
ประกาศรับสมัคร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปฏิทินการรับสมคัรสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง 
ประจ าปีการศึกษา 2559 (รอบสาม) 

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี หมายเหตุ 

1. เปิดรับสมัคร 16 มีนาคม 2559 
ถึง 

25 เมษายน 2559 

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

หรือติดต่อศูนย์รับสมัครนิสตินักศกึษา อาคาร 1 ช้ัน 1 
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
คัดเลือก 

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 ตรวจสอบรายชื่อที่ 
http://admission.bsru.ac.th 

3. วันสอบวิชาพ้ืนฐาน และ
สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ (ถ้ามี)

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 สถานที่สอบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

4. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ 

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 ตรวจสอบรายชื่อที่  
http://admission.bsru.ac.th 

5. วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 สถานที่สอบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

6. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย 

วันพฤหัสบดีที่ 2  มิถุนายน 2559 ตรวจสอบรายชื่อที่  
http://admission.bsru.ac.th 

7. วันรายงานตัวพร้อมช าระ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เต็มจ านวน 

วันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2559 
09.00 – 15.00 น. 

สถานที่รายงานตัว 
ส านักส่งเสริมวิชาการฯ (อาคาร 5 ชั้น 1) 

8. วันปฐมนิเทศ - วัน เวลา และสถานที่ ส านักกิจการนิสิต
นักศึกษาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

9. วันเปิดภาคเรียน 1 สิงหาคม 2559 

หมายเหตุ 
 ผู้สมัครที่ด าเนินการเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 1 และช าระเงินเรียบร้อยแล้ว  หากตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบไม่พบในขั้นตอนที่ 2 

ให้ติดต่อศูนย์รับสมัครนิสิต – นักศึกษาด้วยตนเองในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
พร้อมน าหลักฐานการช าระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร. 02-473-7000 ต่อ 1716 ,1998  กรุณาติดต่อภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 

เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ 
 วุฒิการศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2559  *** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 

http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2559 (รอบสาม)  
--------------------------------- 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจ าปีการศึกษา 
2559 (รอบสอง) ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 – 25 เมษายน พ.ศ. 2559 จึงขอประกาศรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้ 
 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทุกสาขาวิชา  
1.1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
1.2. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

หรือเทียบเท่า   
*** ทั้งนี้ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ จะต้องส าเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2559 *** 

*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 
1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 
1.4 ไม่เคยหรือป่วยเป็นโรคจิต โรคประสาท 
1.5 มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษา 

เล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ ว หรือที่จะมี
ต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

1.7 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
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2.   จ านวนรับ จ าแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
วิชาท่ีสอบ 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 
วิชาพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติ/ข้อเขียน สัมภาษณ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

2207 วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 60 002 -  1.  ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือ
เทียบเท่า หรืออนุปริญญา (ตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

2211 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 002 -  ก าลั งศึ กษา  หรื อ เป็ นผู้ ส า เ ร็ จการศึ กษาระดั บ
มั ธยมศึ กษาตอนปลาย  หรื อ เที ยบ เท่ า ในสาย
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

2215 เกษตรศาสตร ์ 30 002 -  ก าลั งศึ กษา  หรื อ เป็ นผู้ ส า เ ร็ จการศึ กษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

2216 เคม ี 30 002 -  ก าลั งศึ กษา  หรื อ เป็ นผู้ ส า เ ร็ จการศึ กษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการเรียน
สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

2289 เคมีอุตสาหกรรม (ปิโตรเคมีและสิง่แวดล้อม)  50 002 -  ก าลั งศึ กษา  หรื อ เป็ นผู้ ส า เ ร็ จการศึ กษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

2203 คหกรรมศาสตร ์ 30 002 -  1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. เกรดเฉลี่ย 2.00 ข้ึนไป 
3. ไม่เคยหรือป่วยเป็นโรคจิต โรคประสาท 
4. มีความสมบูรณ์ทั้ งร่างกาย และจิตใจที่ไม่ เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 
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2.   จ านวนรับ จ าแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 
รหัส 

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จ านวนรับ 
(คน) 

วิชาท่ีสอบ 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 

วิชาพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติ/ข้อเขียน สัมภาษณ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

