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ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
ประเภทพจิารณาจากความสามารถพิเศษ 

ประจําปกีารศึกษา 2560 

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี หมายเหตุ 

1. เปิดรับสมัคร 
20 มกราคม 2560 

ถึง 
25 กมุภาพันธ์ 2560 

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

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ
ข้อเขียน 

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 
ตรวจสอบรายช่ือที่  

http://admission.bsru.ac.th 

3. วันสอบข้อเขียน และปฏิบัติ (ถ้ามี) วันเสาร์ที่ 4 มนีาคม 2560 
สถานที่สอบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ
สัมภาษณ ์

วันพุธที่ 15 มนีาคม 2560 
ตรวจสอบรายช่ือที่  

http://admission.bsru.ac.th 
5. วันสอบสัมภาษณ์  
(พร้อมยื่นหลักฐานแสดงผลงาน/
ความสามารถพิเศษ และอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) 

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 
2560 

สถานที่สอบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

6. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก
และมีสทิธ์ิเข้าศึกษา 

วันพุธที่ 22 มนีาคม 2560 
ตรวจสอบรายช่ือที่  

http://admission.bsru.ac.th 
7. วันรายงานตัวพร้อมชําระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน 

วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 
2560 

สถานที่รายงานตัว 
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 10 ช้ัน 1) 

8. วันปฐมนิเทศ 
 วัน เวลา และสถานที่ สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา

จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

9. วันเปิดภาคเรียน 
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 

2560 
 

หมายเหตุ 
 ผู้สมัครท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นในข้ันตอนท่ี 1 และชําระเงินเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบไม่พบ ให้ติดต่อสํานัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ด้วยตนเองในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุด 
นกัขัตฤกษ์ พร้อมนําหลักฐานการชําระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร. 02-4737000 ต่อ 1716 , 1998 

--- กรุณาติดต่อก่อนวันสอบข้อเขียน --- 
เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ 

วุฒิการศึกษาจะต้องสําเร็จการศกึษา ก่อนวันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 
*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปดิหลักสูตร เน่ืองจากนักศึกษาจํานวนน้อย  
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การรบัสมัครสอบคัดเลอืกบุคคลเข้าศกึษาระดับปรญิญาตรี ภาคปกติ 

ประเภทพิจารณาจากความสามารถพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2560 
--------------------------------- 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา          
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากความสามารถพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 
20 มกราคม ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2560 จึงขอประกาศรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังน้ี 
 

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

หรือ ปวช.  
1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.4 ไม่เคยหรือป่วยเป็นโรคจิต โรคประสาท 
1.5 มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะต้ังใจศึกษาเล่าเรียน

เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว 
หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

1.7 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 

*** ทั้งนี้ ผู้ทีกํ่าลังศึกษาอยู่ จะต้องสําเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 *** 
*** มิฉะนัน้ จะถือว่าการรายงานตัวเขา้ศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 
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2. สาขาวิชา จํานวนรบั วิชาสอบ และคณุสมบัติของผูส้มัครแต่ละสาขาวิชา 

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา สอบ

ข้อเขียน 

สอบปฏิบัติ/
วิชาเฉพาะ 

สอบ
สัมภาษณ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี 

2207 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 30  -  

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50 
3. จัดเตรียมผลงานที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม เช่น ระบบ

สารสนเทศหรือเว็บไซต์ (นํามาในวันสอบสัมภาษณ์) 

2211 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 40  -  
เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต  

2215 เกษตรศาสตร์ (วท.บ.) 30  -  
1. มีความสามารถเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง (พร้อมเอกสาร

รับรอง) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50 

2225 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.) 10  -  

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

2. สามารถออกแบบและเขียนแบบได้เป็นอย่างดี 
3. มีความเป็นผู้นําและเป็นตัวแทนในการร่วมกิจกรรมผ่าน

การประกวด ได้รางวัลทางด้านศลิปะ และการออกแบบ 
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา สอบ

ข้อเขียน 

สอบปฏิบัติ/
วิชาเฉพาะ 

สอบ
สัมภาษณ์ 

2292 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.) 60  -  
หากมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

2251 จุลชีววิทยา (วท.บ.) 40  -  มีประสบการณ์ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 

2223 ฟิสิกส์ (วท.บ.)  30  -  
เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต  

