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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

ประจําปีการศึกษา 2562 
รอบที่ 3 การรับตรงรว่มกัน 

กิจกรรม วัน / เดือน / ป ี
1. ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทางเวบ็ไซต์ 
https://student.mytcas.com 

วันที่ 17 – 29 เมษายน 2562  

2. ชําระค่าสมัคร วันที่ 17 – 29 เมษายน 2562 
3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ 
https://student.mytcas.com 

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 

4. วันสอบสมัภาษณ์  วันจันทร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
5. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 
6. วันรายงานตัวพร้อมชําระค่าธรรมเนียมการศกึษา จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
7. วันเปิดภาคเรียน วันอังคารท่ี 13 สิงหาคม 2562 

 

 
เง่ือนไขในการเข้าศึกษาต่อ 

วุฒิการศึกษาจะต้องสําเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2562 
*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลกําหนดการรับสมัคร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562 

รอบท่ี 3 การรบัตรงร่วมกัน 
--------------------------------- 

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะปรับปรุงระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ โดยมีหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ 1) นักเรียนควร
อยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธ์ิ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก
เพ่ือความเสมอภาค และ 3) สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
เครือข่ายที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ. มทร.) และเครือข่ายที่
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ. มรภ.) ทุกแห่งจะเข้าร่วมดําเนินการตามนโยบายการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ฉบับที่ 2 และระบบบริหารจัดการสิทธ์ิ เพ่ือบริหาร 1 สิทธ์ิของ
นักเรียน และเพ่ือให้ระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่มีความชัดเจน
ป้องกันไม่ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในภายหลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
จึงจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 การรับตรง
ร่วมกัน รวมจํานวนทั้งสิ้น 1,926 คน มีรายละเอียด ดังน้ี 
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

1.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เว้นแต่หลักสูตรปริญญาตรี 
(ต่อเน่ือง) จะต้องสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาหรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่าขึ้นไป 
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง สําหรับนักศึกษาต่างชาติต้องสําเร็จการศึกษาเทียบได้ในระดับเดียวกัน 

1.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ 
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2. สาขาวิชาทีเ่ปิดรับสมัคร จํานวนรับ คณุสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

ลําดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จํานวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

คณะครศุาสตร์ หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตร ี4 ปี 
1 ชื่อสาขาวิชา : การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 

(ศศ.บ.)  
รหัสสาขาวิชา : 17401000101 

25 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีทุกสาขาวิชา  
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ตํ่ากว่า 2.00    
4. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
5. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กาํหนดข้ันตํ่า 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 30% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET  ค่าน้ําหนัก 20% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT  ค่าน้ําหนัก 20% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน้ําหนัก 30% 

2 ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17401000301 

20 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ตํ่ากว่า 2.00 
4. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
5. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET  ค่าน้ําหนัก 30% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT  ค่าน้ําหนัก 20% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน้ําหนัก 30% 

คณะครศุาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
3 ชื่อสาขาวิชา : การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 

รหัสสาขาวิชา : 17401005101 
20 คุณสมบัติผูส้มัคร 

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
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ลําดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จํานวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

2. มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับ
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับการคัดเลือกของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของคณะครุศาสตร์ โดยบุคคลท่ีจะ
เข้าศึกษาต้องมีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพ และจิตใจท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพครู 
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ตํ่ากว่า 3.00 
6. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
7. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
8. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET  ค่าน้ําหนัก 20% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT  ค่าน้ําหนัก 30% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน้ําหนัก 30% 

4 ชื่อสาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) 
รหัสสาขาวิชา : 17401005201 

10 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6  หรือเทียบเท่าจาก
สถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
2. มีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบคุลิกภาพและจิตใจท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพครู 
3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 
5. มีความสามารถพิเศษท่ีแสดงถึงทักษะความสามารถของ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
6. ผลงานท่ีใส่ในแฟ้มสะสมผลงานไม่ควรเกิน 3 ปี ย้อนหลัง 
7. มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย 
8. Portfolio เน้นผลงานทางวิชาการ 
9. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
10. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
11. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
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ลําดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จํานวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET  ค่าน้ําหนัก 20% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT  ค่าน้ําหนัก 30% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน้ําหนัก 30% 

5 ชื่อสาขาวิชา : พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 
รหัสสาขาวิชา : 17401005301 

5 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าจาก
สถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นไปตาม
ประกาศของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับปริญญาตรี (หลักสตูร 4 ปี) และข้อกําหนดของสาขาวิชา 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ตํ่ากว่า 2.50 
5. มีความสามารถทางกีฬา เป็นตัวแทนหรือได้รับรางวัลระดับ
จังหวัด ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
6. ผู้สมัครเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตามที่สาขากําหนด 
7. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
8. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
9. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
10. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ผู้สมัครเตรียมชุดกีฬาเพื่อ 
เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามที่สาขากําหนด) 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET  ค่าน้ําหนัก 10% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT  ค่าน้ําหนัก 30% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน้ําหนัก 40% 

