
ประกาศรบัสมัคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง  
ประจําปีการศึกษา 2559 (รอบเพิ่มเติม) 

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี หมายเหตุ 

1. เปิดรับสมัคร 1 มิถุนายน 2559 
ถึง 

30 มิถุนายน 2559 

สมัครผ่านเว็บไซต์ 
http://admission.bsru.ac.th 

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 

ตรวจสอบรายช่ือที่ 
http://admission.bsru.ac.th 

3. วันสอบคัดเลือก
(วิชาพ้ืนฐาน/ปฏิบัติ/สัมภาษณ์) วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 

สถานที่สอบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

4. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและ
มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 

ตรวจสอบรายช่ือที่  
http://admission.bsru.ac.th 

5. รายงานตัวพร้อมชําระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เต็มจํานวน) 
และตรวจสุขภาพ 

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 
09.00 – 14.00 น. 

สถานที่รายงานตัว 
สํานักส่งเสริมวิชาการฯ (อาคาร 5 ช้ัน 1) 

6. วันปฐมนิเทศ - วัน เวลา และสถานที่ สํานักกิจการนิสิต
นักศึกษาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

7. วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 

หมายเหตุ 
 ผู้สมัครท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นในข้ันตอนท่ี 1 และชําระเงินเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบไม่พบในข้ันตอนท่ี 2      

ให้ติดต่อศูนย์รับสมัครนิสิต – นักศึกษาด้วยตนเองในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
พร้อมนําหลักฐานการชําระค่าสมัครสอบมาด้วย หรอืโทร. 02-473-7000 ต่อ 1716 ,1998  กรุณาติดต่อก่อนวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 

เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ 
      วุฒิการศึกษาจะต้องสําเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2559   

*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลอืกบุคคลเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจําปีการศึกษา 2559 (รอบเพ่ิมเติม)  
--------------------------------- 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจําปีการศึกษา 
2559 (รอบเพ่ิมเติม) ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 จึงขอประกาศรายละเอียดเก่ียวกับ        
การรับสมัครสอบคัดเลือกดังน้ี 
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทุกสาขาวิชา  
1.1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
1.2. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

หรือเทียบเท่า   
*** ทั้งนี้ ผู้ทีกํ่าลังศึกษาอยู่ จะต้องสําเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2559 *** 

*** มิฉะนัน้ จะถือว่าการรายงานตัวเขา้ศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 
1.3 เป็นผู้ที่ไมม่ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคทีส่ังคมรังเกียจ หรอืโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 
1.4 ไม่เคยหรอืป่วยเป็นโรคจิต โรคประสาท 
1.5 มคีวามสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะต้ังใจศึกษา 

เล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมี
ต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

1.7 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
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2.   จํานวนรบั จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหสัวิชาสอบ และคณุสมบัติเฉพาะของผูส้มัครแต่ละสาขาวิชา 
 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 
วิชาที่สอบ 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 
วิชาพื้นฐาน วิชาปฏิบัติ/ข้อเขียน สัมภาษณ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

2207 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 70   -  1.  กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า 
2. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรือ
อนุปริญญา (ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

2211 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20   -  กําลังศึกษา หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่าในสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

2215 เกษตรศาสตร์ 20   -  กําลังศึกษา หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า 

2216 เคมี 20   -  กําลังศึกษา หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

2240 เคมีอุตสาหกรรม  50   -  กําลังศึกษา หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า 

2222 คณิตศาสตร ์ 20   -  1. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 

2225 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 20   -  1. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   หรือ
เทียบเท่า 
2. ไม่มีความพิการจนเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
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2.   จํานวนรบั จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหสัวิชาสอบ และคณุสมบัติเฉพาะของผูส้มัครแต่ละสาขาวิชา 
รหัส 

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวนรับ 
(คน) 

วิชาที่สอบ 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 

วิชาพื้นฐาน วิชาปฏิบัติ/ข้อเขียน สัมภาษณ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

2236 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

20   -  

กําลังศึกษา หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า 
 

2237 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม) 

20   -  

2238 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคชั่น) 

10   -  

2251 จุลชีววิทยา              20   -  กําลังศึกษา หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่าในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