2281 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) 50  -  

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

2. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 

3 . มี เกณ ฑ์คุณ สมบั ติ เพิ่ ม เติมตามการพิ จารณ าของ
คณะกรรมการประจํ าสาขาวิชาเทคโน โล ยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ 

2232 แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)  80   
การวาดตัว

ละครและเขียน
เล่าเรื่อง 

 1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 

2. จัดเตรียมผลงานด้านแอนิเมชั่น/ศิลปะ/การ์ตูน/ดิจิทัล
มีเดีย มานําเสนอในวันสอบสัมภาษณ์ 

3. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความตั้งใจใน
การศึกษาด้านแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย 

4. เป็นผู้มีวินัย อดทน ขยัน และมีความรับผิดชอบ 
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา สอบ

ข้อเขียน 

สอบปฏิบัติ/
วิชาเฉพาะ 

สอบ
สัมภาษณ์ 

2283 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)  40  -  

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 3.50 
3. มีผลการเรียนในรายวิชา เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ รวม

เฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00 

2284 ชีววิทยา (วท.บ.) 50  -  

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 

2291 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 30  -  

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต  

2. มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 

3. มีความสามารถพิเศษทางวิชาการหรือกีฬา หรือด้านอื่นๆ 
ที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ 

2240 เคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.) 50  -  

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 
3. มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬา/ดนตรี/ 

ศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากเกียรติบัตร 
ประกาศนียบัตร ภาพถ่าย ตัวอย่างผลงาน หรือหนังสือรับรอง
จากสถานศึกษา 
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา สอบ

ข้อเขียน 

สอบปฏิบัติ/
วิชาเฉพาะ 

สอบ
สัมภาษณ์ 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หลักสูตร 4 ปี 

2290 
การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (การจัดการ
ผลิตและคุณภาพ) (อส.บ.)  

10  -  
1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี-ขับร้อง 

การแสดง นาฏศิลป์ หรือศิลปหัตถกรรมที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิ
ให้กับตนเองในระดับโรงเรียน อําเภอ จังหวัด เขต ภาค ประเทศ 
นานาชาต ิ

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 

2294 
การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (เทคโนโลยี
สารสนเทศโลจิสติกส์) (อส.บ.)  

10  -  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี 

2602 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.) 80  -  

เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์-
คํานวณ หรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สายช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์  
 

2604 วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ (วศ.บ.)  40  -  

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือ
สายศิลป์-คํานวณ หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 
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* หมายถึง “สาขาความเป็นเลิศ”

รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา สอบ

ข้อเขียน 

สอบปฏิบัติ/
วิชาเฉพาะ 

สอบ
สัมภาษณ์ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตร 4 ปี 

2270 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม) (ทล.บ.) 

40  -  1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

2. มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา หรือศิลปวัฒนธรรม 2293 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีโลจิสติกส์และ   
ห่วงโซ่อุปทาน) (ทล.บ.) 

40  -  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร 5 ปี 

41112 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)  5  -  

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50 
 รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 765     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี  

2307 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ) 10   
ความรูพ้ื้นฐาน

ทางภาษาอังกฤษ 
(สอบข้อเขียน) 

 1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.  

2. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ 

2340 ภาษาจีน (ศศ.บ) 10  -  

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา สอบ

ข้อเขียน 

สอบปฏิบัติ/
วิชาเฉพาะ 

สอบ
สัมภาษณ์ 

2358 ภาษาไทย (ศศ.บ.)  40  -  

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 

2391 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ศศ.บ) 20  -  

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 
หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) หลักสูตร 4 ปี 

2355 ออกแบบกราฟิกและอินโฟ (ศป.บ.)  10   
ความรูพ้ื้นฐาน
ทางออกแบบฯ 
(สอบข้อเขียน
และปฏิบัติ) 

 
1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. 
2. มีความถนัดทางศิลปะ 

2393 นาฏยศิลป์ (ศป.บ.) 10   
สอบปฏิบตัิ

นาฏยศิลป์ตาม
ความถนัด 

 1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. 

2. สามารถฟังทํานอง และการรําหรือการเต้น 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) หลักสตูร 4 ปี 
2903 นิติศาสตร์ (น.บ.) 10   

ความรู้พื้นฐาน    
ทางกฎหมาย 

(สอบข้อเขียน) 

 1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.  