6 ชื่อสาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ท่ัวไป (ค.บ. 4 ปี) 
รหัสสาขาวิชา : 17401005401 

7 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าจาก
สถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นไปตาม
ประกาศของทางมหาวิทยาลัย โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 
3.00  
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ลําดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จํานวน

รับ 
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2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
3. มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับปริญญาตรี และข้อกําหนดในมาตรฐานสาขาวิชาท่ีศึกษา 
4. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
5. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 2 : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
7. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET  ค่าน้ําหนัก 10% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT  ค่าน้ําหนัก 20% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT2  ค่าน้ําหนัก 20% 
5. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน้ําหนัก 30% 

7 ชื่อสาขาวิชา : ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 
รหัสสาขาวิชา : 17401005501 

4 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวช. 
สาขาวิชาศิลปกรรม ศิลปะ ทัศนศิลป์ หรือ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง     
2. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีสุขภาพใจเหมาะสมกับ
การประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจาก
โรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครู  
3. มีแฟ้มสะสมผลงานศิลปะ (Portfolio) ท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถด้านศิลปะ 
4. เข้ารับการคัดเลือกนักศกึษาตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย  
คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลักสูตรกําหนดเพ่ิมเติม 
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ตํ่ากว่า 2.00 
6. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
7. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
8. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
9. สอบปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานด้านองค์ประกอบศิลป์ และ
ทักษะพ้ืนฐานการวาดเส้น 
รายละเอียดในการสอบปฏิบัติและการเตรียมอุปกรณ์ 
(ศิลปศึกษา ค.บ. 4 ปี) 
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1. วิชาองค์ประกอบศิลป์ : อุปกรณ์ท่ีต้องเตรียม 
1.1 กระดาษ 100 ปอนด์ ชนิดหยาบ ขนาด A2 
1.2 สีน้ํา, สีชอล์ค, สีอะคริลิก, สีโปสเตอร์ (อย่างใดอย่าง

หนึ่ง หรือผสมเทคนิคตามความถนัด 
1.3 ดินสอ/ปากกาชนิดต่างๆ, ยางลบ, คัตเตอร์, กระดาษ

กาวก้ันขอบผลงาน,กระดานรองเขียน 
1.4 อุปกรณ์อื่นๆ ตามความเหมาะสม (ไม่อนุญาตให้ใช้

วัสดุ อุปกรณ์ท่ีสร้างมลพิษทางอากาศ เช่น สีสเปรย์ สีน้ํามัน 
เป็นต้น 
2. วิชาวาดเส้น : อุปกรณ์ท่ีต้องเตรียม 

2.1 กระดาษ 100 ปอนด์ ชนิดเรียบ ขนาด A2 
2.2 ดินสอดํา สําหรับการวาดเส้น เช่น EE หรือ 6B ขึ้นไป 
2.3 ยางลบ, คัตเตอร์, กระดานรองเขียน, คลิปหนีบ

กระดาษ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET  ค่าน้ําหนัก 30% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT  ค่าน้ําหนัก 20% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน้ําหนัก 30% 

รวมคณะครุศาสตร ์ 91  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี

8 ชื่อสาขาวิชา : ภาษาจีน (ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17402000101 

30 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
3. เป็นผู้ท่ีมีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย และจิตใจท่ีไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา 
4. เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้
ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู่แล้ว หรือท่ีจะมีต่อไป
โดยเคร่งครัดทุกประการ 
5. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกโครงการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 
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9 ชื่อสาขาวิชา : ภาษาไทย (ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17402000201 

40 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

10 ชื่อสาขาวิชา : ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 
(ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17402000301 

15 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญท่ี
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาท้ังทางร่างกายและจิตใจ 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
4. มีคุณสมบัติอย่างอ่ืนตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
5. ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ 
6. ถ้ามีผลการทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น/เกาหลี  จะพิจารณา
เป็นพิเศษ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

11 ชื่อสาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17402000401 

40 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ท่ีมีความพร้อมทางสุขภาพร่างกาย ปัญญา และ
สุขภาพจิต 
3. ไม่เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  ไม่อยู่ใน
ระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดให้รับ
โทษจําคุก เว้นแต่ความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ 
4. มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

12 ชื่อสาขาวิชา : สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17402000501 

25 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ การ
รับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

13 ชื่อสาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17402000601 

20 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
4. มีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับหลักสูตร และมีความพร้อมท่ีจะเข้าร่วม
กิจกรรมจิตบริการเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินและสังคม 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

14 ชื่อสาขาวิชา : อาเซียนศึกษา (ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17402000701 

30 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
15 ชื่อสาขาวิชา : นาฏยศิลป์ (ศป.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 17402002001 
25 คุณสมบัติผูส้มัคร 

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือในระดับ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. เป็นผู้มีความสามารถด้านนาฏยศิลป์ (ไทยหรือสากล) หรือเป็น
ผู้มีคุณสมบัติอ่ืนท่ีคณะกรรมการ บริหารหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธ์ิสมัครเข้ารับ
การศึกษาได้ 
3. เป็นผู้มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน  และเข้าใจ
ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
4. เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน 
5. มีทักษะในการฟังจังหวะ หากได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ
นานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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ลําดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จํานวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