2254 ฟิสิกส์ประยุกต์ 20   -  กําลังศึกษา หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

2281 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 20   -  1. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 (ทุกสายวิชา) 
2. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. หรือ ปวส. 
(ทุกสาขา) 

2282 แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 50    
การวาดตัวละครและ
การเขียนเล่าเรื่อง 

(สอบปฏิบัติ) 

 
กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 

2283 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20   -  กําลังศึกษา หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

2284 ชีววิทยา 20   -  กําลังศึกษา หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่าในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ 
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2.   จํานวนรบั จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหสัวิชาสอบ และคณุสมบัติเฉพาะของผูส้มัครแต่ละสาขาวิชา 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 
วิชาที่สอบ 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 
วิชาพื้นฐาน วิชาปฏิบัติ/ข้อเขียน สัมภาษณ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

2602 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 10   -  กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สาย
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และสายศิลป์ – คํานวณ หรือเทียบเท่า และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่าง
เชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์  

2603 วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 70   -  กําลังศึกษา หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และสายศิลป์ – คํานวณ หรือเทียบเท่า 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน 
ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า และสายพาณิชยการ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
2272 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 
10  -  รับผู้สําเร็จการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 

2285 การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
(การจัดการคุณภาพ) 

30   -  
กําลังศึกษา หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2286 การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

(การจัดการผลิต) 
30   -  

2287 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์
อุตสาหกรรม 

70   -  กําลังศึกษา หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 640     
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2.   จํานวนที่รับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคณุสมบัติเฉพาะของผูส้มัครแต่ละสาขาวิชา 
 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 
วิชาที่สอบ 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 
วิชาพื้นฐาน วิชาปฏิบัติ/ข้อเขียน สัมภาษณ์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)  

2338 ออกแบบนิเทศศิลป์ 15 
 


ความรู้พื้นฐานทาง 
ออกแบบนิเทศศิลป์  

(สอบข้อเขียนและปฏิบัติ) 

 1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์  
เป็นประมุข 
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ชัน้ปีสุดท้ายตามหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเท่า ผู้สมัครจากหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญต้องจบ
การศึกษาภายในเดือนพฤษภาคม 2559 และมีคุณสมบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
ศึกษา 1  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การศกึษา 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป 
4. มีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio งานที่แสดงถึงความสามารถเชิงสาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์ (นํามาในวันสอบสัมภาษณ์) 
5. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลักฐาน
แสดงที่ราชการออกให้ (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่
มีสัญชาติ) 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบวิชาปฏิบัติ 
- ปฏิบัติวาดเส้น ให้ใช้ดินสอดําตามถนัด เช่น 6B หรือ EE 
- วิชาปฏิบัติออกแบบนิเทศศิลป์ ให้ใช้สีหมึก สีโปสเตอร์ สีน้ํา สีแท่ง สีเมจิก อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามความถนัด และเทคนิคสีตามความเหมาะสม 

*** ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ที่หนีบกระดาษ ไม้บรรทัด ยางลบ ปากกา อุปกรณ์การเขียนแบบ พร้อมกระดานรองเขยีนที่ไม่มีสัญลักษณ์ หรือรูปรอย เพื่อเป็นแนวทางการทําข้อสอบ 
ขนาดประมาณ 40 × 55 ซม. มาเอง ยกเว้นกระดาษวาดเขียน ไม่ต้องนํามา *** 

*** หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติขอ้ใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือก หรือถอนสภาพจากการเปน็นกัศึกษา 
ถึงแม้ว่าได้รับการส่งรายชื่อเข้ารับการศึกษาแล้วก็ตาม *** 
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2.   จํานวนที่รับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคณุสมบัติเฉพาะของผูส้มัครแต่ละสาขาวิชา 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 
วิชาที่สอบ 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 
วิชาพื้นฐาน วิชาปฏิบัติ/ข้อเขียน สัมภาษณ์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 

2382 นาฏยศิลป์ (แขนงนาฏยศิลป์สากล) 15 
 


 

  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศลิปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 
2369 ธุรกิจอิสลามศึกษา 40   -   
2370 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 30   -   
2376 การจัดการสารสนเทศ 40   -   

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 140     

คณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี นเิทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 

2381 การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 50  -   
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.) 