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา สอบ

ข้อเขียน 

สอบปฏิบัติ/
วิชาเฉพาะ 

สอบ
สัมภาษณ์ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสตูร 5 ปี 

41123 ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)  10  -  

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ย เฉพาะในรายวิชาภาษาอังกฤษ  

ไม่ต่ํากว่า 2.50  
4. หากมีผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจาก

สถาบันที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ จะได้รับการ
พิจารณ าเป็ น พิ เศษ  เช่น  CU-TEP, TU-GET, IELTS, TOEFL  
เป็นต้น 

5. ผ่านการแข่งขันด้านภาษาอังกฤษและได้รับรางวัลทั้งใน
ระดับโรงเรียน อําเภอ จังหวัด ภาค ประเทศ และต่างประเทศ 
โดยนําหลักฐานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 

6. มีความสามารถด้านอื่นๆ เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ และ
ศิลปวัฒนธรรม เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโดยนําหลักฐานมาแสดง
ในวันสอบสัมภาษณ์ 

41126 สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)  10  -  

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

2. จัดเตรียมสําเนาแฟ้มสะสมผลงานประกอบการพิจารณา 
(ไม่คืนเอกสาร) นํามาส่งในวันสอบสัมภาษณ์ 
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา สอบ

ข้อเขียน 

สอบปฏิบัติ/
วิชาเฉพาะ 

สอบ
สัมภาษณ์ 

 
 
 
 
41163 

 
 
 
นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)  
 

 
 
 

20 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

2. มีพื้นความรู้ด้านการปฏิบัตินาฏยศิลป์ศึกษา นาฏยศิลป์
ไทย นาฏยศิลป์ตะวันตก นาฏยศิลป์พื้นบ้าน นาฏยศิลป์อาเซียน 
นาฏยศิลป์นานาชาติ นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย นาฏยศิลป์ร่วมสมัย 
และศิลปะการแสดง 

3. จัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับใช้ในการสอบปฏิบัติ ดังนี้ 
             1) ผ้าโจงกระเบนสีแดง 
             2) ซีดีเพลง จํานวน 2 เพลง 
เพลงบังคับ (รํา / ระบํามาตรฐาน) จํานวน 1 เพลง และเพลงตาม
ความถนัด จํานวน 1 เพลง 
 

 รวมคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 150     

คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลกัสูตร 4 ป ี
2373 การสื่อสารมวลชน (นศ.บ.) 25  -  เป็นผู้มีความสามารถทางด้านดนตรี/ด้านการแสดง หรือ

กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านการประกวด ได้รับรางวัล การได้รับการ
รับรอง ได้รับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่นแฟ้มผลงาน แผ่น CD แสดงผลงานต่างๆ    

2374 การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.)  25  - 
2381 การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ (นศ.บ.) 25  - 
2388 ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย (นศ.บ.) 20  - 
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา สอบ

ข้อเขียน 

สอบปฏิบัติ/
วิชาเฉพาะ 

สอบ
สัมภาษณ์ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี 
2412 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) 15  - 

เป็นผู้มีความสามารถทางด้านดนตรี/ด้านการแสดง หรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านการประกวด ได้รับรางวัล การได้รับการ
รับรอง ได้รับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่นแฟ้มผลงาน แผ่น CD แสดงผลงานต่างๆ  

2413 การตลาด (บธ.บ.) 20  - 
2414 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 10  - 
2418 การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) 20  - 
2419 การประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.) 25  - 

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ป ี
2390 การท่องเที่ยว (ศศ.บ.)  20  -  ด้านประวัติศาสตร์ : ต้องมีคุณสมบัติและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข 

1. มีความรู้และสามารถถ่ายทอดการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
2. มีทักษะการพูดและสื่อสารได้เป็นอย่างดี 

ด้านการบริการ : ต้องมีคุณสมบัติและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข 
1. มีความสามารถทางด้านการโรงแรม เช่น การจัดผ้า 

สเกิร์ต, การจัดดอกไม้ในงานต่างๆ, บาร์เทนเดอร์, การจัดงาน 
Event ต่างๆ 

2. มีผลงานรางวัลทางด้านงานบรกิาร 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (ศ.บ.) หลักสูตร 4 ป ี