หมายเหตุ มีสอบปฏิบัตินาฏยศิลป์ไทย นาฏยศิลป์สากล  
ตามความถนัด 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

16 ชื่อสาขาวิชา : ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (ศป.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17402002101 

30 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ข้ึนไป และมีความสามารถพ้ืนฐาน
ทางด้านศิลปะและการออกแบบ มีแฟ้มสะสมผลงานด้านศิลปะ
และการออกแบบท่ีเกี่ยวข้อง 
3. เป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
4. ไม่เป็นผู้เคยถูกคัดชื่อออก  หรือถูกไล่ออกจาก
สถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัยนักศึกษา 
5. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษ  โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก  เว้นแต่
ความผิดท่ีเป็นลหุโทษ หรือความผิดอันกระทําโดยประมาท 
6. เป็นผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการ
พิเศษต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
7. มีคุณสมบัติท่ีเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
8. มี Portfolio ด้านศิลปะ หรือ การออกแบบ เช่น ผลงาน
ภาพวาด, ผลงานออกแบบโปสเตอร์, โลโก้หรืออ่ืนๆ เป็นต้น 
9. มีความสนใจและมีความสามารถด้านศิลปะ 
หมายเหตุ : ผู้สอบเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้ 
1. ดินสอ EE 
2. ยางลบ 
3. กระดานรองเขียน ขนาด A2 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสตูรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี
17 ชื่อสาขาวิชา : นิติศาสตร์ (น.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 17402003001 
40 คุณสมบัติผูส้มัคร 

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีใบรับรองแพทย์ท่ีให้ความเห็นว่า
สุขภาพเหมาะสมสําหรับการเข้าศึกษา 
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ลําดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จํานวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

4. มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตร ี4 ปี 
18 ชื่อสาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 17402003101 
60 คุณสมบัติผูส้มัคร 

1. สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
2. คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา โดยผ่าน
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือการรับตรงของสถาบัน 
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสตูรครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
19 ชื่อสาขาวิชา : นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 

รหัสสาขาวิชา : 17402005101 
5 คุณสมบัติผูส้มัคร 

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับ
นักศึกษาหลักสูตร ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชา/
สาขาวิชากําหนด โดยบุคคลท่ีจะเข้าศึกษาต้องมีความถนัดทาง
วิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครูและมี
ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางนาฏยศิลป์ 
4. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลกิและจิตใจ
เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 
5. มีแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) 
6. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
7. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
หมายเหตุ มีการแสดงความสามารถพิเศษทางด้าน
ศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรม 
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ลําดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จํานวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 50% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT  ค่าน้ําหนัก 20% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน้ําหนัก 30% 

20 ชื่อสาขาวิชา : ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) 
รหัสสาขาวิชา : 17402005201 

20 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมท่ีจะ
เป็นครู 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา หรือข้อกําหนดใน
มาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
4. มีความรู้พ้ืนฐานทางภาษาไทยท่ีเพียงพอต่อการพัฒนาและต่อ
ยอดได้ 
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ตํ่ากว่า 2.75 
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 50% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน้ําหนัก 50% 

21 ชื่อสาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) 
รหัสสาขาวิชา : 17402005301 

30 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
เทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
3. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมท่ีจะ
เป็นครู 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา หรือข้อกําหนดใน
มาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
5. เป็นผู้ท่ีมีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
6. ผู้ท่ีจบจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือเทียบ
โอนท่ีรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ผู้ท่ีสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
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ลําดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จํานวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

8. หากมีผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ี
ได้รับการยอมรับท้ังในและต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ เช่น CU-TEP, TU-GET, IELTS, TOEFL เป็นต้น 
9. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลกิภาพและจิตใจ
เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณ์ ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
10. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
11. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 50% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ําหนัก 25% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน้ําหนัก 25% 

22 ชื่อสาขาวิชา : สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 
รหัสสาขาวิชา : 17402005401 

15 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
3. เป็นผู้ท่ีไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรค
สําคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. ไม่เคยหรือป่วยเป็นโรคจิต โรคประสาท 
5. มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย และจิตใจท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
6. เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้
ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู่แล้ว หรือท่ีจะมีต่อไป
โดยเคร่งครัดทุกประการ 
7. เป็นผู้ท่ีอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
8. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75 และ GPA กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3.00 
9. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลกิภาพและจิตใจ
เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 
10. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาหรือข้อกําหนดใน
มาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
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ลําดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จํานวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

11. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
12. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 50% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ในกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ค่าน้ําหนัก 25% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน้ําหนัก 25% 

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 425  

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ป ี
23 ชื่อสาขาวิชา : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

(หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17403000101 

30 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือนักศึกษา
ต่างประเทศท่ีมีวุฒิเทียบเท่า 
2. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ตํ่ากว่า 500 หรือ 
ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอ่ืนๆ ในระดับเทียบเท่า 
3. กรณีมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตํ่ากว่าเกณฑ์ ข้อ 2 ผู้สมัคร
ต้องเข้าปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ผ่านตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

