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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากผลการเรียน) 

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี 
1. เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ 
http://admission.bsru.ac.th 

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 
25 มีนาคม 2562 

2. ช าระเงินค่าสมัคร ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ 

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 
25 มีนาคม 2562 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ 
http://admission.bsru.ac.th 

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 

4. วันสอบสัมภาษณ์  วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562  

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 

6. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ของ ทปอ. 
(ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ถ้าไม่
ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสิทธิ์เข้าศึกษา
ในภายหลังไม่ได้) 

วันที่ 24 – 25 เมษายน 2562 

7. วันรายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 24 – 25 เมษายน 2562 

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 

9. วันเปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 
 

หมายเหตุ 
ผู้สมคัรที่ด าเนินการเสรจ็สิ้นในข้ันตอนท่ี 1 และช าระเงินค่าสมัครเรยีบร้อยแล้ว หากตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ 

ไม่พบ ให้ติดต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ช้ัน 1 ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. 
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยดุนักขัตฤกษ์ พร้อมน าหลักฐานการช าระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร. 02-4737000 ต่อ 
1716, 1998 (กรุณาติดต่อก่อนวันสอบสมัภาษณ์) 
เง่ือนไขในการเข้าศึกษาต่อ 

วุฒิการศึกษาจะต้องส าเรจ็การศึกษา ก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2562 
*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลก าหนดการรับสมัคร อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากผลการเรียน) 

--------------------------------- 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากผลการเรียน) 
ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 25 มีนาคม 2562 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ
คัดเลือกดังนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เว้นแต่หลักสูตรปริญญาตรี 

(ต่อเนื่อง) จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาหรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่าขึ้นไป 
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ส าหรับนักศึกษาต่างชาติต้องส าเร็จการศึกษาเทียบได้ในระดับเดียวกัน 

ทั้งนี้ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ จะต้องส าเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มิฉะนั้น จะถือว่าการ
รายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ 

1.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ 
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2. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จ านวนรับ และคุณสมบัติ 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

คณะครุศาสตร ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
1 ชื่อสาขาวิชา : การประเมินผลและวิจัย

ทางการศึกษา (ศศ.บ.)  
รหัสสาขาวิชา : 17401000102 

25 1. ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเรจ็
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า หรือส าเรจ็การศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพทุกสาขาวชิา  
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา และ/หรือ
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคดัเลือก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
3. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ์ 

2 ชื่อสาขาวิชา : จิตวิทยา (ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17401000202 

50 1. ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเรจ็
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา หรอืเป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจา้พระยา ว่าด้วยการศึกษา 
หรือข้อก าหนดในมาตรฐานวิชาชีพ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ
3. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ์ 

3 ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา (ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17401000302 

20 1. ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเรจ็
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา และ/หรือ
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคดัเลือก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
3. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.50 
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์
 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ์ 
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ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (5 ปี) 
4 ชื่อสาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย  

(ค.บ. 5 ปี) 
รหัสสาขาวิชา : 17401005202 

16 
 

1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  หรือเทียบเท่าจาก
สถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
2. มีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพ
และจิตใจทีเ่หมาะสมกับวิชาชีพครู 
3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและ
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 
4. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 3.00 
5. มีความสามารถพิเศษที่แสดงถึงทักษะ
ความสามารถของสาขาวิชาการศกึษา
ปฐมวัย 
6. ผลงานท่ีใส่ในแฟ้มสะสมผลงานไม่ควรเกิน 
3 ปี ย้อนหลัง 
7. มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กปฐมวัย 
8. Portfolio เน้นผลงานทางวิชาการ 
 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. คะแนน GAT : ไม่ก าหนดขั้นต่ า 
4. คะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต่ า 
5. สอบสัมภาษณ์ 

5 ชื่อสาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
(ค.บ.5 ปี) 
รหัสสาขาวิชา : 17401005402 

5 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าจาก
สถานศึกษาท่ีกระทรวง ศึกษาธิการรับรอง 
หรือเป็นไปตามประกาศของทาง
มหาวิทยาลยั โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย 
ไม่ต่ ากว่า 3.00  
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา  
3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการ
บริหารโครงการผลติครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับปริญญาตรี และข้อก าหนดในมาตรฐาน
สาขาวิชาที่ศึกษา 
 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. คะแนน GAT : ไม่ก าหนดขั้นต่ า 
4. คะแนน PAT 2 : ไม่ก าหนดขั้นต่ า 
5. คะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต่ า 
6. คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา :  
ไม่ก าหนดขั้นต่ า 
7. สอบสัมภาษณ์ 
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ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

6 ชื่อสาขาวิชา : ศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 
รหัสสาขาวิชา : 17401005502 
 
 

5 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวช. 
สาขาวิชาศิลปกรรม ศลิปะ ทัศนศลิป์ หรือ 
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง      
2. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู มี
สุขภาพใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ
ครู โดยมีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง ปราศจาก
โรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู  
3. มีแฟ้มสะสมผลงานศลิปะ (Portfolio)  
ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านศิลปะ 
4. เข้ารับการคดัเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยั คณะครุศาสตร์ และ/หรือ
หลักสตูรก าหนดเพิ่มเติม 
5. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. คะแนน O-NET : ไม่ก าหนดขั้นต่ า 
4. คะแนน GAT : ไม่ก าหนดขั้นต่ า 
5. คะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต่ า 
6. สอบสัมภาษณ์ 
7. สอบปฏิบัติ 
   7.1 ความรู้พื้นฐานด้าน 
องค์ประกอบศิลป์ 
   7.2 ทักษะพื้นฐานการวาดเส้น 
 
 
 
 

รวม 121   
รายละเอียดในการสอบปฏิบัติและการเตรียมอุปกรณ์ (ศิลปศึกษา ค.บ. 5 ปี)  
สอบในวัน เวลา และสถานท่ี ตามก าหนดการสอบสัมภาษณ์ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