2222 คณิตศาสตร ์ 40 002 -  1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 

2225 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 40 002 -  1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   
หรือเทียบเท่า 
2. ไม่มีความพิการจนเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

2236 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(การบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

12 002 -  

ก าลังศึกษา หรือเป็นผู้ส าเร็จการศกึษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า 
 

2237 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม) 

15 002 -  

2238 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพพลิเคช่ัน) 

4 002 -  

2251 จุลชีววิทยา              40 002 -  ก าลังศึกษา หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษารมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่าในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

2254 ฟิสิกส์ประยุกต ์ 24 002 -  ก าลังศึกษา หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

2281 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส ์ 36 002 -  1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 (ทุกสายวิชา) 
2. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. หรือ ปวส. 
(ทุกสาขา) 
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2.   จ านวนรับ จ าแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
วิชาท่ีสอบ 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 
วิชาพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติ/ข้อเขียน สัมภาษณ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

2282 แอนิเมชั่นและมลัตมิีเดยี 80 002  
การวาดตัวละครและ
การเขียนเล่าเร่ือง 

(สอบปฏิบัติ) 

 
ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 

2283 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 40 002 -  ก าลังศึกษา หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

2284 ชีววิทยา 30 002 -  ก าลังศึกษา หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

2288 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 002 -  1. ก าลังศึกษา หรือเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่าในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
2. มีเกณฑ์คณุสมบัตเิพิ่มเตมิ ไดแ้ก่ มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจติใจ
หรือไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
2602 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 40 002 -  ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สาย

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และสายศิลป์ – ค านวณ หรือเทียบเท่า และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่าง
เชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างอเิล็กทรอนิกส์  

2603 วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ ์ 40 002 -  ก าลังศึกษา หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และสายศิลป์ – ค านวณ หรือเทียบเท่า 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน 
ช่างเช่ือม ช่างไฟฟ้า และสายพาณิชยการ 
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2.   จ านวนรับ จ าแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
วิชาท่ีสอบ 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 
วิชาพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติ/ข้อเขียน สัมภาษณ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)  

2256 การแพทย์แผนไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 
(หลักสูตรสภาวิชาชีพ) 
 
คุณวุฒิ : พท.บ. (การแพทย์แผนไทย) 

20 002 -  1. ก าลังศึกษา หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า และศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
หมายเหตุ : ในกรณีที่มิได้ศึกษาการเรียนรู้ทางวิทย์ – คณิต ให้ทาง
สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นให้ครบตามก าหนด 
2. ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาด้านการแพทย์แผนไทย และ/หรือ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ/หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยวิธีการ
เทียบโอนหน่วยกิต 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ/หรือการขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยจาก
สภาการแพทย์แผนไทย  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
2270 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 
30 002 -  

รับผูส้ าเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2272 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 
30 002 -  
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2.   จ านวนที่รับ จ าแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 
รหัส 

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จ านวนรับ 
(คน) 

วิชาท่ีสอบ 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 

วิชาพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติ/ข้อเขียน สัมภาษณ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 

2285 การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
(การจัดการคุณภาพ) 

25 002 -  
ก าลังศึกษา หรือเป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2286 การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

(การจัดการผลิต) 
30 002 -  

2287 เ ท ค โ น โ ลยี ส า ร ส น เ ทศ เ พื่ อ โ ล จิ ส ติ ก ส์
อุตสาหกรรม 

65 002 -  ก าลังศึกษา หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 871     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  

2307 ภาษาอังกฤษ 30 001 

ความรู้พ้ืนฐานทาง
ภาษาอังกฤษ 

(สอบข้อเขียน) 



1. มีคะแนนเฉลีย่สะสม GPAX ไมต่่ ากว่า 2.00 
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ้

2340 ภาษาจีน 40 001 -   
2344 ภาษาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) 20 001 -   
2345 ภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน) 20 001 -   
2346 ภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม) 20 001 -   
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2.   จ านวนที่รับ จ าแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
วิชาท่ีสอบ 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 
วิชาพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติ/ข้อเขียน สัมภาษณ์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  