24 ชื่อสาขาวิชา : การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17403000201 

30 คุณสมบัติผูส้มัคร 
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

25 ชื่อสาขาวิชา : การตลาด (บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17403000301 

30 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสําเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  
2. เป็นตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

26 ชื่อสาขาวิชา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17403000401 

40 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
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ลําดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จํานวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

27 ชื่อสาขาวิชา : การประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17403000501 

30 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
หรือ 
2. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือ 
3. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญาในสาขาท่ีสัมพันธ์กันโดยผ่านการคัดเลือกตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากําหนด และเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553   
ข้อ 3  ให้สถาบันอุดมศึกษารับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส.  
หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า  เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (4 ปี) ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้น
ไป หรือ 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษ
ต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

28 ชื่อสาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17403000601 

40 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ป ี
29 ชื่อสาขาวิชา : การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 17403001001 
50 คุณสมบัติผูส้มัคร 

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
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ลําดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จํานวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

30 ชื่อสาขาวิชา : การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
องค์การ (นศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17403001101 

40 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

31 ชื่อสาขาวิชา : การสื่อสารมวลชน (นศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17403001201 

60 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

32 ชื่อสาขาวิชา : ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17403001301 

40 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในงานด้านศิลปะและการสื่อสาร 
4. ผ่านการทดสอบความรู้พ้ืนฐานในด้านภาพยนตร์และดิจิทัล
มีเดีย 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบญัชีบณัฑิต (บช.บ.) ระดับปรญิญาตรี 4 ปี 
33 ชื่อสาขาวิชา : การบัญชี (บช.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 17403002001 
100 คุณสมบัติผูส้มัคร 

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา/สาขาวิชาอ่ืน จาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง 
3. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
การบัญชี จากสถาบันท่ีกระทรวงศึกษาธิการ และ ก.พ. ให้การ
รับรอง 
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ลําดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จํานวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ป ี
34 ชื่อสาขาวิชา : การท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 17403002101 
40 คุณสมบัติผูส้มัคร 

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามระเบียบ / ข้อบังคับ/ ประกาศ การ
รับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. มีใจรักงานบริการ การโรงแรม งานท่องเที่ยวและพูดอังกฤษได้
ดี 
4. รักและสนใจศึกษาประวัติศาสตร์ไทย และชอบบรรยายข้อมูล 
5. ถ้ามีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวจะพิจารณาเป็น
พิเศษ 
6. สนใจ มีความสามารถ รําไทย ดนตรีไทย อาหารไทย และอ่ืนๆ 
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
35 ชื่อสาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 17403002201 
50 คุณสมบัติผูส้มัคร 

1. สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า   
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

รวมคณะวิทยาการจัดการ 580  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี
36 ชื่อสาขาวิชา : เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

(วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404000101 

10 คุณสมบัติผูส้มัคร 
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 
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ลําดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จํานวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

37 ชื่อสาขาวิชา : คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404000201 

20 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

38 ชื่อสาขาวิชา : เคมี (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404000301 

40 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ใน
แผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

39 ชื่อสาขาวิชา : เคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404000401 

20 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

40 ชื่อสาขาวิชา : จุลชีววิทยา (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404000501 

20 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน 
วิทย์-คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ตํ่ากว่า 2.50 
3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคตาบอดสี (ใบรับรองแพทย์)
4. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
5. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 2 : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 40% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT  ค่าน้ําหนัก 10% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT2  ค่าน้ําหนัก 50% 
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ลําดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จํานวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

41 ชื่อสาขาวิชา : ชีววิทยา (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404000601 

25 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนของ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

42 ชื่อสาขาวิชา : เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404000701 

10 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ ท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่มีภาวะตาบอดสี  
ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3. มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยากําหนด 
4. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
5. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 2 : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
7. มีผลการทดสอบคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา (วิชาเคมี, ชีววิทยา 
และภาษาอังกฤษ) : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ําหนัก 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT  ค่าน้ําหนัก 25% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT2  ค่าน้ําหนัก 25% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา (วิชาเคมี 
ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ) ค่าน้ําหนัก 30% 

43 ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
(วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404000801 

30 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
หรือ 
2. สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
หรืออนุปริญญา 
3. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติมตามการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 
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ลําดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จํานวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

44 ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404000901 

25 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

45 ชื่อสาขาวิชา : นวัตกรรมการจัดการเกษตรและ 
ซัพพลายเชน (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404001001 

20 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

46 ชื่อสาขาวิชา : ฟิสิกส์ (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404001101 

30 คุณสมบัติผูส้มัคร 
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรม
ท่ีเน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือมีวุฒิเทียบเท่าตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

47 ชื่อสาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404001201 

30 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู หรือเทียบเท่า 
หรืออนุปริญญา 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

48 ชื่อสาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
(วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404001301 

25 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ลําดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จํานวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

3. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
4. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 1 : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
5. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 2 : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 50% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT  ค่าน้ําหนัก 20% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT1 และ PAT2   
ค่าน้ําหนัก 30% 

49 ชื่อสาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404001401 

30 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1.  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียน
ของวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/ หรือ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. เป็นผู้มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย และจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ตํ่ากว่า 2.00 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

50 ชื่อสาขาวิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404001501 

40 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรค
จิตโรคประสาท และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความ
พิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปน้ี 
- มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาท 
(neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial 
personality หรือ borderline personality  รวมถึงปัญหาทาง
จิตเวชอ่ืนๆ ท่ี พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต่อ
การประกอบวิชาชีพ 
- โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายท่ีจะมีผลต่อผู้รับบริการหรือ
ส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
- โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
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ลําดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จํานวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

- ติดสารเสพติดให้โทษ 
- ตาบอดท้ัง 2 ข้าง หรือแม้แต่ข้างเดียว หรือมีความผิดปกติในการ
เห็นภาพ 
- ตาบอดสี โดยเฉพาะแม่สีหรือตาบอดสีชนิดรุนแรง ซ่ึงได้รับการ
ตรวจอย่างละเอียดแล้ว 
- หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จาก
การผิดปกติทางประสาทรับฟังเสียง หูหนวกหรือหูตึง (threshold 
ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากการผิดปกติทางประสาทรับฟัง
เสียง (Sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว 
- มีความพิการของนิ้วมือ มือ แขน 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

51 ชื่อสาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404001601 

20 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และระบบแอดมิชชั่น
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
3. ผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากท่ีระบุไว้ข้างต้น อาจเข้า
ศึกษาได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น การเทียบโอนผลการ
เรียนรู้สามารถเทียบได้ท้ังในระบบการศึกษา โดยสามารถเทียบ
โอนผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาระหว่างสถาบันท่ีข้ึนทะเบียนรับรอง
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ระดับชาติ ในระดับปริญญาตรี 
4. มีเกรดเฉลี่ยวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ
ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.5 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

52 ชื่อสาขาวิชา : แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404001701 

30 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
ระดับ ปวช. 
2. มีทัศนคติท่ีดี มีความสนใจด้านแอนิเมชั่น 
3. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความต้ังใจศึกษาตามหลักสูตร 
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4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 
หมายเหตุ : นําผลงาน (ถ้ามี) ด้านศิลปะ หรือการ์ตูน หรือ
คอมพิวเตอร์กราฟิก มาแสดงวันสอบสัมภาษณ์ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
53 ชื่อสาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิตและออกแบบ

แม่พิมพ์ (วศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404003001 

20 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
2. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
4. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม ไม่มีความพิการจนเป็นอุปสรรคต่อ
การเรียน 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

54 ชื่อสาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 
(วศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404003101 

40 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการ
เรียนของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า 
2. ต้องเป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกล
โรงงาน สาขาวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
กําลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรือ
อ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า 
3. ผ่านการคัดเลอืกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

55 ชื่อสาขาวิชา : วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404003501 

40 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) 
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2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
56 ชื่อสาขาวิชา : การจัดการวิศวกรรมการผลิตและ 

โลจิสติกส์ (อส.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404003201 

50 คุณสมบัติผูส้มัคร 
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
ระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต (ทล.บ.) ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี
57 ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 17404003301 
30 คุณสมบัติผูส้มัคร 

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและหรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (ส.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
58 ชื่อสาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 17404004001 
50 คุณสมบัติผูส้มัคร 

1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ตามระเบียบการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย
ระบบโควตา ระบบรับตรง ระบบการคัดเลือกโดยโครงการพิเศษ
ของมหาวิทยาลัย และระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการหรือระบบแอดมิชชั่น 
2. ผู้สมัครต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ตํ่ากว่า 2.50 
3. ผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากท่ีระบุไว้ข้างต้น อาจเข้า
ศึกษาได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
4. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี 
5. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 



หน้า 25 จาก 35 
 

ลําดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จํานวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 2 : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
หมายเหตุ : วันท่ีสอบสัมภาษณ์มีสอบอ่านภาษาอังกฤษ  
วัดผลโดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 50% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT  ค่าน้ําหนัก 30% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT2  ค่าน้ําหนัก 20% 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) ระดับปริญญาตร ี4 ปี 
59 ชื่อสาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย (พท.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 17404004101 
25 คุณสมบัติผูส้มัคร 

1. สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
ท่ีมีหน่วยกิตการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ตํ่า
กว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า 12 หน่วยกิต และ
ภาษาอังกฤษ ไม่ตํ่ากว่า 9 หน่วยกิต  ในกรณีท่ีมีหน่วยกิตการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ไม่ครบ ให้สถาบันการศึกษาจัดการศกึษาเพ่ิมเติมให้
ครบตามกําหนด 
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็น
โรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และ/หรือการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผน
ไทย 
หมายเหตุ : ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ของสาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และให้การ
รับรองโดยสถานพยาบาลของรัฐ 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ตํ่ากว่า 2.50 
4. มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยากําหนด 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี
60 ชื่อสาขาวิชา : ผู้ประกอบการอาหาร  (บธ.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 17404004501 
40 คุณสมบัติผูส้มัคร 