วิชาสอบปฏิบัต ิ อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 
1. วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1. กระดาษ 100 ปอนด์ ชนิดหยาบ ขนาด A2 

2. สีน้ า, สีชอล์ค, สีอะคริลิก, สีโปสเตอร์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผสมเทคนิคตามความถนัด 
3. ดินสอ/ปากกาชนิดต่างๆ, ยางลบ, คัตเตอร์, กระดาษกาวก้ันขอบผลงาน,กระดานรองเขียน 
4. อุปกรณ์อื่นๆ ตามความเหมาะสม (ไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่สร้างมลพิษทางอากาศ เช่น       
สสีเปรย์ สีน้ ามัน เป็นต้น 

2. วิชาวาดเส้น 1. กระดาษ 100 ปอนด์ ชนิดเรียบ ขนาด A2 
2. ดินสอด า ส าหรับการวาดเส้น เช่น EE หรือ 6B ขึ้นไป 
3. ยางลบ, คัตเตอร์, กระดานรองเขียน, คลิปหนีบกระดาษ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 6 จาก 35 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
7 ชื่อสาขาวิชา : ภาษาจีน (ศศ.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 17402000102 
15 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเ์ป็น
ประมุข 
3. เป็นผู้ที่มีความสมบรูณ์ทั้งร่างกาย และ
จิตใจที่ไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. เป็นผู้ที่มีความประพฤตเิรียบรอ้ยและ
รับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษา
เล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มี
อยู่แล้ว หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุก
ประการ 
5. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือก
โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ์ 

8 ชื่อสาขาวิชา : ภาษาไทย (ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17402000202 

35 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

9 ชื่อสาขาวิชา : ภาษาและวัฒนธรรม
เอเชียตะวันออก (ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17402000302 

5 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ไม่เป็นโรคตดิต่อร้ายแรง โรคที่สังคม
รังเกียจ หรือโรคส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาท้ังทางร่างกายและจิตใจ 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
4. มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามประกาศที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 
5. ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพทางประสาทสัมผสั
ต่างๆ 
6. ถ้ามีผลการทดสอบวดัระดับภาษาญี่ปุ่น/
เกาหลี  จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ์ 



หน้า 7 จาก 35 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
10 ชื่อสาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 17402000402 
40 
 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางสุขภาพร่างกาย 
ปัญญา และสุขภาพจิต 
3. ไม่เป็นผู้ทีม่ีความประพฤติเสื่อมเสียอย่าง
ร้ายแรง  ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญา
ตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สดุให้รับโทษ
จ าคุก เว้นแต่ความผิดทีไ่ด้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 
4. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของ
มหาวิทยาลยัว่าด้วยการรับเขา้ศึกษาใน
มหาวิทยาลยั 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

11 ชื่อสาขาวิชา : สังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา (ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17402000502 

20 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/
ข้อบังคับ/ประกาศ การรับนักศึกษา
หลักสตูรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ์ 

12 ชื่อสาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17402000602 

10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา  
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
4. มีเจตคติทีด่ีเกี่ยวกับหลักสตูร และมีความ
พร้อมท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมจติบริการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ์ 

13 ชื่อสาขาวิชา : อาเซียนศึกษา (ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17402000702 

15 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ์ 
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ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

รหัสสาขาวิชา : 17402002002 
10 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือในระดับ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. เป็นผู้มีความสามารถด้านนาฏยศิลป์  
(ไทยหรือสากล) หรือเป็นผู้มคีุณสมบัติอื่นที่
คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้มสีิทธ์ิสมัครเข้ารับการศึกษาได้ 
3. เป็นผู้มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน 
เขียน  และเข้าใจภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี 
4. เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา และมสีุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การเรยีนการสอน 
5. มีทักษะในการฟังจังหวะ หากได้รับรางวลั
ระดับชาติ หรือนานาชาติ จะไดร้บัการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. สอบปฏิบัตินาฏยศลิป์ไทย 
นาฏยศิลป์สากล ตามความถนัด 

15 ชื่อสาขาวิชา : ออกแบบกราฟิกและ    
อินโฟร์ (ศป.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17402002102 

20 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ 2.20 ข้ึนไป และมี
ความสามารถพ้ืนฐานทางด้านศลิปะและการ
ออกแบบ มีแฟ้มสะสมผลงานด้านศิลปะและ
การออกแบบที่เกี่ยวข้อง 
3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรค
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. ไม่เป็นผูเ้คยถูกคดัชื่อออก  หรือถูกไล่ออก
จากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทาง
วินัยนักศึกษา 
5. ไม่เคยเป็นผูต้้องโทษ  โดยค าพพิากษาถึง
ที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผดิที่เปน็ลหุโทษ 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. คะแนน O-NET หรือ V-NET :  
ไม่ก าหนดขั้นต่ า 
4. คะแนน GAT : ไม่ก าหนดขั้นต่ า 
5. สอบสัมภาษณ ์
6. สอบปฏิบัต ิ
 
หมายเหตุ : ผู้สอบเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้ 
1. ดินสอ EE 
2. ยางลบ 
3. กระดานรองเขียน ขนาด A2 
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ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
   หรือความผิดอันกระท าโดยประมาท 

6. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การ
คัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
7. มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
8. มี Portfolio ด้านศิลปะ หรือ  
การออกแบบ เช่น ผลงานภาพวาด, ผลงาน
ออกแบบโปสเตอร์, โลโก้ หรืออ่ืนๆ เป็นต้น 
9. มีความสนใจและมีความสามารถด้าน
ศิลปะ 

 

