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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
การรับตรง 

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

วันที่ 22 สิงหาคม – 21 ตุลาคม 2562  

2. ช าระเงินค่าสมัคร ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ 

วันที่ 22 สิงหาคม – 21 ตุลาคม 2562 

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

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 

4. วันสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 

6. วันรายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
7. ยืนยันสิทธิ ์
(ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ถ้าไม่
ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสิทธิ์เข้าศึกษา
ในภายหลังไม่ได้) 

จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

8. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

9. วันเปิดภาคเรียน ประมาณเดือนสิงหาคม 2563 
 

หมายเหตุ 
ผู้สมคัรที่ด าเนินการสมัคร และช าระเงินค่าสมัครเรยีบร้อยแล้ว หากตรวจสอบรายชื่อผูม้ีสิทธ์ิสอบไม่พบ ให้ติดต่อ

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ช้ัน 1 ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. 
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยดุนักขัตฤกษ์ พร้อมน าหลักฐานการช าระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร. 0 4737 000 ต่อ 
1716, 1998 (กรุณาติดต่อก่อนวันสอบสมัภาษณ์) 
 
เง่ือนไขในการเข้าศึกษาต่อ 

วุฒิการศึกษาจะต้องส าเรจ็การศึกษา ก่อนวันเปิดภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 
*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 

 
 
 
 
 

ข้อมูลก าหนดการรับสมัคร อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตร ีภาคปกติ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
การรับตรง 

--------------------------------- 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 การรับตรง ระหว่างวันท่ี 22 สิงหาคม 
– 21 ตุลาคม 2562 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้ 
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เว้นแต่หลักสูตร
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ( 3 ปี ) หรือเทียบเท่า 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีจะเข้า
ศึกษาหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ท่ีเทียบเท่าขึ้นไป ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง  ส าหรับนักศึกษา
ต่างชาติต้องส าเร็จการศึกษาเทียบได้ในระดับเดียวกัน 

1.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา ท้ังทางร่างกายและจิตใจ 
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2. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จ านวนรับ และคุณสมบัติ 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

คณะครุศาสตร ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
1 ชื่อสาขาวิชา : การประถมศึกษา (ค.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 21740101700201A 
10 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/
ประกาศการรับนักศึกษาหลักสตูรระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรอืเป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของคณะครศุาสตร์ 
โดยบุคคลที่จะเข้าศึกษาต้องมีความถนัดทางวิชาชีพ
ครู มีบุคลิกภาพ และจิตใจท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพคร ู
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 3.00 
2. ผลงานท่ีใส่ในแฟ้มสะสมผลงานไม่ควรเกิน 3 ปี 
ย้อนหลัง 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน)  
3. สอบสัมภาษณ์ 

2 ชื่อสาขาวิชา : การวัดประเมินและวิจัย
ทางการศึกษา (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740101700401A 

30 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเรจ็การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพทุกสาขาวิชา  
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา และ/หรือเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากวา่ 2.50 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน)  
3. สอบสัมภาษณ์ 

3 ชื่อสาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740101700601A 

60 
 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน)  
3. สอบสัมภาษณ์ 
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ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

2. มีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจติใจ
ที่เหมาะสมกับวิชาชีพคร ู
3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

4 ชื่อสาขาวิชา : จิตวิทยาและการแนะแนว 
(ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740101701201A 

50 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเรจ็การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา หรอืเป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา หรือข้อก าหนดใน
มาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากวา่ 2.50 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน)  
3. สอบสัมภาษณ์ 
 

5 ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740101701501A 

30 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเรจ็การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา และ/หรือเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากวา่ 2.50 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน)  
3. สอบสัมภาษณ์ 

6 ชื่อสาขาวิชา : พลศึกษา (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740101702801A 

15 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นไปตาม
ประกาศของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการบริหาร

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน)  
3. สอบสัมภาษณ์ 
4. สอบปฏิบัติ : ทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
 
*** หมายเหตุ :  
ผู้สมัครเตรียมชุดกีฬา
เพ่ือเข้ารับการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
ตามที่สาขาก าหนด *** 
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ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

โครงการผลติครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญา
ตรี (หลักสูตร 4 ปี) และข้อก าหนดของสาขาวิชา 
4. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1. มีความสามารถทางกีฬา เป็นตวัแทนหรือไดร้ับ
รางวัล ระดับจังหวัด ระดับชาติ ระดับนานาชาต ิ
2. สามารถเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
ตามที่สาขาก าหนด 
รายละเอียดการสอบปฏิบัติ 
ผู้สมคัรเตรียมชุดกีฬาเพื่อเข้ารับการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายตามที่สาขาก าหนด 

7 ชื่อสาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740101702401A 

35 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นไปตาม
ประกาศของทางมหาวิทยาลัย โดยมีผลการเรียน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00  
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  
3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการบริหาร
โครงการผลติครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี 
และข้อก าหนดในมาตรฐานสาขาวิชาที่ศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน)  
3. สอบสัมภาษณ์ 

8 ชื่อสาขาวิชา : ศิลปศึกษา (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740101702501A  
 

20 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวช. 
สาขาวิชาศิลปกรรม ศลิปะ ทัศนศลิป์ หรือ สาขาท่ี
เกี่ยวข้อง 
2. มีเกณฑ์คณุสมบัตเิพิ่มเตมิ คือ มีคุณสมบัติอื่น
ครบถ้วนตามระเบยีบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับ
นักศึกษาหลักสตูรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา  

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน)  
3. สอบสัมภาษณ์ 
4. สอบปฏิบัติ : 
ทดสอบความสามารถ
ทางด้านทักษะศิลปะ 
   4.1 ความรู้พ้ืนฐาน
ด้านองค์ประกอบศิลป์ 
   4.2 ทักษะพ้ืนฐาน
การวาดเส้น 
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ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา/สาขาวิชาก าหนด โดยบุคคล
ที่จะเข้าศึกษาต้องมีความถนัดทางวิชาชีพครูมี
บุคลิกภาพและจติใจที่เหมาะสมกบัวิชาชีพครูและมี
ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชา
ก าหนด 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1. เจตคติที่ดตี่อการประกอบวิชาชีพครูศิลปะ มี
สุขภาพใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครูศิลปะ 
โดยมสีุขภาพสมบรูณ์แข็งแรงปราศจากโรคหรือ
อาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูศิลปะ 
2. มีแฟ้มสะสมผลงานศลิปะ (Portfolio) ที่แสดงให้
เห็นถึงความสามารถดา้นศิลปะ และ/หรือมปีระวัติ
ผลงานการประกวด ทักษะด้านศลิปะในระดับ
สถาบัน ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 
รายละเอียดการสอบปฏิบัติ 
1. ความรู้พื้นฐานด้านองค์ประกอบศิลป ์
2. ทักษะพื้นฐานการวาดเส้น 

 
 
 
 

รายละเอียดในการสอบปฏิบัติและการเตรียมอุปกรณ์ (ศิลปศึกษา)  
สอบในวัน เวลา และสถานท่ี ตามก าหนดการสอบสัมภาษณ์ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

วิชาสอบปฏิบัต ิ อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 
1. ความรู้พื้นฐานด้านองค์ประกอบศิลป์ 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 สี
สเปรย์ สีน้ ามัน เป็นต้น 

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

รวมคณะครุศาสตร์ 250   
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ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
9 ชื่อสาขาวิชา : นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 21740102702501A 
60 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/
ประกาศการรับนักศึกษาหลักสตูรระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ ร่วมผลิต 
ภาควิชา/สาขาวิชาก าหนด โดยบคุคลที่จะเข้าศึกษา
ต้องมีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบคุลิกภาพและ
จิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูและมีความรู้
ความสามารถพ้ืนฐานทางนาฏยศลิป ์
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิก
และจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 
2. มแีฟ้มประวัตผิลงาน (Portfolio) 
รายละเอียดการสอบปฏิบัติ 
การแสดงความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง
ทางศิลปวัฒนธรรม 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. สอบปฏิบัติ : การ
แสดงความสามารถ
พิเศษด้าน
ศิลปะการแสดงทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

10 ชื่อสาขาวิชา : ภาษาไทย (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740102702001A 