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ต้องไม่เป็นผู้ท่ีมีความบกพร่องทางการศึกษา ได้แก่ ตาบอดสี 
บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางการได้ยิน และความ
ผิดปกติทางสมอง (ออทิสติก) 
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3. ต้องไม่เป็นโรคประจําตัวร้ายแรง ได้แก่ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ
บี และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) 
4. ต้องไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดทุกชนิด 
5. ต้องเป็นผู้ท่ีมีใจรักในการประกอบอาหารและการบริการ 
6. นอกจากนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 100% 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
61 ชื่อสาขาวิชา : คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 

รหัสสาขาวิชา : 17404005101 
30 คุณสมบัติผูส้มัคร 

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ-
คณิตศาสตร ์
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมท่ีจะ
เป็นครู 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือ
ข้อกําหนดในมาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
4. เคยเข้าร่วมแข่งขันทางคณิตศาสตร์หรือมีผลงานเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร ์
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ตํ่ากว่า 3.00 
6. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
7. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 40% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ําหนัก 40% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน้ําหนัก 20% 

62 ชื่อสาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 
รหัสสาขาวิชา : 17404005201 

15 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
หรือ 
2. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
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ลําดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จํานวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

3. คุณสมบัติอ่ืนๆ ครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ภาควิชา/สาขาวิชากาํหนด โดยบุคคลท่ีจะเข้าศึกษา
ต้องมีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจติใจเหมาะสมกับ
วิชาชีพครู และมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ 
5. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
6. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
6. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 25% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ําหนัก 25% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT  ค่าน้ําหนัก 25% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน้ําหนัก 25% 

63 ชื่อสาขาวิชา : เคมี (ค.บ. 4 ปี) 
รหัสสาขาวิชา : 17404005301 

20 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายวิทยาศาสตร์หรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
เป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย 
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมท่ีจะ
เป็นครู 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา หรือข้อกําหนดใน
มาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
4. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
5. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ําหนัก 40% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน้ําหนัก 40% 

64 ชื่อสาขาวิชา : ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี) 
รหัสสาขาวิชา : 17404005401 

5 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายวิทย์-คณิต หรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
เป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย 
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ลําดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จํานวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

2. มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และข้อกําหนดในมาตรฐาน
สาขาวิชาท่ีศึกษา 
3. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
4. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 40% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ําหนัก 30% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน้ําหนัก 30% 

65 ชื่อสาขาวิชา : ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) 
รหัสสาขาวิชา : 17404005501 

10 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเน้นวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ หรือมีคุณวุฒิเทียบเท่า และมีคุณวุฒิอ่ืน ๆ ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
2. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลกิภาพและจิตใจ
เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณ์ ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
3. มีผลการทดสอบคะแนน O-NET : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
4. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน O-NET ค่าน้ําหนัก 50% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน้ําหนัก 30% 

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 800  

วิทยาลัยการดนตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) ระดับปรญิญาตรี 4 ป ี
66 ชื่อสาขาวิชา : ดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 17405000101 
 
เลือกเครื่องดนตรีก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ 
http://110.170.232.212/music/index.php
ต้ังแต่วันท่ี 9 – 11 พฤษภาคม 2562 
 

10 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศการ
รับนักศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตะวันตก หรือ
ขับร้อง การอ่านโน้ตดนตรีตามเกณฑ์ท่ีสาขาวิชาดนตรีตะวันตก
กําหนด 
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ลําดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จํานวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

4. มีความรู้พ้ืนฐานความรู้ทฤษฎีตะวันตก และด้านโสตทักษะตาม
เกณฑ์ท่ีสาขาวิชาดนตรีตะวันตกกําหนด 
5. ต้องผ่านการทดสอบพ้ืนฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก ทดสอบ
บันไดเสียง (Scale) 4 sharp 4 flat บทเพลงบรรเลงเดี่ยว 
เช่น Concerto, Sonata หรือ บทเพลงอื่นๆ และ Etude ท่ีมี
ระดับความยากเทียบเท่าในบทเพลงดังกล่าว/อ่านโน้ตฉับพลัน 
(sight reading) 
6. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 
7. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 6 : ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ําหนัก 50% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT6  ค่าน้ําหนัก 50% 

67 ชื่อสาขาวิชา : ดนตรีไทย (ดศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17405000201 

5 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีความสนใจในการเป็นนักดนตรีไทย และมีความรู้
ความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทย 
3. มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับ
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ภาควิชา/สาขาวิชากาํหนด 
5. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของ
โรค อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาด้านดนตรีไทย 
6. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพด้านดนตรีไทย และมีคุณลักษณะ 
บุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพด้านดนตรีไทย 
7. มีความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย หรือมีผลงานทางด้าน
ดนตรีไทยในระดับสถาบัน ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือ
ระดับประเทศ โดยแนบหลักฐานประกอบใน Portfolio 
8. เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย และ
สอบสัมภาษณ์ 
9. เข้ารับการคัดเลือกนกัศึกษาตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
การดนตรี และ/หรือหลักสูตรกําหนดเพ่ิมเติม และผ่านการ
ทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย และสอบสัมภาษณ์ 
ทดสอบในประเด็น/หัวข้อ ดังนี้ 
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ลําดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จํานวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