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

รหัสสาขาวิชา : 17402003002 
25 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้มีความประพฤตเิรียบร้อย อยู่ใน
ศีลธรรมอันด ี
3. ไม่เป็นโรคตดิต่อร้ายแรง มีใบรบัรอง
แพทย์ท่ีให้ความเห็นว่าสุขภาพเหมาะสม
ส าหรับการเข้าศึกษา 
4. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภฏั 
บ้านสมเด็จเจา้พระยาว่าด้วยการรบัเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

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

(รป.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17402003102 

20 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
2. คุณสมบตัิอื่นๆ ตามประกาศของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยผ่านการคดัเลือกตาม
หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือ
การรับตรงของสถาบัน ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
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ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (5 ปี) 
18 ชื่อสาขาวิชา : นาฏยศิลป์ศึกษา  

(ค.บ. 5 ปี) 
รหัสสาขาวิชา : 17402005102 

4 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/
ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสตูร 
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาควิชา/สาขาวิชาก าหนด โดยบคุคลที่จะ
เข้าศึกษาต้องมีความถนดัทางวิชาชีพครู มี
บุคลิกภาพและจติใจที่เหมาะสมกบัวิชาชีพ
ครูและมีความรู้ความสามารถพื้นฐานทาง
นาฏยศิลป ์
4. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู  
มีบุคลิกและจติใจเหมาะสมกับการประกอบ
วิชาชีพครู 
5. มีแฟ้มประวัตผิลงาน (Portfolio) 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. คะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต่ า 
4. สอบสัมภาษณ ์
5. การแสดงความสามารถพิเศษ
ทางด้านศิลปการแสดงทางวัฒนธรรม 

19 ชื่อสาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) 
รหัสสาขาวิชา : 17402005302 

10 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
3. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพ
และจิตใจเหมาะสมท่ีจะเป็นคร ู
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา หรอืเป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจา้พระยา ว่าด้วยการศึกษา 
หรือข้อก าหนดในมาตรฐานวิชาชีพ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ
5. เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิต 
 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. คะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต่ า 
4. สอบสัมภาษณ์ 
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ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (5 ปี) 
   6. ผู้ที่จบจากสถาบันการศึกษาจาก

ต่างประเทศต้องมีหนังสือเทียบโอนท่ีรับรอง
คุณวุฒิการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7. ผู้ที่สร้างช่ือเสียงให้กับสถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จะไดร้ับการพิจารณา
เป็นกรณีพเิศษจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 
8. หากมีผลคะแนนการสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีได้รับการยอมรับ
ทั้งในและต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ เช่น CU-TEP, TU-GET, IELTS, 
TOEFL เป็นต้น 
9. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู  
มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกบัการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณ์ ปราศจากโรคหรืออาการของโรค
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
คร ู

 

20 ชื่อสาขาวิชา : สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 
รหัสสาขาวิชา : 17402005402 

30 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข 
3. เป็นผู้ที่ไมม่ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคม
รังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
4. ไม่เคยหรือป่วยเป็นโรคจติ โรคประสาท 
5. มีความสมบรูณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจที่ไม่
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
6. เป็นผู้ที่มีความประพฤตเิรียบร้อยและ
รับรองต่อมหาวทิยาลัยไดว้่าจะตั้งใจศึกษาเล่า
เรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลยัที่มีอยู่
แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. คะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต่ า 
4. สอบสัมภาษณ ์
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ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (5 ปี) 
   7. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง

ตามกฎหมาย 
8. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไม่น้อยกว่า 
2.75 และ GPA กลุ่มสาระสังคมศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3.00 
9. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู มี
บุคลิกภาพและจติใจเหมาะสมกับการ
ประกอบวิชาชีพคร ู
10. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา ว่าดว้ย
การศึกษาหรือข้อก าหนดในมาตรฐาน
วิชาชีพ หรือมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ 

 

รวม 259   
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ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
21 ชื่อสาขาวิชา : การจัดการธรุกิจระหว่าง

ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17403000102 

20 
 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือนักศึกษา
ต่างประเทศท่ีมีวุฒิเทียบเท่า 
2. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 
ไม่ต่ ากว่า 500 หรือผลการสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษอ่ืนๆ ในระดับเทียบเท่า 
3. กรณีมผีลคะแนนสอบภาษาอังกฤษต่ ากว่า
เกณฑ์ ข้อ 2 ผู้สมคัรต้องเข้าปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยาให้ผ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

22 ชื่อสาขาวิชา : การจัดการโลจสิตกิส์ 
(บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17403000202 

15 เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศกึษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
ส าเรจ็การศึกษาประกาศนยีบัตรวชิาชีพ 
(ปวช.) 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

23 ชื่อสาขาวิชา : การตลาด (บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17403000302 

30 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือส าเรจ็
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือเทียบเท่า  
2. เป็นตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

24 ชื่อสาขาวิชา : การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17403000402 

35 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
หรือส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือ 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือก
ภายใต้โครงการพิเศษต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลยั    

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

25 ชื่อสาขาวิชา : การประกอบการธุรกิจ 
(บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17403000502 

30 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
หรือ 
2. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือ 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
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ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

3. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญาในสาขาท่ีสมัพันธ์กันโดยผ่านการ
คัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยราชภฏั 
บ้านสมเด็จเจา้พระยาก าหนด และเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการ
จัดการศึกษาหลักสตูรระดบัปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553  
ข้อ 3  ให้สถาบันอุดมศึกษารับผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับ ปวส.  หรืออนุปรญิญาหรือ
เทียบเท่า  เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (4 ปี) ตามหลักเกณฑก์ารเทียบ
โอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 
เป็นต้นไป หรือ 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือก
ภายใต้โครงการพิเศษต่างๆ  ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

26 ชื่อสาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17403000602 

60 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
27 ชื่อสาขาวิชา : การโฆษณาและธรุกิจ

บันเทิง (นศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17403001002 

30 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

28 ชื่อสาขาวิชา : การประชาสมัพันธ์และ
การสื่อสารองค์การ (นศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17403001102 