2348 สังคมศาสตรเ์พื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 30 001 -   
2350 สังคมศาสตรเ์พื่อการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 30 001 -   
2379 สังคมศาสตรเ์พื่อการพัฒนา (ภูมสิารสนเทศ) 30 001 -   
2380 สังคมศาสตรเ์พื่อการพัฒนา (การพัฒนาตามแนววิถีพุทธ) 30 001 -   
2369 ธุรกิจอิสลามศึกษา 50 001 -   
2370 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 30 001 -   
2376 การจัดการสารสนเทศ 50 001 -   
2391 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 40 001 -   

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
2903 นิติศาสตร์   30 001 

ความรู้พ้ืนฐานทาง
กฎหมาย  

(สอบข้อเขียน) 
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2.   จ านวนที่รับ จ าแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
วิชาท่ีสอบ 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 
วิชาพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติ/ข้อเขียน สัมภาษณ์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)  

2338 ออกแบบนิเทศศิลป ์ 30 001 

ความรู้พ้ืนฐานทาง 
ออกแบบนิเทศศิลป์  

(สอบข้อเขียนและปฏิบัติ) 

 1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์   
เป็นประมุข 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา หรือผู้ทีก่ าลังศึกษาอยู่ช้ันปีสุดท้ายตามหลกัสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเท่า ผูส้มัครจากหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญต้องจบ
การศึกษาภายในเดือนพฤษภาคม 2559 และมีคุณสมบัตติามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการด าเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามญั
ศึกษา 1  เป็นผู้ที่ไม่มโีรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคส าคญัที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป 
4. มีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio งานที่แสดงถึงความสามารถเชิงสาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์ (น ามาในวันสอบสัมภาษณ์) 
5. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลักฐาน
แสดงที่ราชการออกให้ (บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่
มีสัญชาติ) 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบวิชาปฏิบัติ 
- ปฏิบัติวาดเส้น ให้ใช้ดินสอด าตามถนัด เช่น 6B หรือ EE 
- วิชาปฏิบัติออกแบบนิเทศศลิป์ ให้ใช้สีหมึก สีโปสเตอร์ สีน้ า สีแทง่ สีเมจิก อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามความถนัด และเทคนิคสีตามความเหมาะสม 

*** ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ที่หนีบกระดาษ ไม้บรรทัด ยางลบ ปากกา อุปกรณ์การเขียนแบบ พร้อมกระดานรองเขียนที่ไม่มีสัญลักษณ์ หรือรูปรอย เพ่ือเป็นแนวทางการท าข้อสอบ 
ขนาดประมาณ 40 × 55 ซม. มาเอง ยกเว้นกระดาษวาดเขียน ไม่ต้องน ามา *** 

*** หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือก หรือถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา 
ถึงแม้ว่าได้รับการส่งรายช่ือเข้ารับการศึกษาแล้วก็ตาม *** 
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2.   จ านวนที่รับ จ าแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 
รหัส 

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จ านวนรับ 
(คน) 

วิชาท่ีสอบ 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 

วิชาพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติ/ข้อเขียน สัมภาษณ์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 

2377 นาฏยศิลป์ (แขนงนาฏยศิลปไ์ทย) 30 001 

(สอบปฏิบัตทิี่ห้อง 2706A) 
  

2382 นาฏยศิลป์ (แขนงนาฏยศิลปส์ากล) 30 001 

(สอบปฏิบัติท่ีห้อง 2706B) 
  

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 540     

คณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 

2374 การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 40 001 -   
2381 การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 100 001 -   
2386 การสื่อสารมวลชน (ผู้ประกาศและการแสดง) 10 001 -   
2387 การสื่อสารมวลชน (ข่าวและการเขียนเชิง

วารสารศาสตร์) 
10 001 -   

2388 ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดยี 50 001 -   
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

2412 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 30 003 -   
2413 การตลาด 20 003 -   
2414 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 30 003 -  รับเฉพาะผู้ที่จบ ม.6 หรือ ปวช. เท่านั้น ** ไม่รับวุฒิ ปวส. ** 
2415 การเป็นผูป้ระกอบการ 50 003 -   
2418 การจัดการโลจิสติกส ์ 20 003 -   
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2.   จ านวนที่รับ จ าแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
รหัสวิชาสอบ 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 
วิชาพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติ/ข้อเขียน สัมภาษณ์ 