90 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจ
เหมาะสมที่จะเป็นคร ู
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา หรอืเป็นไปตามข้อ 
บังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการศึกษา หรือข้อก าหนดในมาตรฐานวิชาชีพ 
หรือมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาต ิ
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
4. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.75 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์



หน้า 8 จาก 33 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

5. มีความรู้พื้นฐานภาษาไทย อยู่ในเกณฑ์ทีส่ามารถ
พัฒนาและต่อยอดได ้

11 ชื่อสาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740102702002A 

90 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
3. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจ
เหมาะสมที่จะเป็นคร ู
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา หรอืเป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา หรือข้อก าหนดใน
มาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ 
5. เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต 
6. ผู้ที่จบจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศต้อง
มีหนังสือเทียบโอนท่ีรับรองคุณวฒุิการศึกษาจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ผู้ที่สร้างช่ือเสียงให้กับสถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษจาก
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
8. หากมีผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
จากสถาบันท่ีได้รับการยอมรับทั้งในและ 
ต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น 
CU-TEP, TU-GET, IELTS, TOEFL เป็นต้น 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

12 ชื่อสาขาวิชา : สังคมศึกษา (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740102702701A 

30 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่
มีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข 
3. เป็นผู้ที่ไมม่ีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ 
หรือโรคส าคญัที่จะเป็นอุปสรรคตอ่การศึกษา 
4. ไม่เคยหรือป่วยเป็นโรคจติ โรคประสาท 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
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ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

5. มีความสมบรูณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจที่ไมเ่ป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 
6. เป็นผู้ที่มีความประพฤตเิรียบรอ้ยและรับรองต่อ
มหาวิทยาลยัได้วา่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรยีนเตม็
ความสามารถ และจะปฏิบัตติามระเบียบ ข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดย
เคร่งครดัทุกประการ 
7. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
8. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 3.00  
และผลการเรยีนเฉลีย่รวมในสาระวิชาสังคมศึกษา  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

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

รหัสสาขาวิชา : 21740102901001A 
100 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้มีความประพฤตเิรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันด ี
3. ไม่เป็นโรคตดิต่อร้ายแรง มีใบรบัรองแพทย์ท่ีให้
ความเห็นว่าสุขภาพเหมาะสมส าหรับการเข้าศึกษา 
4. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

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

(รป.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740102903101A 

120 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
2. คุณสมบตัิอื่นๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา 
โดยผ่านการคดัเลือกตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
และ/หรือการรับตรงของสถาบัน ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
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ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

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

รหัสสาขาวิชา : 21740102800401A 
30 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือในระดบัเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
3. เป็นผู้มีความสามารถด้านนาฏยศิลป์ (ไทยหรือ
สากล) หรือเป็นผูม้ีคุณสมบตัิอื่นท่ีคณะกรรมการ 
บริหารหลักสตูร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา พิจารณา
แล้วเห็นสมควรใหม้ีสิทธ์ิสมัครเข้ารับการศึกษาได ้
4. เป็นผู้มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน  
และเข้าใจภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างด ี
5. เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา และมสีุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง ไมเ่ป็นอุปสรรคตอ่การเรียนการสอน 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากวา่ 2.50 
รายละเอียดการสอบปฏิบัติ 
ปฏิบัตินาฏยศิลปไ์ทย หรือสากล 1 เพลง (ผู้สมัคร
เลือกเอง) 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. สอบปฏิบัตินาฏยศลิป์
ไทย หรือสากล 1 เพลง 
(ผู้สมัครเลือกเอง) 

16 ชื่อสาขาวิชา : ออกแบบกราฟิกและ    
อินโฟร์ (ศป.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740102800101A 

90 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ 2.00 ขึ้นไป และมีความ 
สามารถพื้นฐานทางด้านศิลปะและการออกแบบ มี
แฟ้มสะสมผลงานด้านศิลปะและการออกแบบที่
เกี่ยวข้อง 
3. ไม่เป็นผูเ้คยถูกคดัชื่อออก  หรือถูกไล่ออกจาก
สถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
นักศึกษา 
4. ไม่เคยเป็นผูต้้องโทษ  โดยค าพพิากษาถึงที่สุดให้
จ าคุก  เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิด
อันกระท าโดยประมาท 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. สอบปฏิบัติ 
 