30 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

29 ชื่อสาขาวิชา : การสื่อสารมวลชน 
(นศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17403001202 

40 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 



หน้า 15 จาก 35 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

30 ชื่อสาขาวิชา : ภาพยนตร์และดจิทิัล
มีเดีย (นศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17403001302 

20 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในงานดา้นศิลปะ
และการสื่อสาร 
4. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานในด้าน
ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดยี 
5. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2560 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

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

รหัสสาขาวิชา : 17403002002 
40 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
2. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขา/สาขาวิชาอื่น จาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ และ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ให้การรับรอง 
3. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการ
บัญชี จากสถาบันท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
และ ก.พ. ให้การรับรอง 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

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

รหัสสาขาวิชา : 17403002102 
30 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ / 
ข้อบังคับ/ ประกาศ การรับนักศึกษา
หลักสตูรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
3. มีใจรักงานบริการ การโรงแรม งาน
ท่องเที่ยวและพูดอังกฤษได้ด ี
4. รักและสนใจศึกษาประวตัิศาสตร์ไทย 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 



หน้า 16 จาก 35 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

และชอบบรรยายข้อมลู 
5. ถ้ามีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องดา้นการ
ท่องเที่ยวจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
6. สนใจ มีความสามารถ ร าไทย ดนตรไีทย 
อาหารไทย และอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

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

รหัสสาขาวิชา : 17403002202 
25 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาไม่ต่ า

กว่าระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า   
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

รวม 405   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 17 จาก 35 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
34 ชื่อสาขาวิชา : เกษตรและเทคโนโลยี 

การเกษตร (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404000102 

15 ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

35 ชื่อสาขาวิชา : คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404000202 

20 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา หรือเปน็ไปตาม
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

36 ชื่อสาขาวิชา : เคมี (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404000302 

30 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
ในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร-์
คณิตศาสตร ์
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรอืเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

37 ชื่อสาขาวิชา : เคมีอุตสาหกรรม 
(วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404000402 

10 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรอืเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

38 ชื่อสาขาวิชา : จุลชีววิทยา (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404000502 

20 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรยีน 
วิทย์-คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.50 
3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เปน็โรค 
ตาบอดสี (ใบรับรองแพทย์) 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

39 ชื่อสาขาวิชา : ชีววิทยา (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404000602 

20 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรยีน
ของวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ หรอื
เทียบเท่า 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 



หน้า 18 จาก 35 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรอื เป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 

40 ชื่อสาขาวิชา : เทคนิคการแพทย์ 
(วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404000702 

15 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาไม่ต่ า
กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ ท้ังร่างกายและจิตใจ 
ไม่มภีาวะตาบอดสี ไม่เจ็บป่วยหรอืเป็น
โรคตดิต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยาก าหนด 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. คะแนน O-NET : ไม่ก าหนดขั้นต่ า 
4. คะแนน GAT : ไม่ก าหนดขั้นต่ า 
5. คะแนน PAT 2 : ไม่ก าหนดขั้นต่ า 
6. คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา :  
ไม่ก าหนดขั้นต่ า 
7. สอบสัมภาษณ ์
 

41 ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404000802 

10 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง หรอืเทียบเท่า
หรืออนุปริญญา 
3.  มีเกณฑ์คณุสมบัติเพิม่เตมิตามการ
พิจารณาของคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส ์

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

42 ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404000902 

25 1.  เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรอืเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

43 ชื่อสาขาวิชา : นวัตกรรมการจัดการ 
เกษตรและซัพพลายเชน (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404001002 

30 1. ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเรจ็
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรอืเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 
 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 



หน้า 19 จาก 35 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

44 ชื่อสาขาวิชา : ฟิสิกส์ (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404001102 

30 ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามญัโปรแกรมที่
เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือมีวุฒิ
เทียบเท่าตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

45 ชื่อสาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404001202 

15 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
หรือส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปรญิญา 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรอื เป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

46 ชื่อสาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404001302 

20 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรอื เป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

47 ชื่อสาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404001402 

20 1.  เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการ
เรียนของวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/ หรือ เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 
3. เป็นผู้มีความสมบรูณ์ทั้งรา่งกาย และ
จิตใจไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

48 ชื่อสาขาวิชา : ออกแบบผลิตภณัฑ์ 
อุตสาหกรรม (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404001502 

10 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรอืเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและ

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 



หน้า 20 จาก 35 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

จิตใจ ไมม่ีประวตัิเป็นโรคจติโรคประสาท 
และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมี
ความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
ดังต่อไปนี ้

- มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจติ 
(psychosis) โรคประสาท (neurosis) หรือ
โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ 
antisocial personality หรือ borderline 
personality  รวมถึงปัญหาทางจติเวชอื่นๆ 
ที่ พิจารณาเห็นวา่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และต่อการประกอบวิชาชีพ 

- โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะ
มีผลต่อผูร้ับบริการหรือส่งผลให้เกดิความ
พิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคตอ่
การศึกษา 

- โรคไมต่ิดต่อหรือภาวะอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

- ติดสารเสพติดให้โทษ 
- ตาบอดทั้ง 2 ข้าง หรือแม้แต่ข้างเดียว 

หรือมีความผิดปกติในการเห็นภาพ 
- ตาบอดสี โดยเฉพาะแม่สีหรือตาบอดสี

ชนิดรุนแรง ซึ่งไดร้ับการตรวจอย่างละเอียด
แล้ว 

- หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของ
การไดย้ินสูงกว่า 40 dB) จากการผิดปกติ
ทางประสาทรบัฟังเสียง หูหนวกหรือหูตึง 
(threshold ของการไดย้ินสูงกว่า 40 dB) 
จากการผดิปกติทางประสาทรับฟังเสียง 
(Sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้าง
เดียว 