2415 การเป็นผู้ประกอบการ 30  -   
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เศรษฐศาสตรบณัฑิต (ศ.บ.)  

2417 เศรษฐศาสตร์ 15  -   
รวมคณะวิทยาการจัดการ 95     

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ตําบลสระยายโสม อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี *** (เรียนที่จังหวัดสุพรรณบุรี) ***  
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รฐัประศาสนศาสตรบณัฑิต (รป.บ.) 

310 รัฐประศาสนศาสตร์ 30  -  1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกสาย (หรือเทียบเท่า)  
หรือกําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า) 
2. มีความสามารถที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

รวมศูนย์การศกึษาอู่ทองทวารวดี 30     
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2.   จํานวนที่รับ จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคณุสมบัติเฉพาะของผูส้มัครแต่ละสาขาวิชา   
รหัส 

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จํานวนรับ 
(คน) 

วิชาที่สอบ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
แต่ละสาขาวิชา วิชาพื้นฐาน วิชาปฏิบัติ/ข้อเขียน สัมภาษณ์ 

วิทยาลัยการดนตรี 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศลิปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 

2378 ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ 
 
 

20 
 

 
(1) สอบข้อเขียนทฤษฎีดนตรี 
 
(2) สอบปฏิบัติเครื่องดนตรีตาม
ความถนัดอย่างน้อย 1 เครื่องมือ 
 

 
 

1. ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะทาง
ดนตรี  
2. ต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจและต้องการศึกษาด้าน
ดนตรีอย่างแท้จริง 
3. ต้องมีบุคลิกที่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน เสียสละ
และรับผิดชอบสูง 
4. ไม่เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนดนตรี เช่น 
โรคหอบ หืด เป็นต้น 
5. ต้องมีร่างกายและจิตใจที่พร้อมต่อการเรียนดนตร ี

รวมวิทยาลัยการดนตร ี 20     

รวมทั้งหมด 925     
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2.   จํานวนรบั จําแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหสัวิชาสอบ และคณุสมบัติเฉพาะของผูส้มัครแต่ละสาขาวิชา (*แจ้งเปิดรบัเพิ่มเติม) 
 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 
วิชาที่สอบ 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 
วิชาพื้นฐาน วิชาปฏิบัติ/ข้อเขียน สัมภาษณ์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

2310 รัฐประศาสนศาสตร์ 30   -   
รวมคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 30     

คณะครุศาสตร์ 
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
41107 การศึกษาปฐมวัย ** 20  

ใช้วิชา
พื้นฐาน 4 
ในการสอบ
คัดเลือก 

-  กําลังศึกษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) หรือเทียบเท่า 

รวมคณะครุศาสตร ์ 20     

รวมทั้งหมด 50     
 

*  หมายเหตุ   แจ้งข้อมูลเปิดรับ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559    
** หมายเหตุ   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ใช้วิชาพื้นฐาน 4 ในการสอบคัดเลือก ซึ่งมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ออกข้อสอบ ดังนี้  

ว ันสอบ : ว ันพุธท ี่ 6 กรกฎาคม 2559  เวลาสอบ : 09.30 – 12.00 น. 
1) คณิตศาสตร์ 
2) ภาษาไทย 
3) ภาษาอังกฤษ 
4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5) วิทยาศาสตร์ 
6) วัดแววความเป็นครู  
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3.  รายวิชาพ้ืนฐานท่ีใช้สอบคัดเลือกสําหรับผู้สมัครสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ชื่อว ิชาท ี่สอบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท ี่ 

ใช้ออกข้อสอบ ว ัน/เวลาสอบ คณะที่สอบ 

วิชาพ้ืนฐาน 1) ภาษาไทย 
2) คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 
3) ภาษาอ ังกฤษ 
4) สังคมศึกษา 

  ว ันสอบ : ว ันพุธท ี่ 6 กรกฎาคม 2559  
เวลาสอบ : 09.30 – 11.30 น.  