หมายเหตุ : ผู้สอบเตรียม
อุปกรณ์ ดังนี้ 
1. ดินสอ EE 
2. ยางลบ 
3. กระดานรองเขียน 
ขนาด A2 



หน้า 11 จาก 33 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

5. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือก
ภายใต้โครงการพิเศษต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 
6. มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1. เป็นผู้มีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้าน
ศิลปะและการออกแบบ 
2. ต้องการประกอบอาชีพทางด้านการออกแบบ 
หรือเป็นผู้ประกอบการการตลาดสร้างสรรค ์
3. มี Portfolio ด้านศิลปะ หรือ การออกแบบ เช่น 
ผลงานภาพวาด, ผลงานออกแบบโปสเตอร์, โลโก้ 
หรืออ่ืนๆ เป็นต้น 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
17 ชื่อสาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740102901201A 

30 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา  
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
4. มีเจตคติทีด่ีเกี่ยวกับหลักสตูร และมีความพร้อมที่
จะเข้าร่วมกิจกรรมจิตบริการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคม 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน)  
3. สอบสัมภาษณ์ 

18 ชื่อสาขาวิชา : ภาษาจีน (ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740102901801A 

90 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ที่มีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
3. เป็นผู้ที่มีความสมบรูณ์ทั้งร่างกาย และจติใจที่ไม่
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. เป็นผู้ที่มีความประพฤตเิรียบรอ้ยและรับรองต่อ
มหาวิทยาลยัได้วา่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรยีนเตม็
ความสามารถ และจะปฏิบัตติามระเบียบ ข้อบังคับ

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน)  
3. สอบสัมภาษณ ์



หน้า 12 จาก 33 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดย
เคร่งครดัทุกประการ 
5. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

19 ชื่อสาขาวิชา : ภาษาไทย (ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740102902001A 

80 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน)  
3. สอบสัมภาษณ ์

20 ชื่อสาขาวิชา : ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ตะวันออก (ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740102902801A 

30 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ไม่เป็นโรคตดิต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ
โรคส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษาทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
4. มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามประกาศที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน)  
3. สอบสัมภาษณ ์

21 ชื่อสาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740102902501A 

80 
 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางสุขภาพร่างกาย ปัญญา 
และสุขภาพจิต 
3. ไม่เป็นผู้ทีม่ีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  
ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามค าพิพากษา
ของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุก เวน้แต่ความผดิที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
4. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของ
มหาวิทยาลยัว่าด้วยการรับเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน)  
3. สอบสัมภาษณ ์

22 ชื่อสาขาวิชา : สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
(ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740102903501A 

50 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ์ 
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ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

2. มคีุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/
ประกาศ การรับนักศึกษาหลักสตูรระดับปรญิญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

23 ชื่อสาขาวิชา : อาเซียนศึกษา (ศศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740102902601A 

30 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มคีุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/
ประกาศ การรับนักศึกษาหลักสตูรระดับปรญิญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน)  
3. สอบสัมภาษณ์ 

รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,000   

คณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 

24 ชื่อสาขาวิชา : การโฆษณาและธรุกิจ
บันเทิง (นศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740103901101A 

80 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

25 ชื่อสาขาวิชา : การประชาสมัพันธ์และ
การสื่อสารองค์การ (นศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740103900401A 

80 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

26 ชื่อสาขาวิชา : การสื่อสารมวลชน (นศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740103903801A 

80 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

27 ชื่อสาขาวิชา : ภาพยนตร์และดจิทิัลมีเดยี 
(นศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740103901601A 

60 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
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ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

3. มีความคิดสร้างสรรค์ในงานดา้นศิลปะและการ
สื่อสาร 
4. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานในด้านภาพยนตร์
และดิจิทลัมีเดีย 
5. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ.2560 

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

รหัสสาขาวิชา : 21740103610501A 
150 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือเทียบเท่า 
2. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขา/สาขาวิชาอื่น จากสถาบันอดุมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง 
3. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการบัญชี 
จากสถาบันท่ีกระทรวงศึกษาธิการ และ ก.พ. ให้การ
รับรอง 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