- มีความพิการของนิ้วมือ มือ แขน 
49 ชื่อสาขาวิชา : อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404001602 

15 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 



หน้า 21 จาก 35 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

คณะกรรมการการอดุมศึกษา(สกอ.) และ/
หรือเป็นไปตามระเบยีบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
และระบบแอดมิชช่ันโดยความเหน็ชอบของ
สภามหาวิทยาลยั 
3. ผู้สมัครที่มีคณุสมบัตินอกเหนือไปจากท่ี
ระบุไว้ข้างต้น อาจเข้าศึกษาได้โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น 
การเทียบโอนผลการเรียนรูส้ามารถเทียบได้
ทั้งในระบบการศึกษา โดยสามารถเทียบโอน
ผลการเรยีนรู้ในสาขาวิชาระหว่างสถาบันที่
ขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรูร้ะดับชาติ 
ในระดับปรญิญาตร ี
4. เกรดเฉลี่ยวิชา คณติศาสตร์ ฟสิิกส์ เคมี 
ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.5 

50 ชื่อสาขาวิชา : แอนิเมชั่นและดิจทิัล
มีเดีย (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404001702 

10 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
ระดับ ปวช. 
2. มีทัศนคติที่ดี มีความสนใจด้านแอนิเมช่ัน 
3. มีความประพฤตเิรียบร้อย และมีความ
ตั้งใจศึกษาตามหลักสตูร 
หมายเหตุ : น าผลงาน (ถ้ามี) ด้านศิลปะ 
หรือการ์ตูน หรือคอมพิวเตอร์กราฟิก มา
แสดงวันสอบสมัภาษณ์ 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
51 ชื่อสาขาวิชา : วิศวกรรมการผลติและ

ออกแบบแม่พิมพ์ (วศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404003002 

20 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
2. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง หรอืเทียบเท่า 
หรืออนุปริญญา 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรอื เป็นไป

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 



หน้า 22 จาก 35 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 
4. มีเกณฑ์คณุสมบัตเิพิ่มเตมิ ไมม่คีวาม
พิการจนเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

52 ชื่อสาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล
การผลิต (วศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404003102 

40 1. ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเรจ็
การศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายใน
แผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
หรือเทียบเท่า 
2. ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเรจ็
การศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรืออื่นๆที่
เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรอื เป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

53 ชื่อสาขาวิชา : วิศวกรรมพลังงาน 
(วศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404003502 

20 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรอืเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
54 ชื่อสาขาวิชา : การจัดการวิศวกรรม 

การผลิตและโลจสิติกส์ (อส.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404003202 

35 เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศกึษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
ระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
55 ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

(ทล.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404003302 

20 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านัก

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 



หน้า 23 จาก 35 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

คณะกรรมการการอดุมศึกษาและหรือเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) 
56 ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

(ทล.บ.) (หลักสูตรต่อเนื่อง) 
รหัสสาขาวิชา : 17404003402 

20 เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศกึษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. คะแนน V-NET : ไม่ก าหนดขั้นต่ า 
4. สอบสัมภาษณ ์

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

(ส.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404004002 

30 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาใน
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
โดยระบบโควตา ระบบรับตรง ระบบการ
คัดเลือกโดยโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย 
และระบบการคดัเลือกเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ
หรือระบบแอดมิชช่ัน 
2. ผู้สมัครต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสตูรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. ผู้สมัครที่มีคณุสมบัตินอกเหนือไปจากท่ี
ระบุไว้ข้างต้น อาจเข้าศึกษาได้โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รบัผดิชอบ
หลักสตูร 
4. ภาษาอังกฤษ ดี 
หมายเหตุ : วันที่สอบสัมภาษณ์มสีอบอ่าน
ภาษาอังกฤษ วัดผลโดยคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์และสอบอ่าน
ภาษาอังกฤษ วัดผลโดยคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ ์
 

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

(พท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404004102 

15 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาไม่ต่ า
กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเท่า ท่ี
มีหน่วยกิตการเรยีนรู้ในกลุม่สาระการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ ไมต่่ ากว่า 22 หน่วยกิต 
คณิตศาสตร์ ไมต่่ ากว่า 12 หน่วยกิต และ

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 



หน้า 24 จาก 35 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกติ 
     หมายเหตุ : ในกรณีที่มหีน่วยกิตการ
เรียนในกลุม่สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไมค่รบ ให้
สถาบันการศึกษาจดัการศึกษาเพิม่เติมให้
ครบตามก าหนด 
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่
เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมี
ความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และ/หรือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
     หมายเหตุ : ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ของ
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา และให้การ
รับรองโดยสถานพยาบาลของรัฐ 
3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยาก าหนด 
 

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

(บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17404004502 

40 1. ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเรจ็
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 
2. ต้องไม่เป็นผู้ทีม่ีความบกพร่องทาง
การศึกษา ได้แก่ ตาบอดสี บกพรอ่งทางการ
มองเห็น บกพร่องทางการได้ยิน และความ
ผิดปกติทางสมอง (ออทิสติก) 
3. ต้องไม่เป็นโรคประจ าตัวร้ายแรง ได้แก่ 
วัณโรค ไวรสัตับอักเสบบี และโรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง (AIDS) 
4. ต้องไม่เป็นผูต้ิดสารเสพตดิทุกชนิด 
5. ต้องเป็นผู้ที่มีใจรักในการประกอบอาหาร
และการบริการ 
6. นอกจากนี้ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 



หน้า 25 จาก 35 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (5 ปี) 
60 ชื่อสาขาวิชา : คณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)