     9.1 ความรู้ ประกอบด้วย การสอบพ้ืนฐานทางดนตรีไทย 
ทฤษฎีดนตรีไทย ประวัติดนตรีไทย และคีตกวี 
     9.2 ความสามารถในการปฏิบัติดนตรีไทย จํานวน 2 เพลง 
ได้แก่ 
         9.2.1 เพลงบังคับ 1 เพลง (ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรี
ไทย ขั้นท่ี 4 – 6) 
         9.2.2 เพลงถนัด 1 เพลง (เลือกได้อิสระเพ่ือแสดงทักษะ
ทางดนตรีไทยของผู้สมัคร) 
      9.3 สอบสัมภาษณ์ เพ่ือวัดเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพ
ดนตรีไทย ประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และความพรอ้มใน
การศึกษาต่อในหลักสูตร 
10. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 6 : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT6  ค่าน้ําหนัก 80% 

วิทยาลัยการดนตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตร ี4 ปี 
68 ชื่อสาขาวิชา : ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 

รหัสสาขาวิชา : 17405005101 
 
เลือกเครื่องดนตรีก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ 
http://110.170.232.212/music/index.php
ต้ังแต่วันท่ี 9 – 11 พฤษภาคม 2562 
 

10 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมท่ีจะ
เป็นครู และมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีตะวันตก 
3. มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับ
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ภาควิชา/สาขาวิชากาํหนด 
5. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลกิภาพและจิตใจ
เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อันเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
6. มีแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านดนตรีตะวันตก มี
ผลงานการแสดง การประกวดทางดนตรีตะวันตกในระดับสถาบัน 
ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
7. เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีตะวันตก 
และสอบสัมภาษณ์ 
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ลําดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จํานวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

8. เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย คณะครุ
ศาสตร์ และ/หรือหลักสูตรกําหนดเพ่ิมเติม การทดสอบความรู้ 
ความสามารถทางดนตรีตะวันตก และสอบสัมภาษณ์ ทดสอบ
ในประเด็น/หัวข้อ ดังนี้ 
      8.1 ความรู้ ประกอบด้วย การวัดความสามารถทาง
วิชาชีพครู พ้ืนฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก และโสตทักษะทาง
ดนตรีตะวันตกเบื้องต้น 
      8.2 ความสามารถในการปฏิบัติดนตรีตะวันตก 
ประกอบด้วย 
           8.2.1 การปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) 
บันไดเสยีงไมเนอร์ (Minor Scale) ทุกแบบ และ Arpeggio  
ไม่เกิน 4 ชาร์ป (Sharp) 4 แฟลต (Flat) 
          8.2.2 บทเพลงท่ีนํามาปฏิบัติต้องจัดอยู่ในระดับ 
ปานกลาง หรือมีทักษะไม่ตํ่ากว่าเกรด 4 (Trinity) 
          8.2.3 การอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight Reading) 
      8.3 สอบสัมภาษณ์ เพ่ือวัดเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพ
ด้านดนตรีไทย ประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และความพร้อม
ในการศึกษาต่อในหลักสูตร 
9. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 20 
10. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 20 
11. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 6 : ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 20 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ําหนัก 30% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน้ําหนัก 30% 
4. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT6  ค่าน้ําหนัก 20% 

69 ชื่อสาขาวิชา : ดนตรีไทยศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 
รหัสสาขาวิชา : 17405005201 
 

5 คุณสมบัติผูส้มัคร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมท่ีจะ
เป็นครู และมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทย 
3. มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับ
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ลําดับ ชื่อสาขาวิชา และรหสั 
จํานวน

รับ 
คุณสมบัติผูส้มัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ภาควิชา/สาขาวิชากาํหนด 
5. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของ
โรค อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
6. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีคุณลกัษณะและ
บุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 
7. มีความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย และมีผลงานทางด้าน
ดนตรีไทยในระดับสถาบัน ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือ
ระดับประเทศ โดยแนบหลักฐานประกอบใน Portfolio 
8. เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย และ
สอบสัมภาษณ์ 
9. เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย คณะครุ
ศาสตร์ และ/หรือหลักสูตรกําหนดเพ่ิมเติม และผ่านการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย และสอบสัมภาษณ์ ทดสอบ
ในประเด็น/หัวข้อ ดังนี้ 
10. ความรู้ ประกอบด้วย การวัดความสามารถทางวิชาชีพครู การ
สอบพ้ืนฐานทางดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรไีทย และคีตกวี 
11. ความสามารถในการปฏิบัติดนตรีไทย จํานวน 2 เพลง คือ 
     11.1 เพลงบังคับ 1 เพลง (เครื่องสาย – เพลงนางนาค 2 
ชั้น, ปี่พาทย์ – เพลงสาธุการ) 
     11.2 เพลงถนัด 1 เพลง (เลือกได้อิสระเพ่ือแสดงทักษะทาง
ดนตรีไทยของผู้สมัคร) 
12. สอบสัมภาษณ์ เพ่ือวัดเจตคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพด้าน
ดนตรีไทย ประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และความพร้อมใน
การศึกษาต่อในหลักสูตร 
13. มีผลการทดสอบคะแนน GAT : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
14. มีผลการทดสอบคะแนน PAT 5 : ไม่กําหนดข้ันตํ่า 
เกณฑ์การคัดเลือก 
1. พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ําหนัก 20% 
2. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน GAT ค่าน้ําหนัก 40% 
3. พิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน PAT5  ค่าน้ําหนัก 40% 