2417 เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.) 30  -  

เป็นผู้มีความสามารถทางด้านดนตรี/ด้านการแสดง หรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านการประกวด ได้รับรางวัล การได้รับการ
รับรอง ได้รับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่นแฟ้มผลงาน แผ่น CD แสดงผลงานต่างๆ  
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา สอบ

ข้อเขียน 

สอบปฏิบัติ/
วิชาเฉพาะ 

สอบ
สัมภาษณ์ 

หลักสูตรบัญชบีัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตร 4 ปี 
2501 การบัญชี (บช.บ.)  10  -  เป็นผู้มีความสามารถทางด้านดนตรี/ด้านการแสดง หรือ

กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านการประกวด ได้รับรางวัล การได้รับการ
รับรอง ได้รับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่นแฟ้มผลงาน แผ่น CD แสดงผลงานต่างๆ    

 รวมคณะวิทยาการจัดการ 245     

วิทยาลัยการดนตรี 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี 
 

2375 
 
ดนตรีตะวันตก (ดศ.บ.)  
 

 
10 

 
 

 
 

สอบข้อเขียน
ทฤษฎีดนตรี 

และ 
สอบปฏิบัติ

เครื่องดนตรีตาม
ความถนัด 

 
 

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 5 รวม 4 ภาคการศึกษา หรือเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในขั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่  4 – ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่  6 รวม 6 ภาคการศึกษา หรือ
ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สําหรับ
ผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมี
คุณสมบัติตามระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
ดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ หรือเป็นผู้ที่สําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรค
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา สอบ

ข้อเขียน 

สอบปฏิบัติ/
วิชาเฉพาะ 

สอบ
สัมภาษณ์ 

สําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคบัของมหาวิทยาลัย
 4. เป็นผู้ที่มีความสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีหรือขับร้องได้ดี 
และมีความรู้ด้านทฤษฎีพื้นฐานดุริยางค์ตะวันตก 

 
2368 

 
ดนตรีไทย (ดศ.บ.)  

 
10 

 
 

 
 

สอบข้อเขียน
ทฤษฎีดนตรี 

และ 
สอบปฏิบัติ

เครื่องดนตรีตาม
ความถนัด 

 
 

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 5 รวม 4 ภาคการศึกษา หรือเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในขั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่  4 – ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่  6 รวม 6 ภาคการศึกษา หรือ
ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สําหรับ
ผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมี
คุณสมบัติตามระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
ดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ หรือเป็นผู้ที่สําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรค
สําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคบัของมหาวิทยาลัย
 4. เป็นผู้ที่มีความสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีหรือขับร้องได้ดี 
และมีความรู้ด้านทฤษฎีพื้นฐานดุริยางคศิลป์ไทย 
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา สอบ

ข้อเขียน 

สอบปฏิบัติ/
วิชาเฉพาะ 

สอบ
สัมภาษณ์ 

วิทยาลัยการดนตรี 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร 5 ปี 
 

41165 
 
ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี)   

 
20 

 
 

 
 

ความรู้และ
ทักษะการ
ปฏิบัติดนตรี 

(สอบข้อเขียน
และปฏิบัติ) 

 
 

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 
3. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติดนตรี

ตะวันตก 
4. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบ ดังนี้ 

(1) สอบข้อเขียน(วิชาทฤษฎี+ประวัติดนตรีตะวันตก)   
(2) สอบปฏิบัติ (ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด 

Scales & Arpeggios (Major และ Minor Scales) และ Sight 
Reading) 

 
41166 

 
ดนตรีไทยศึกษา (ค.บ. 5 ปี)   

 
10 

 
 

 
 

ความรู้และ
ทักษะการ
ปฏิบัติดนตรี 

(สอบข้อเขียน
และปฏิบัติ) 

 
 

1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 
3. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติดนตรีไทย 
4. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบ ดังนี้ 

(1) สอบข้อเขียน (วิชาทฤษฎี+ประวัติดนตรีไทย)       
(2) ปฏิบัติเพลงบังคับ 1 เพลง คือ 

                    เครื่องสาย - เพลงนางนาค 2 ชั้น 
                    ปี่พาทย์ – เพลงสาธุการ 
                และเพลงตามความถนัด 1 เพลง  

 รวมวิทยาลัยการดนตร ี 50     
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา สอบ