รหัสสาขาวิชา : 17404005102 
10 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ 
หรือภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร ์
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพ
และจิตใจเหมาะสมท่ีจะเป็นคร ู
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา หรอืเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี หรือข้อก าหนดในมาตรฐาน
วิชาชีพ หรือมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ 
4. เคยเข้าร่วมแข่งขันทางคณติศาสตรห์รือมี
ผลงานเกี่ยวกับคณติศาสตร ์
5. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 3.00 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. คะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต่ า 
4. สอบสัมภาษณ ์
 

61 ชื่อสาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา 
(ค.บ. 5 ปี) 
รหัสสาขาวิชา : 17404005202 

10 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง หรอืเทียบเท่า 
หรืออนุปริญญา 
3. คุณสมบตัิอื่นๆ ครบถ้วนตามประกาศ
หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจา้พระยาว่าด้วยการรบัเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
ภาควิชา/สาขาวิชาก าหนด โดยบคุคลที่จะ
เข้าศึกษาต้องมีความถนดัทางวิชาชีพครู มี
บุคลิกภาพและจติใจเหมาะสมกับวิชาชีพครู 
และมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทาง
คอมพิวเตอร ์

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. คะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต่ า 
4. สอบสัมภาษณ ์
 

62 ชื่อสาขาวิชา : เคมี (ค.บ. 5 ปี) 
รหัสสาขาวิชา : 17404005302 

15 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายวิทยาศาสตร์
หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. คะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต่ า 



หน้า 26 จาก 35 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นไปตาม
ประกาศของทางมหาวิทยาลัย 
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพ
และจิตใจเหมาะสมท่ีจะเป็นคร ู
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา หรอืเป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจา้พระยา ว่าด้วยการศึกษา 
หรือข้อก าหนดในมาตรฐานวิชาชีพ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ

4. สอบสัมภาษณ ์

63 ชื่อสาขาวิชา : ชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี) 
รหัสสาขาวิชา : 17404005402 

6 1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายวิทย-์คณิต หรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษา 
ที่กระทรวงศึกษาธิการรบัรอง หรอืเป็นไป 
ตามประกาศของทางมหาวิทยาลยั 
2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการ
บริหารโครงการผลติครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับปริญญาตรี (หลักสตูร 5 ปี) และ
ข้อก าหนดในมาตรฐานสาขาวิชาทีศ่ึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. คะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต่ า 
4. สอบสัมภาษณ ์
 

64 ชื่อสาขาวิชา : ฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี) 
รหัสสาขาวิชา : 17404005502 

15 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเน้นวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ หรือมคีุณวุฒิเทียบเทา่ และมี
คุณวุฒิอื่น ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
2. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู มี
บุคลิกภาพและจติใจเหมาะสมกับการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณ์ ปราศจากโรคหรืออาการของโรค
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
คร ู

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. คะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต่ า 
4. สอบสัมภาษณ ์
 

รวม 611   

 
 
 
 



หน้า 27 จาก 35 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

วิทยาลัยการดนตรี 

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

รหัสสาขาวิชา : 17405000102 
 
เลือกเคร่ืองดนตรีก่อนเข้าสอบ
สัมภาษณ์ 
http://110.170.232.212/music/ 
index.php 

5 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ / 
ข้อบังคับ / ประกาศการรับนักศึกษา 
หลักสตูรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
คุณสมบัติเฉพาะ 
1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีตะวันตก หรือขับร้อง การอ่าน
โน้ตดนตรีตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาดนตรี
ตะวันตกก าหนด 
2. มีความรู้พื้นฐานความรู้ทฤษฎีตะวันตก 
และด้านโสตทักษะตามเกณฑ์ที่สาขาวิชา
ดนตรตีะวันตกก าหนด 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
ต้องผ่านการทดสอบพื้นฐานทฤษฎีดนตรี
ตะวันตก 
 
รายละเอียดการสอบปฏิบัติ 
ทดสอบบันไดเสียง (Scale) 4 sharp 4 
flat บทเพลงบรรเลงเด่ียว เช่น 
Concerto, Sonata หรือ บทเพลงอื่นๆ 
และ Etude ที่มีระดับความยากเทียบเท่า
ในบทเพลงดังกล่าว/อ่านโน้ตฉับพลัน 
(sight reading) 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. คะแนน GAT : ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 
4. คะแนน PAT 6 : ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 40  
5. สอบสัมภาษณ ์
6. สอบปฏิบัต ิ

66 ชื่อสาขาวิชา : ดนตรีไทย (ดศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 17405000202 
 
 
 

5 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีความสนใจในการเป็นนักดนตรีไทย 
และมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรี
ไทย 
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/
ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสตูร
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภัฏ

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. คะแนน PAT6 : ไม่ก าหนด 
ขั้นต่ า 
4. สอบสัมภาษณ ์
5. สอบปฏิบัต ิ

http://110.170.232.212/music/


หน้า 28 จาก 35 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

บ้านสมเด็จเจา้พระยา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา หรอืเป็น 
ไปตามทีม่หาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ภาควิชา/สาวิชาก าหนด 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาด้านดนตรไีทย 
2. มีเจตคติทีด่ีต่อวิชาชีพด้านดนตรีไทย และ
มีคุณลักษณะ บุคลิกภาพเหมาะสมกับการ
ประกอบวิชาชีพด้านดนตรีไทย 
3. มีความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย 
หรือมีผลงานทางด้านดนตรไีทยในระดับ
สถาบัน ระดับภูมภิาค ระดับจังหวดั หรือ
ระดับประเทศ โดยแนบหลักฐานประกอบใน 
Portfolio 
4. เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถ
ทางดนตรีไทย และสอบสมัภาษณ ์
5. เข้ารับการคดัเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยั วิทยาลัยการดนตรี และ/หรือ
หลักสตูรก าหนดเพิ่มเติม และผา่นการ
ทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรี
ไทย และสอบสัมภาษณ์ ทดสอบใน
ประเด็น/หัวข้อ ดังนี้ 
     5.1 ความรู้ ประกอบด้วย การสอบ
พ้ืนฐานทางดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีไทย 
ประวัติดนตรีไทย และคีตกว ี
     5.2 ความสามารถในการปฏิบัติดนตรี
ไทย จ านวน 2 เพลง ได้แก่ 
        5.2.1 เพลงบังคับ 1 เพลง (ตาม
เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ขั้นที่ 4 – 6) 
        5.2.2 เพลงถนัด 1 เพลง (เลือกได้
อิสระเพ่ือแสดงทักษะทางดนตรีไทยของ
ผู้สมัคร) 
     5.3 สอบสัมภาษณ์ เพ่ือวัดเจตคติที่ดีต่อ
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ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

