หรือเว็บไซต์สำนักกิจการนักศึกษา
http://dsad.bsru.ac.th
9. 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 15 กุมภาพันธ์ 2564