คณะวิทยาการจัดการ   
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)  

2417 เศรษฐศาสตร ์ 50 003 -   
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  

2501 การบัญชี 50 003 -   
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  

2390 การท่องเที่ยว 30 003 -   
รวมคณะวิทยาการจัดการ 490     

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

310 รัฐประศาสนศาสตร ์ 60 001 -  1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 ทุกสาย (หรือเทียบเท่า)  
หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า) 
2. มีความสามารถท่ีเหมาะสมกับวชิาชีพ 

รวมศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 60     
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2.   จ านวนที่รับ จ าแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา   
รหัส 

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จ านวนรับ 
(คน) 

วิชาท่ีสอบ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
แต่ละสาขาวิชา วิชาพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติ/ข้อเขียน สัมภาษณ์ 

วิทยาลัยการดนตร ี
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

2375 ดนตรตีะวันตก 
 
หมายเหตุ 
ขอบเขตเนื้อหาการทดสอบ 
สามารถดูได้จากท้ายประกาศรับสมัคร 

80 001 
 

 
(1) สอบข้อเขียนทฤษฎีดนตรี 
** สอบวันท่ี 14 พฤษภาคม 2559 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป **  
 
(2) สอบปฏิบัติเครื่องดนตรีตาม
ความถนัดอย่างน้อย 1 เครื่องมือ 
** สอบวันท่ี 28 พฤษภาคม 2559  
(เฉพาะผู้ที่สอบผ่านวิชาพื้นฐาน 
และข้อเขียนทฤษฎี) ** 

 
 

1. ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางดนตรี  
2. ต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจและตอ้งการศึกษาด้านดนตรีอย่าง
แท้จริง 
3. ต้องมีบุคลิกท่ีดี มีวินัย ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน เสียสละและ
รับผิดชอบสูง 
4. ไม่เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนดนตรี เช่น โรคหอบ 
หืด เป็นต้น 
5. ต้องมีร่างกายและจิตใจที่พร้อมต่อการเรียนดนตรี 

2378 ดนตรไีทยเพื่อการอาชีพ 
 
หมายเหตุ 
ขอบเขตเนื้อหาการทดสอบ 
สามารถดูได้จากท้ายประกาศรับสมัคร 

20 001 
 

 
(1) สอบข้อเขียนทฤษฎีดนตรี 
** สอบวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2559 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป **  
 
(2) สอบปฏิบัติเครื่องดนตรีตาม
ความถนัดอย่างน้อย 1 เครื่องมือ 
** สอบวันท่ี 28 พฤษภาคม 2559  
(เฉพาะผู้ที่สอบผ่านวิชาพื้นฐาน 
และข้อเขียนทฤษฎี) ** 

 
 

1. ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางดนตรี  
2. ต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจและตอ้งการศึกษาด้านดนตรีอย่าง
แท้จริง 
3. ต้องมีบุคลิกท่ีดี มีวินัย ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน เสียสละและ
รับผิดชอบสูง 
4. ไม่เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนดนตรี เช่น โรคหอบ 
หืด เป็นต้น 
5. ต้องมีร่างกายและจิตใจที่พร้อมต่อการเรียนดนตรี 

รวมวิทยาลัยการดนตรี 100     
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2.   จ านวนรับ จ าแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
วิชาท่ีสอบ 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 
วิชาพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติ/ข้อเขียน สัมภาษณ์ 

คณะครุศาสตร์  

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
2156 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 15 001 -  ก าลังศึกษาอยู่ หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 2161 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 20 001 -  

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
41105 การประถมศึกษา 20 004 -  1. ก าลังศึกษาอยู่ หรือส าเร็จการศกึษาระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ 2.50 ขึ้นไป 

41110 คณิตศาสตร ์ 40 004 -  ก าลังศึกษาอยู่ หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

41115 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 40 004 -  ก าลังศึกษาอยู่ หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

41123 ภาษาอังกฤษ 50 004 -  1. ก าลังศึกษาอยู่ หรือส าเร็จการศกึษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการสอบในรายวิชาภาษาองักฤษ ไม่น้อยกว่า 50% 

41124 ภาษาไทย 20 004 -  ก าลังศึกษาอยู่ หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

41126 สังคมศึกษา 40 004 -  ก าลังศึกษาอยู่ หรือส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