การประกอบวิชาชีพดนตรีไทย ประเมิน
คุณลักษณะ บุคลิกภาพ และความพร้อมใน
การศึกษาต่อในหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (5 ปี) 
67 ชื่อสาขาวิชา : ดนตรีตะวันตกศึกษา 

(ค.บ. 5 ปี) 
รหัสสาขาวิชา : 17405005102 
 
เลือกเคร่ืองดนตรีก่อนเข้าสอบ
สัมภาษณ์ 
http://110.170.232.212/music/ 
index.php 

10 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพ
และจิตใจเหมาะสมท่ีจะเป็นครู และมี
ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรี
ตะวันตก 
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/
ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสตูร
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา หรอืเป็นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ภาควิชา/สาวิชาก าหนด 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู มี
บุคลิกภาพและจติใจเหมาะสมกับการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค 
อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
คร ู
2. มีแฟ้มประวัตผิลงาน (Portfolio) 
ทางด้านดนตรตีะวันตก มผีลงานการแสดง 
การประกวดทางดนตรตีะวันตกในระดับ
สถาบัน ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 
3. เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถ
ทางดนตรีตะวันตก และสอบสัมภาษณ ์
4. เข้ารับการคดัเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยั คณะครุศาสตร์ และ/หรือ
หลักสตูรก าหนดเพิ่มเติม 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. คะแนน GAT : ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 
4. คะแนน PAT 5 : ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 30 
5. คะแนน PAT 6 : ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 30 
6. สอบสัมภาษณ ์
7. สอบปฏิบัต ิ

http://110.170.232.212/music/
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ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

การทดสอบความรู้ ความสามารถทาง
ดนตรีตะวันตก และสอบสมัภาษณ์ 
ทดสอบในประเด็น/หัวข้อ ดังนี้ 
1. ความรู้ ประกอบด้วย การวัด
ความสามารถทางวิชาชีพครู พ้ืนฐาน
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก และโสตทักษะทาง
ดนตรีตะวันตกเบื้องต้น 
2. ความสามารถในการปฏิบัติดนตรี
ตะวันตก ประกอบด้วย 
   2.1 การปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร์ 
(Major Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ 
(Minor Scale) ทุกแบบ และ Arpeggio 
ไม่เกิน 4 ชาร์ป (Sharp) 4 แฟลต (Flat) 
   2.2 บทเพลงที่น ามาปฏิบัติต้องจัดอยู่ใน
ระดับปานกลาง หรือมีทักษะไม่ต่ ากว่า
เกรด 4 (Trinity) 
   2.3 การอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight 
Reading) 
3. สอบสัมภาษณ์ เพ่ือวัดเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบวิชาชีพด้านดนตรีไทย ประเมิน
คุณลักษณะ บุคลิกภาพ และความพร้อมใน
การศึกษาต่อในหลักสูตร 

68 ชื่อสาขาวิชา : ดนตรีไทยศึกษา  
(ค.บ. 5 ปี) 
รหัสสาขาวิชา : 17405005202 
 

5 1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพ
และจิตใจเหมาะสมท่ีจะเป็นครู และมี
ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทย 
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/
ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสตูร
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา หรอืเป็นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ภาควิชา/สาวิชาก าหนด 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) 
3. คะแนน PAT 5 : ไม่ก าหนดขั้นต่ า 
4. สอบสัมภาษณ ์
5. สอบปฏิบัต ิ
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ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อันเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
2. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู มี
คุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการ
ประกอบวิชาชีพคร ู
3. มีความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย 
และมผีลงานทางด้านดนตรีไทยในระดับ
สถาบัน ระดับภูมภิาค ระดับจังหวดั หรือ
ระดับประเทศ โดยแนบหลักฐานประกอบใน 
Portfolio 
4. เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถ
ทางดนตรีไทย และสอบสมัภาษณ ์
5. เข้ารับการคดัเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยั คณะครุศาสตร์ และ/หรือ
หลักสตูรก าหนดเพิ่มเติม และผา่นการ
ทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรี
ไทย และสอบสัมภาษณ์ ทดสอบใน
ประเด็น/หัวข้อ ดังนี้ 
1. ความรู้ ประกอบด้วย การวัด
ความสามารถทางวิชาชีพครู การสอบ
พ้ืนฐานทางดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีไทย 
และคีตกว ี
2. ความสามารถในการปฏิบัติดนตรีไทย 
จ านวน 2 เพลง คือ 
   2.1 เพลงบังคับ 1 เพลง (เคร่ืองสาย – 
เพลงนางนาค 2 ชั้น, ปี่พาทย์ – เพลง
สาธุการ) 
   2.2 เพลงถนัด 1 เพลง (เลือกได้อิสระ
เพ่ือแสดงทักษะทางดนตรีไทยของผู้สมัคร) 
3. สอบสมัภาษณ์ เพ่ือวัดเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบวิชาชีพด้านดนตรีไทย ประเมิน
คุณลักษณะ บุคลิกภาพ และความพร้อมใน
การศึกษาต่อในหลักสูตร 
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ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

รวม 25   

รวมทั้งหมด 1,421   
 
 