ทุกคณะ/สาขาวิชา 

 

4. การสมัครเข้าศึกษา 
ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง            

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง 
ประจําปีการศึกษา 2559 (รอบเพ่ิมเติม) แล้วจึงดําเนินการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น  

ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแล้ว 
*** ไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ *** 

 
5. วิธีการสมัครเข้าศึกษา 
 5.1 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา สามารถทําการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ท่ีเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th 
หรือ http://www.bsru.ac.th  คลิก “สมัครเข้าศึกษา” ระหว่างวันท่ี 1 – 30 มิถุนายน 2559 

 5.2 เลือกสมัครสอบได้ 1 สาขาวิชา 
5.3 ชําระค่าสมัครได้ท่ี เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาท่ัวประเทศ หรือเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

ระหว่างวันท่ี 1 – 30 มิถุนายน 2559  หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ชําระค่าสมัครภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือว่าการสมัครไม่
สมบูรณ์ และข้อมูลท่ีกรอกในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ 

 
6. รายละเอียดขั้นตอนการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์  

6.1 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา ต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจําปีการศึกษา 2559 (รอบเพ่ิมเติม) 
 6.2 ผู้สมัครทุกคนต้องทําการ “ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ” ก่อนการสมัครเรียน โดยผู้สมัครทุกคนลงทะเบียนได้เพียง 
1 คร้ัง เท่านั้น ท่ีเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th ซ่ึงในข้ันตอนนี้ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลท่ีอยู่ใน
สําเนาทะเบียนบ้าน และข้อมูลท่ีอยู่ปัจจุบัน จากนั้น กดปุ่ม “ลงทะเบียน” 

*** หากผู้สมัครคนใดที่กดปุ่ม ลงทะเบียน แล้วระบบขึ้นว่า “เลขประจําตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล” 
แสดงว่าผู้สมัครเคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว ให้ผู้สมัคร กดปุ่ม “ถอยกลับ” และกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” หน้าจอจะปรากฏให้
กรอก เลขท่ีบัตรประชาชน และรหัสผ่าน (หากผู้ใดไม่เคยเปล่ียน/ต้ังรหัสผ่าน ให้ใช้เลขท่ีบัตรประชาชน เป็นรหัสผ่าน) *** 

  6.3 หลังจากผู้สมัคร ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ/เข้าสู่ระบบแล้ว ให้กดปุ่ม “สมัครเข้าศึกษาต่อ” เพ่ือกรอกข้อมูลการ
สมัคร และเลือกสาขาวิชาท่ีต้องการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 สาขาวิชา เท่านั้น 

6.4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนทําการ “ยืนยันการสมัคร” 
6.5 พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก เพ่ือนําไปชําระค่าสมัคร 
6.6 ชําระค่าสมัครได้ท่ี เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาท่ัวประเทศ หรือเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาท่ัวประเทศ 

ระหว่างวันท่ี 1 – 30 มิถุนายน 2559 หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ชําระเงินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะถือว่าการสมัครไม่
สมบูรณ์ และข้อมูลท่ีกรอกในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ 
 6.7 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงินค่าสมัครได้ หลังจากวันท่ีชําระค่าสมัครไปแล้ว 3 วันทําการ (ไม่นับ
รวมวันชําระเงินค่าสมัครในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โดยเข้าสู่ระบบรับสมัคร และกดปุ่ม “ผลการสมัคร” 

 
ผู้สมัครที่ได้ทําการสมัคร และชําระเงนิค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 





ขั้นตอนการกรอกข้อมูลสมัครเข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 

เกิดข้อผิดพลาด 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กดปุ่ม
“ลงทะเบียน” 

ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ 

บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน 
 

เลขประจ ำตัวประชำชนถูกใช้แล้ว 
ในฐำนข้อมูล 

 

กดปุ่ม “ถอยกลับ” 
 

กดปุ่ม “เข้ำสู่ระบบ” 
 

ป้อนเลขประจ าตัวบัตรประชาชน และรหัสผ่าน 
* ผู้ที่ไม่เคยตั้ง/เปลี่ยนรหัสผ่ำน  

ให้ใชเ้ลขประจ ำตัวประชำชนเป็นรหัสผ่ำน * 
 

กดปุ่ม “สมัครเข้าศึกษาต่อ” 
 