41147 พลศึกษา 40 004  
ทดสอบสมรรถภาพ

ทางร่างกาย 
(สอบปฏิบัต)ิ 

 1. ก าลังศึกษาอยู่ หรือส าเร็จการศกึษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. จัดเตรยีมเสื้อ และกางเกงขายาว ส าหรับการสอบ 
ปฏิบัติ เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
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2.   จ านวนรับ จ าแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 
รหัส 

สาขาวิชา 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จ านวนรับ 
(คน) 

วิชาท่ีสอบ 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 

วิชาพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติ/ข้อเขียน สัมภาษณ์ 

คณะครุศาสตร์   

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
411191 ดนตรีศึกษา (ดนตรตีะวันตก) 25 004  

ความรู้และทักษะ 
การปฏิบัติดนตรี 

(สอบข้อเขียนและปฏิบัติ) 

 1. ก าลังศึกษาอยู่ หรือส าเร็จการศกึษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. มีความรู้ และทักษะการปฏิบัตดินตรี โดยน าแฟ้มสะสมผลงานมา
แสดงในวันท่ีสอบข้อเขียนด้วย 
3. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบปฏิบตัิ ดังนี้ 
วิชาเอกดนตรีตะวันตก 
(1) ทฤษฎีดนตร ี
(2) ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด 
(3) Scales & Arpeggios 
(4) Sight Reading 

411192 ดนตรีศึกษา (ดนตรไีทย) 10 004  
ความรู้และทักษะ 
การปฏิบัติดนตรี 

(สอบข้อเขียนและปฏิบัติ) 

 1. ก าลังศึกษาอยู่ หรือส าเร็จการศกึษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. มีความรู้ และทักษะการปฏิบัตดินตรี โดยน าแฟ้มสะสมผลงานมา
แสดงในวันท่ีสอบข้อเขียนด้วย 
3. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบปฏิบตัิ ดังนี ้
วิชาเอกดนตรีไทย 
(1) ทฤษฎีดนตรไีทย คีตกวไีทย และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทย 
(2) ปฏิบัติเพลงบังคับ 1 เพลง คือ  

เครื่องสาย – เพลงนางนาค 2 ช้ัน  
ปี่พาทย์ – เพลงสาธุการ  

รวมทั้งเพลงตามความถนัด 1 เพลง 
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2.   จ านวนรับ จ าแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชาสอบ และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
วิชาท่ีสอบ 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา 
วิชาพ้ืนฐาน วิชาปฏิบัติ/ข้อเขียน สัมภาษณ์ 

คณะครุศาสตร์   

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
41125 ศิลปศึกษา 20 004  

พ้ืนฐานการวาดเส้น 
(สอบปฏิบัติ) 

 1. ก าลังศึกษาอยู่ หรือส าเร็จการศกึษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. สิ่งที่ต้องน ามายื่นเพื่อประกอบการพิจารณาในวันสอบข้อเขียน 
(ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพเิศษ)  

- แฟ้มสะสมผลงานศิลปะ  
- รางวัล เกียรตปิระวตัิทางด้านศิลปะ หรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง  

3. สิ่งที่ต้องน ามาในวันสอบปฏิบัต ิ 
- ดินสอ EE ยางลบ คัตเตอร์ ส าหรับสอบวิชาวาดเส้น  
- กระดานรองเขียนขนาด A2 พรอ้มคลิปหนีบกระดาษ  
- กระดาษ 100 ปอนด์ชนิดเรียบ 

41163 นาฏยศิลป์ศึกษา 20 004  
ความรู้และทักษะ 

การปฏิบัตินาฏยศิลป ์
(สอบข้อเขียนและปฏิบัติ) 

 1. ก าลังศึกษาอยู่ หรือส าเร็จการศกึษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. มีพื้นความรู้ด้านการปฏิบตัินาฏยศิลป์ศึกษา, นาฏยศลิป์ไทย, 
นาฏยศิลป์นานาชาติ และนาฏยศลิป์ไทยร่วมสมัย 
3. จัดเตรยีมอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการสอบปฏบิัติ ดังน้ี 