3. การสมัครเข้าศึกษา และรายละเอียดขั้นตอนสมัคร 
3.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562      
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากผลการเรียน) แล้วจึงด าเนินการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถ เลือก
สมัครได้ 1 สาขาวิชา 

3.2 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา สามารถท าการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์
http://admission.bsru.ac.th หรือ www.bsru.ac.th และคลิก “สมัครเรียน” ระหว่างวันที่  
25 ธันวาคม 2561 – 25 มีนาคม 2562 เลือกสมัครสอบได้ 1 สาขาวิชาโดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท 

3.3 ผู้สมัครทุกคนต้องท าการ “ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ” ก่อนการสมัครเรียน โดยผู้สมัครทุกคนลงทะเบียนได้
เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th ซึ่งในข้ันตอนนี้ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูล
ส่วนบุคคล, ข้อมูลที่อยู่ในส าเนาทะเบียนบ้าน และข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน จากนั้นคลิก “ลงทะเบียน” 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 หลังจากผู้สมัคร ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ/เข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิก “สมัครเข้าศึกษาต่อ” เพ่ือกรอกข้อมูล 
การสมัคร และเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร 

3.5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนท าการ “ยืนยันการสมัคร” 
3.6 พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก เพ่ือน าไปช าระค่าสมัคร 
3.7 ช าระค่าสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ๊กซีทุกสาขาท่ัวประเทศ 

ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 25 มีนาคม 2562 หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ช าระเงินภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่กรอกในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต
เป็นโมฆะ 

*** หากผู้สมัครคนใดที่คลิก ลงทะเบียน แล้วระบบแจ้งเตือนว่า 
“เลขประจ าตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล” 
แสดงว่าผู้สมัครเคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว 

ให้ผู้สมัคร คลิก“ถอยกลับ” และคลิก“เข้าสู่ระบบ” 
หน้าจอจะปรากฏให้กรอก เลขที่บัตรประชาชน และรหัสผ่าน 

(หากผู้ใดไม่เคยเปลี่ยน/ตั้งรหัสผ่าน ให้ใช้เลขที่บัตรประชาชน เป็นรหัสผ่าน) *** 
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3.8 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะ การช าระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ หลังจากวันที่ช าระค่าสมัครแล้ว  
3 วันท าการ (ไม่นับรวมวันช าระค่าธรรมเนียมการสมัครในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)  
โดยเข้าสู่ระบบรับสมัคร และคลิก“ผลการสมัคร” หากการสมัครสมบูรณ์ สถานะผู้สมัครจะเป็น 
“ผู้สมัครเข้าคัดเลือก” 

 

4. เงื่อนไขการสมัคร 
4.1 นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ คนละ 1 สิทธิ์ นักเรียนสามารถเลือกสมัครรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด       

แต่เม่ือยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไป หากต้องการเข้ารับการคัดเลือกใน
รอบถัดไปจะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องท าในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่จะกระท าได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์
นอกเหนือจากเวลาที่ก าหนด ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบ 

4.2 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย 
ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้น       
ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิเข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 
 

ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลการยืนยันสิทธิ ์หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลัง  
พบว่า ผู้สมัครมีการยืนยันสิทธิ์แล้ว มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ ์ 

และไม่คืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 

5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

5.1 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 
รอบท่ี 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากผลการเรียน) ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การ
คัดเลือกตามท่ีสาขาวิชาก าหนด ทั้งนี้ การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือ
เป็นที่สิ้นสุด 

5.2 การสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบความสามารถเฉพาะทาง (ถ้ามี) ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาก าหนด 
6. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก (วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562) 

6.1 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้ 1 สาขาวิชา 
6.2 เอกสาร/หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 

- บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง (หากผู้เข้าสอบไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดง 
อนุญาตให้ใช้บัตรอ่ืนๆ ที่ทางราชการออกให้โดยจะต้องมีเลขท่ีประจ าตัวประชาชนพร้อมรูปก ากับ 
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เช่น ใบขับข่ี หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบได้) ** กรณีไม่มีหลักฐานแสดง
ยืนยัน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบทุกกรณี **  

- ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 1 ฉบับ 
(ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร) 

- Portfolio น ามาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ 
- เอกสาร หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ เพิ่มเติม ตามที่สาขาวิชาได้ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร  

6.3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 โดยผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน 
สถานะการสมัคร จะเป็น “ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก” ส าหรับผู้ที่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน สถานะการ
สมัคร จะเป็น “ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก”  

6.4 วันที่ 24 – 25 เมษายน 2562 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ 
http://mytcas.com (ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสิทธิ์เข้าศึกษา
ในภายหลังไม่ได้) 

6.5 หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัคร หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือปลอมแปลงเอกสาร     
จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม 

 

7. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา (24 – 25 เมษายน 2562) 
7.1 ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องมารายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจ านวน โดย 

แต่งชุดเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาหรือ
ชุดนักเรียนในวันมารายงานตัว 

7.2 หลักฐานที่ต้องน ามาในวันรายงานตัว มีดังต่อไปนี้ 
7.2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2 ฉบับ 
7.2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
7.2.3 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ 

 7.2.4 ส าเนาวุฒิการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการเรียน) 3 ฉบับ (วุฒิการศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษา 
ก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ) 
 
 

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว 
*** ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ *** 

ผู้สมัครที่ไม่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวันเวลาที่ประกาศ 
จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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8. การปฐมนิเทศ 

ตาม ป ระก าศ ขอ งม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ บ้ าน ส ม เด็ จ เจ้ าพ ระย า  ห รื อ ต ร วจส อบ ผ่ าน 
http://admission.bsru.ac.th หรือ http://www.bsru.net หรือเว็บไซต์ส านักกิจการนิสิตนักศึกษ า 
http://dsad.bsru.ac.th  

 
 
       ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 
 