เลือกระดับการศึกษา  
ประเภทที่ต้องการสมัคร 

 

กดปุ่ม “ยอมรับ” 
 

บันทึกประวัติเพ่ิมเติม  
และตรวจสอบข้อมูล 

 

เลือกสาขาวิชา  
และยืนยันการสมัคร 

 

พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียม  
การสมัครและสอบคัดเลือก 

 

น าใบแจ้งค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก 
ไปช าระได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์  

หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
 

กดปุ่ม “เข้ำสู่ระบบ” 
 

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถำนะกำรช ำระเงินค่ำสมัครได้ หลังจำกวันที่ช ำระค่ำสมัคร
ไปแล้ว 3 วันท ำกำร (ไม่นับรวมวันช าระเงินค่าสมัครในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ

วันหยุดราชการ) โดยเข้าสู่ระบบรับสมัคร และกดปุ่ม “ผลการสมัคร” 



1. คลิก “ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ” 
 

 



2. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง จากน้ัน คลิก “ลงทะเบียน” 
 

 
 
 
 
 
 



3. คลิก “สมัครเข้าศึกษาต่อ”  
 

 
 

 

4. เลือก ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 
ประเภท  ภาคปกติ (รับตรงสอบคัดเลือก) รอบเพิ่มเติม  
จากน้ัน คลิก “Next” 

 

 

 



 
5. คลิก “ยอมรับ” 
 

 
 

6. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง จากน้ัน คลิก “หน้าต่อไป” 
 



7. คลิก         หน้าสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร จากนั้น คลิก “ยืนยัน”  
(กรุณาอ่านช่ือสาขาวิชาที่จะทําการสมัครอย่างละเอียด) และ คลิก “OK” 
เพื่อยืนยันการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา 
เท่านั้น 
 
*** หากผู้สมัครต้องการเปล่ียนสาขาวิชาที่ได้สมัครไปแล้ว ให้คลิกปุ่ม 
“ยกเลิก” แล้วจึงเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครใหม่ ***  
 

1 

3 

2 



8. ตรวจสอบชื่อสาขาวิชาที่ได้ทําการสมัครอย่างละเอียด  
หากไม่ถูกต้องสามารถ คลิก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการสมัคร 
จากนั้น คลิก “ถอยกลับ” และคลิก “สมัครเข้าศึกษาต่อ” 

จากนั้นทําตามข้ันตอนการสมัครได้เลย 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

2 

ตรวจสอบสาขาวิชาท่ีสมัคร หากถูกต้องแล้ว 

ให้คลิก  และคลิก “OK” เพื่อพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการสมัครฯ 

1 



9. จากนั้นจะได้ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการสมัครฯ สําหรับชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร ซ่ึง
ผู้สมัครสามารถนําไปชําระได้ท่ีธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุก
สาขาท่ัวประเทศ  โดยหมดเขตการชําระค่าสมัคร วันท่ี 30 มิถุนายน 2559  
หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ชําระค่าสมัครภายในวนัที่กําหนดจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์และ
ข้อมูลที่สมัครผ่านเว็บไซต์ถือเป็นโมฆะ และจะไม่มีรายชือ่ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ 

 

  



หลังจากผู้สมัครชําระค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือเคาน์เตอร์
เซอร์วิส ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 แล้ว ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบได้ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559  

หากตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบไม่พบ ให้ติดต่อศูนย์รับสมัครนิสิต 
นักศึกษาด้วยตนเองในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้น
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมนําหลักฐานการชําระค่า
สมัครสอบมาด้วย หรือโทร. 02-4737000 ต่อ 1716 , 1998   

กรุณาติดต่อก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 
 
 
 
เปิดรับสมัคร      : 1 – 30 มิถุนายน 2559 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ    : วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 
วันสอบวิชาพ้ืนฐาน/สอบข้อเขียน/  : วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 
ปฏิบัติ (ถ้ามี)/สอบสัมภาษณ์  
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ   : วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 
วันรายงานตัวพร้อมชําระค่าธรรมเนียม : วันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม 2559 
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