ข้อเขียน 

สอบปฏิบัติ/
วิชาเฉพาะ 

สอบ
สัมภาษณ์ 

คณะครุศาสตร์ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร 5 ปี 

41125 ศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 30      

1. กําลังศึกษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) หรือระดับปวช. สาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ 
ทัศนศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 3.00 

3. มีเกียรติประวัติดีเด่นด้านศิลปะ เช่น ได้รับรางวัลการ
ประกวดด้านศิลปะในระดับจังหวัด/ระดับภาค /ระดับประเทศ 
หรือมีประวัติในด้านกิจกรรมศิลปะในรูปแบบต่างๆ ที่ผ่านการ
คัดเลือกจากโรงเรียนหรือสถาบันที่ศึกษา  

4. จัดเตรียมสําเนาแฟ้มสะสมผลงานประกอบการพิจารณา 
(ไม่คืนเอกสาร) นํามาส่งในวันสอบสัมภาษณ ์

5. เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน สําหรับการสอบปฏิบัติงาน 
วาดเส้น ได้แก่ 

1) กระดาษ 100 ปอนด์ เรียบ 

2) ดินสอดํา EE 

3) กระดานรองเขียน 

4) ยางลบ 

5) คัตเตอร์ 
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รหัส 
สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา สอบ

ข้อเขียน 

สอบปฏิบัติ/
วิชาเฉพาะ 

สอบ
สัมภาษณ์ 

41147 พลศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 45      

1. กําลังศึกษาอยู่ หรือสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.25 

3. เป็นตัวแทนนักกีฬาระดับเขตการศึกษา/กีฬาเยาวชน
แห่งชาติ/กีฬากรมพลศึกษา หรือเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติ 

4. หากได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา
ประเภทต่างๆ ในระดับตามข้อ 3. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

5. จัดเตรียมสําเนาแฟ้มสะสมผลงานประกอบการพิจารณา 
โดยนํามาส่งในวันสอบสัมภาษณ ์

6. จัดเตรียมเสื้อ กางเกงขายาว และรองเท้าผ้าใบสําหรับการ
ทดสอบปฏิบัติทักษะ และทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 รวมคณะครุศาสตร ์ 75     
 รวมทุกคณะ 1,285     
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3. การสมัครเข้าศึกษา 
ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ      

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประเภทพิจารณาจากความสามารถพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2560 แล้วจึงดําเนินการสมัคร โดย
ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา  

 

ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว 
*** ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ *** 

 
 

4. วิธีการ และรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร  
4.1 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา สามารถทําการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่ เว็บไซต์ 

http://admission.bsru.ac.th หรือ www.bsru.ac.th  คลิก “สมัครเข้าศึกษา” ระหว่าง
วันที่ 20 มกราคม ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2560 

4.2 เลือกสมัครสอบได้ 1 สาขาวิชา  โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท  
4.3 ผู้สมัครทุกคนต้องทําการ “ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ” ก่อนการสมัครเรียน โดยผู้สมัคร    

ทุกคนลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้ง เท่าน้ัน ผ่านเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th ซึ่งในขั้นตอนน้ี
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลที่อยู่ในสําเนาทะเบียนบ้าน และข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน จากนั้น 
คลิก “ลงทะเบียน” 

*** หากผูส้มัครคนใดทีค่ลกิ ลงทะเบียน แล้วระบบแจ้งเตือนว่า  
“เลขประจําตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล”  
แสดงว่าผูส้มัครเคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว  

ให้ผูส้มัคร คลกิ “ถอยกลับ” และคลิก “เขา้สู่ระบบ”  
หน้าจอจะปรากฏให้กรอก เลขท่ีบัตรประชาชน และรหสัผา่น 

(หากผู้ใดไม่เคยเปลี่ยน/ต้ังรหัสผา่น ให้ใชเ้ลขที่บัตรประชาชน เปน็รหัสผา่น) *** 
   

  4.4 หลังจากผู้สมัคร ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ/เข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิก “สมัครเข้าศึกษาต่อ” 
เพ่ือกรอกข้อมูลการสมัคร และเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้ 
1 สาขาวิชา โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท 

4.5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนทําการ “ยืนยันการสมัคร” 
4.6 พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก เพ่ือนําไปชําระค่าสมัคร 
4.7 ชําระค่าสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาท่ัวประเทศ หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร               

ไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 20 มกราคม ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2560 หากผู้สมัครคน
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ใดไม่ได้ชําระเงินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่กรอกใน
ระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ 
 4.8 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงินค่าสมัครได้ หลังจากวันที่ชําระค่าสมัครแล้ว 
3 วันทําการ (ไม่นับรวมวันชําระเงินค่าสมัครในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โดยเข้าสู่
ระบบรับสมัคร และคลิก “ผลการสมัคร” หากการสมัครสมบูรณ์ สถานะผู้สมัครจะเป็น “ผู้สมัครเข้า
คัดเลือก”   

 
 5. ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการสอบคัดเลือก  

5.1 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้ 1 อันดับ 
  5.2 ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียน และปฏิบัติ (ถ้ามี) วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560  

5.3 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 
5.4 สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560     

หลักฐานที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
1) บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริง หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ โดย

จะต้องมีเลขประจําตัวประชาชนพร้อมรูปกํากับ เช่น ใบขับขี่ หรือบัตรประจําตัวนักเรียน 
** กรณีไม่มีหลักฐานแสดงยืนยัน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบทุกกรณี ** 

2) ใบระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ .1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พร้อมสําเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ชุด  

3) ประกาศนียบัตรหรือหลักฐานแสดงผลงาน/ความสามารถพิเศษ ฉบับจริง      
พร้อมสําเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ชุด 

*** สําเนาเอกสารในข้อ 2) และ 3) ให้ผู้สมคัรจัดเย็บเป็น 1 ชุด 
และส่งให้กบักรรมการสอบสมัภาษณ์ *** 

5.5 หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามท่ี
กําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือปลอมแปลง
เอกสาร จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม  
 

6. การพิจารณาให้ทุน/การให้ที่นั่งเข้าเรียน (ประมาณ 10 ทุน) 
- ให้ทุน “ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด”  ในโครงการ “ทุนพัฒนาอัตลักษณ์

บัณฑิตสู่ความเป็นเลิศตามความสามารถพิเศษ”  
สําหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนโดยใช้ความสามารถพิเศษต่างๆ ได้แก่ ด้านดนตรี  นาฏยศิลป์ ศิลปะ

และการแสดง  พลศึกษา และอื่นๆ  
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  - โดยให้ทุนตลอดหลักสูตรหรือสิทธ์ิที่น่ังเข้าเรียนในลักษณะต่างๆ ตามความโดดเด่นด้าน
ความสามารถพิเศษ ดังน้ี 

 ระดับชาติ & นานาชาติ ได้รับทุน “ยกเว้นค่าธรรมเนยีมการศึกษาท้ังหมด” 

 ระดับจังหวัด ได้รับทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต” 

 ระดับท้องถ่ิน ได้รับสิทธ์ิ “ทีน่ั่งเข้าเรียนในสาขาวิชาท่ีเลอืก” 

  - การรับเข้าศกึษาทั้งในลักษณะการรับทุน และที่น่ังเข้าเรียนพิจารณาโดยคณะกรรมการท่ี
แต่งต้ังขึ้นเป็นการเฉพาะ 

   - โดยให้การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด และการยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
อยู่ภายใต้เง่ือนไขว่าต้องการมีผลการเรียนของแต่ละภาคเรียนตามเกณฑ์ขั้นตํ่าตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไว้ 

* จํานวนทุนและสิทธิท์ี่นั่ง อาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา และการบันทึกประวัติผู้รายงานตัว 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ทาง

เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องดําเนินการกรอกข้อมูล
ผู้รายงานตัวผ่านเว็บไซต์ โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ต้ังแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 ผู้รายงานตัว 
ต้องกรอกข้อมูลประวัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนเดินทางมารายงานตัว (กรุณาอ่านคําแนะนําในการ
กรอกอย่างละเอียด) 

 

8. การรายงานตัวเป็นนิสิต 
8.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธ์ิเข้าศึกษา จะต้องมารายงานตัวพร้อมชําระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวน  ในวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. 
ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 10 ช้ัน 1) โดยแต่งชุดเครื่องแบบนิสิตที่ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

8.2 หลักฐานที่ต้องนํามาในวันรายงานตัว มีดังต่อไปนี้ 
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ฉบับ  
2) สําเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
3) สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ 
4) สําเนาวุฒิการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1) 3 ฉบับ  
 
