รวมวิทยาลัยการดนตร ี 30  

รวมทั้งหมด 1,926  
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3. กําหนดการรับสมัครและการชําระเงินค่าสมัคร 
3.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 
การรับตรงร่วมกัน 

3.2 สมัครผ่านระบบ TCAS วันที่ 17 – 29 เมษายน 2562 เลือกได้สูงสุด 6 สาขาวิชา และเรียงลําดับของ
แต่ละสาขาที่เลือกสมัคร ทั้งน้ี การเลือกสาขาวิชากับการชําระเงินแยกอิสระ สามารถชําระเงินเพ่ิม
เพ่ือเลือกสาขาเพ่ิมได้ ซึ่งระบบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาขาวิชาที่เลือกได้จนถึงเวลาปิดระบบ 

3.3 ชําระเงินค่าสมัครตามจํานวนสาขาวิชาที่เลือกสมัคร โดยชําระเงินผ่านระบบ PromptPay ที่ตู้ ATM, 
Mobile Banking, Internet Banking และ Counter Service ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 29 
เมษายน 2562 
 

 

 

4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
4.1 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 การรับตรง
ร่วมกัน  

ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกตามที่สาขาวิชากําหนด  
ทั้งนี้ การพิจารณาและการตัดสินผลการคดัเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีส่ิ้นสดุ 

4.2 การสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ (ถ้ามี) ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากําหนด 
 

5. การยืนยันสิทธิ ์
การยืนยันสิทธ์ิสําหรับการสมัครรอบที่ 3 ณ วันสอบสัมภาษณ์ที่สถาบันอุดมศึกษา ระบบประกาศรายช่ือ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์เพียงสาขาวิชาเดียว ผู้สมัครตรวจสอบรายช่ือสาขาวิชาที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ ์ถ้าผู้สมคัรต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ ให้
ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กําหนด ถ้าผูส้มัครมคีุณสมบัติครบถ้วนตามที่สาขาวิชากําหนด 
และลงนามในเอกสารเพ่ือแสดงความประสงค์ว่า “ยืนยันสิทธ์ิ” เข้าศึกษา จะถือว่าผู้สมัครได้ยืนยันสิทธ์ิ
เข้าศึกษาทันท ีและนับเป็นหน่ึงครั้งของการยืนยันสิทธ์ิ 
 
 
 

การสมัครจะสมบูรณ์เม่ือผู้สมัครได้สมัครในระบบออนไลน์ทาง https://student.mytcas.com 
ซ่ึง ทปอ. เปน็ส่วนกลางในการรับสมัคร และชาํระเงนิคา่สมัครเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว ภายในวันที่กําหนดเท่านัน้ 
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6. การสอบสัมภาษณ ์
ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติตามท่ีสาขาวิชากําหนด และเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์และปฏิบัติ (ถ้ามี) ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562  ทั้งนี้ หากไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ตามที่กําหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา 
หากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้มีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง
ตามท่ีกําหนด จะถูกตัดสิทธ์ิในการประกาศรายช่ือเป็นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
 

7. การประกาศรายชื่อผูผ้่านการคัดเลือก 
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ และรายช่ือผู้มีสทิธ์ิ

เข้าศึกษา ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทาง https://student.mytcas.com 
ผลการตัดสนิของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ิ้นสุด 

 

8. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) 
8.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธ์ิเข้าศึกษา จะต้องมารายงานตัวพร้อมชําระค่าธรรมเนียม

การศึกษาเต็มจํานวน โดยแต่งชุดเคร่ืองแบบนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

8.2 หลักฐานที่ต้องนํามาในวันรายงานตัว มีดังต่อไปน้ี 
8.2.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ฉบับ 
8.2.2 สําเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
8.2.3 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ 
8.2.4 สําเนาวุฒิการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการเรียน) 3 ฉบับ (วุฒิการศึกษาจะต้องสําเร็จ

การศึกษา ก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มิฉะน้ัน จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็น
โมฆะ) 

 
ผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว 

*** ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ *** 
ผู้สมัครที่ไม่มารายงานตัวเปน็นักศึกษาตามวันเวลาท่ีประกาศ 

จะถือว่าผูส้มัครสละสิทธิ์ในการเขา้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 
 