- ผ้าโจงกระเบนสีแดง 
- ซีดีเพลง จ านวน 2 เพลง 

เพลงบังคับ (ร า / ระบ ามาตรฐาน) จ านวน 1 เพลง และเพลงตาม
ความถนัด จ านวน 1 เพลง 

รวมคณะครุศาสตร์ 360     

รวมทั้งหมด 2,421     
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3.  รายวิชาพ้ืนฐานที่ใช้สอบคัดเลือกส าหรับผู้สมัครสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 

รห ัสว ิชาและชื่อว ิชา 
ท ี่สอบ 

กลุม่สาระการเรียนรูท้ ี่ 
ใช้ออกข้อสอบ 

ว ัน/เวลาสอบ คณะทีส่อบ 

001 ว ิชาพ ื้นฐาน 1 1) คณติศาสตร ์ ว ันสอบ : ว ันเสาร ์ท ี่ 14 พฤษภาคม 2559 1. คณะคร ุศาสตร ์ (หลักสตูร 4 ปี) 
2. คณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์
3. ว ิทยาลยัการดนตร ี
4. คณะวิทยาการจดัการ (นเิทศศาสตรบ ัณฑ ิต) 

- การโฆษณาและธุรกจิบนัเท ิง 
- การประชาสัมพ ันธ ์และการสื่อสารองค์การ 
- ภาพยนตร์และด ิจิทัลม ีเด ีย 

2) ภาษาไทย เวลาสอบ : 09.00 – 11.30 น. 
3) ภาษาอ ังกฤษ 

4) สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

002 ว ิชาพ ื้นฐาน 2 1) คณติศาสตร ์ ว ันสอบ : ว ันเสาร ์ท ี่ 14 พฤษภาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
2) ภาษาไทย เวลาสอบ : 09.00 – 11.30 น.  

3) ภาษาอ ังกฤษ 

4) ว ิทยาศาสตร ์ท ั่วไป 

(เคม ี ชีวว ิทยา ฟ ิสิกส์) 
003 ว ิชาพ ื้นฐาน 3 1) คณติศาสตร ์ ว ันสอบ : ว ันเสาร ์ท ี่ 14 พฤษภาคม 2559 คณะวิทยาการจัดการ 

2) ภาษาไทย เวลาสอบ : 09.00 – 11.30 น. - การบร ิหารทรพัยากรมนุษย ์ 
3) ภาษาอ ังกฤษ - การตลาด 

- คอมพิวเตอรธ์ ุรกิจ 

- การเป็นผู้ประกอบการ 
- การจัดการโลจสิต ิกส ์

- เศรษฐศาสตร ์
- การบัญชี 

- การท ่องเทีย่ว 

004 ว ิชาพ ื้นฐาน 4 1) คณติศาสตร ์ ว ันสอบ : ว ันเสาร ์ท ี่ 14 พฤษภาคม 2559 คณะคร ุศาสตร ์ (หลักสตูร 5 ปี) 
2) ภาษาไทย เวลาสอบ : 09.00 – 12.00 น. 
3) ภาษาอ ังกฤษ 

4) สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

5) ว ิทยาศาสตร ์
6) ว ัดแววความเป็นคร ู 

 
 

4. การสมัครเข้าศึกษา 
ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง            

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง 
ประจ าปีการศึกษา 2559 (รอบสาม) แล้วจึงด าเนินการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น  

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแล้ว 
*** ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ *** 
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5. วิธีการสมัครเข้าศึกษา 
 5.1 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา สามารถท าการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th 
หรือ www.bsru.ac.th  คลิก “สมัครเข้าศึกษา” ระหว่างวันท่ี 16 มีนาคม 2559 ถึง 25 เมษายน 2559 

 5.2 เลือกสมัครสอบได้ 1 สาขาวิชา 
5.3 ช าระค่าสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ 

ระหว่างวันท่ี 16 มีนาคม 2559 ถึง 25 เมษายน 2559  หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ช าระค่าสมัครภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือ
ว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่กรอกในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ 

 
6. รายละเอียดขั้นตอนการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์  

6.1 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา ต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2559 (รอบสาม) 
 6.2 ผู้สมัครทุกคนต้องท าการ “ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ” ก่อนการสมัครเรียน โดยผู้สมัครทุกคนลงทะเบียนได้เพียง 
1 ครั้ง เท่านั้น ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล , ข้อมูลที่อยู่ใน
ส าเนาทะเบียนบ้าน และข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน จากนั้น กดปุ่ม “ลงทะเบียน” 

*** หากผู้สมัครคนใดที่กดปุ่ม ลงทะเบียน แล้วระบบขึ้นว่า “เลขประจ าตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล” 
แสดงว่าผู้สมัครเคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว ให้ผู้สมัคร กดปุ่ม “ถอยกลับ” และกดปุม่ “เข้าสู่ระบบ” หน้าจอจะปรากฏให้
กรอก เลขที่บัตรประชาชน และรหัสผ่าน (หากผู้ใดไม่เคยเปลี่ยน/ต้ังรหัสผ่าน ให้ใช้เลขที่บัตรประชาชน เป็นรหัสผ่าน) *** 

  6.3 หลังจากผู้สมัคร ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ/เข้าสู่ระบบแล้ว ให้กดปุ่ม “สมัครเข้าศึกษาต่อ” เพื่อกรอกข้อมูลการ
สมัคร และเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 สาขาวิชา เท่าน้ัน 

6.4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนท าการ “ยืนยันการสมัคร” 
6.5 พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อน าไปช าระค่าสมัคร 
6.6 ช าระค่าสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ 

ระหว่างวันท่ี 16 มีนาคม 2559 ถึง 25 เมษายน 2559 หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ช าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่า
การสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่กรอกในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ 
 6.7 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการช าระเงินค่าสมัครได้ หลังจากวันที่ช าระค่าสมัครไปแล้ว 3 วันท าการ (ไม่นับ
รวมวันช าระเงินค่าสมัครในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โดยเข้าสู่ระบบรับสมัคร และกดปุ่ม “ผลการสมัคร” 

 
  
 
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 ทางเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th โดย
ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะต้องพิมพ์ใบตารางสอบจากระบบโดยเข้าสู่ระบบรับสมัคร และกดปุ่ม “ผลการสมัคร” หน้าจอ
จะปรากฏรายวิชาที่สอบ และห้องสอบ ให้ผู้สมัครพิมพ์ตารางสอบหน้านี้ออกมา เพื่อใช้เป็นหลักฐานเข้าห้องสอบในวันสอบ
คัดเลือก 
 
8. การสอบคัดเลือก (สอบวิชาพ้ืนฐาน และข้อเขียน/ปฏิบัติ (ถ้ามี) และสอบสัมภาษณ์) 
 8.1 สอบวิชาพื้นฐาน และข้อเขียน/ปฏิบัติ (ถ้ามี) ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 โดยผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
จะต้องเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง และใบตารางสอบที่พิมพ์จากระบบ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานเข้าห้องสอบ รวมไป
ถึงเอกสาร หรืออุปกรณ์อื่นๆ ตามที่สาขาวิชาระบุไว้ให้น ามาในวันสอบคัดเลือก  
 8.2 ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 ทางเว็บไซต์ 
http://admission.bsru.ac.th โดยผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องมาสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 

ผู้ที่ไม่น ำหลักฐำน/เอกสำรมำแสดง จะไม่มีสิทธิ์เข้ำสอบ  

ผู้สมัครที่ได้ท าการสมัคร และช าระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

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

 
 
 
 
 
 

เกิดข้อผิดพลาด 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กดปุ่ม
“ลงทะเบียน” 

ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ 

บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน 
 

เลขประจ ำตัวประชำชนถูกใช้แล้ว 
ในฐำนข้อมูล 

 

กดปุ่ม “ถอยกลับ” 
 

กดปุ่ม “เข้ำสู่ระบบ” 
 

ป้อนเลขประจ าตัวบัตรประชาชน และรหัสผ่าน 
* ผู้ที่ไม่เคยตั้ง/เปลี่ยนรหัสผ่ำน  

ให้ใชเ้ลขประจ ำตัวประชำชนเป็นรหัสผ่ำน * 
 

กดปุ่ม “สมัครเข้าศึกษาต่อ” 
 

เลือกระดับการศึกษา  
ประเภทที่ต้องการสมัคร 

 

กดปุ่ม “ยอมรับ” 
 

บันทึกประวัติเพ่ิมเติม  
และตรวจสอบข้อมูล 

 

เลือกสาขาวิชา  
และยืนยันการสมัคร 

 

พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียม  
การสมัครและสอบคัดเลือก 

 

น าใบแจ้งค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก 
ไปช าระได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์  

หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
 

กดปุ่ม “เข้ำสู่ระบบ” 
 

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

วันหยุดราชการ) โดยเข้าสู่ระบบรับสมัคร และกดปุ่ม “ผลการสมัคร” 



1. คลิก “ลงทะเบียนเขาใชระบบ” 
 

 



2. กรอกขอมูลใหครบทุกชอง จากน้ัน คลิก “ลงทะเบียน” 
 

 
 
 
 
 
 



3. คลิก “สมัครเขาศึกษาตอ”  
 

 
 

 

4. เลือก ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี
ประเภท  ภาคปกติ (รับตรงสอบคัดเลือก) รอบ 3  
จากน้ัน คลิก “Next” 

  

 
 



5. คลิก “ยอมรับ” 
 

 
 

6. กรอกขอมูลใหครบทุกชอง จากน้ัน คลิก “หนาตอไป” 
 



7. คลิก         หนาสาขาวิชาท่ีตองการสมัคร จากน้ัน คลิก “ยืนยัน”  
(กรุณาอานชื่อสาขาวิชาท่ีจะทําการสมัครอยางละเอียด) และ คลิก “OK” 
เพ่ือยืนยันการสมัคร โดยผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดเพียง 1 สาขาวิชา 
เทาน้ัน 
 
*** หากผูสมัครตองการเปล่ียนสาขาวิชาท่ีไดสมัครไปแลว ใหคลิกปุม 
“ยกเลิก” แลวจึงเลือกสาขาวิชาท่ีตองการสมัครใหม ***  
 

1 

3 

2 



 
8. ตรวจสอบชื่อสาขาวิชาท่ีไดทําการสมัครอยางละเอียด  

หากไมถูกตองสามารถ คลิก “ยกเลิก” เพ่ือยกเลิกการสมัคร 
จากน้ัน คลิก “ถอยกลับ” และคลิก “สมัครเขาศึกษาตอ” 

จากน้ันทําตามขั้นตอนการสมัครไดเลย 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

2 

ตรวจสอบสาขาวิชาที่สมัคร หากถูกตองแลว 

ใหคลิก  และคลิก “OK” เพ่ือพิมพใบแจงคาธรรมเนียมการสมัครฯ 

1 



9. จากนั้นจะไดใบแจงคาธรรมเนียมการสมัครฯ สําหรับชําระคาธรรมเนียมการสมัคร ซึ่ง
ผูสมัครสามารถนําไปชําระไดที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือเคานเตอรเซอรวิส ไดทุก
สาขาทั่วประเทศ  โดยหมดเขตการชําระคาสมัคร วันที่ 25 เมษายน 2559  
หากผูสมัครคนใดไมไดชําระคาสมัครภายในวันท่ีกําหนดจะถือวาการสมัครไมสมบูรณและ
ขอมูลท่ีสมัครผานเว็บไซตถือเปนโมฆะ และจะไมมีรายชื่อในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 

 

  



หลังจากผูสมัครชําระคาสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย หรือเคานเตอร
เซอรวิส ภายในวันที่ 25 เมษายน 2559 แลว ผูสมัครสามารถตรวจสอบ
รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบไดในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559  

หากตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบไมพบ ใหติดตอศูนยรับสมัครนิสิต 
นักศึกษาดวยตนเองในวันจันทร – ศุกร เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเวน
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ พรอมนําหลักฐานการชําระคา
สมัครสอบมาดวย หรือโทร. 02-4737000 ตอ 1716 , 1998   

กรุณาติดตอภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 
 
 
 

เปดรับสมัคร      : 16 มีนาคม 2559 - 25 เมษายน 2559 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ   : วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 
วันสอบวิชาพื้นฐาน และสอบขอเขียน/ปฏิบัติ (ถามี) : วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 
ประกาศผลผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ   : วันจันทรที่ 23 พฤษภาคม 2559 
วันสอบสัมภาษณ     : วันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2559 
ประกาศผลผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอ  : วันพฤหัสบดีที่ 2  มิถุนายน 2559 
วันรายงานตัวพรอมชําระคาธรรมเนียม : วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2559 
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