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

ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740103610301E 

60 
 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีมี
วุฒิเทียบเท่า 
2. รับนักเรียนไทยและนักศึกษาตา่งชาติที่สามารถ
พูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษได้เป็น
อย่างดี โดยต้องมผีลคะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อย
กว่า 500 หรือมีคะแนนสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 
3. ในกรณีที่นักเรียนไม่มผีลคะแนนสอบ TOEFL หรือ 
IELTS หรือได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2. 
นักศึกษาดังกล่าวจ าเป็นต้องเข้าปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกับทางมหาวทิยาลัยราชภัฏ 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์



หน้า 15 จาก 33 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

บ้านสมเด็จเจา้พระยาให้ผ่านตามเกณฑ์ที่ทาง
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยาก าหนดไว ้

30 ชื่อสาขาวิชา : การจัดการโลจสิตกิส์ 
(บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740103611001A 

60 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศกึษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือส าเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

31 ชื่อสาขาวิชา : การตลาด (บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740103610601A 

100 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือส าเร็จการศึกษา
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  
2. เป็นตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

322 ชื่อสาขาวิชา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740103610401A 

80 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือส าเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้
โครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

33 ชื่อสาขาวิชา : การประกอบการธุรกิจ 
(บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740103610801A 

60 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
2. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัร
วิชาชีพ  (ปวช.)  หรือ 
3. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาในสาขาที่
สัมพันธ์กันโดยผ่านการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยาก าหนด และเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ  เรื่องการจัด
การศึกษาหลักสูตรระดับปรญิญาตรี (ต่อเนื่อง) ของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  ข้อ 3  ให้
สถาบันอุดมศึกษารับผูส้ าเร็จการศกึษาระดับ ปวส.  
หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า  เขา้ศึกษาในหลักสตูร
ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ตามหลักเกณฑ์การเทียบ
โอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป หรือ 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์



หน้า 16 จาก 33 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้
โครงการพิเศษต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 

34 ชื่อสาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 21740103610701A 

60 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

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

รหัสสาขาวิชา : 21740103611101A 
50 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

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

รหัสสาขาวิชา : 21740103620101A 
80 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ / ข้อบังคับ/ 
ประกาศ การรับนักศึกษาหลักสตูรระดับปรญิญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ้

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

รวมคณะวิทยาการจัดการ 1,000   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 

37 ชื่อสาขาวิชา : คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104700801A 

60 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ-
คณิตศาสตร ์
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจ
เหมาะสมที่จะเป็นคร ู

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์



หน้า 17 จาก 33 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา หรอืเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือข้อก าหนด
ในมาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
ถ้ามีผลงาน รางวัลแสดงถึงความสามารถทาง
คณิตศาสตร์จะไดร้ับการพิจารณาเป็นกรณีพเิศษ 

38 ชื่อสาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104700901A 

40 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง หรอืเทียบเท่า หรือ
อนุปริญญา 
3. คุณสมบตัิอื่นๆ ครบถ้วนตามประกาศหรือ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา ภาควิชา/สาขาวิชาก าหนด 
โดยบุคคลที่จะเข้าศึกษาต้องมีความถนัดทางวิชาชีพ
ครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับวิชาชีพครู 
และมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร ์

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

39 ชื่อสาขาวิชา : เคมี (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104701001A 

30 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า
จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
เป็นไปตามประกาศของทางมหาวทิยาลัย 
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจ
เหมาะสมที่จะเป็นคร ู
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา หรอืเป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา หรือข้อก าหนดใน
มาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ 
 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์



หน้า 18 จาก 33 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

40 ชื่อสาขาวิชา : ชีววิทยา (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104701301A 

30 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษา 
ที่กระทรวงศึกษาธิการรบัรอง หรอืเป็นไปตาม
ประกาศของทางมหาวิทยาลัย 
2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการบริหาร
โครงการผลติครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญา
ตรี (หลักสูตร 4 ปี) และข้อก าหนดในมาตรฐาน
สาขาวิชาที่ศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

41 ชื่อสาขาวิชา : ฟิสิกส์ (ค.บ) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104701801A 

30 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศกึษาช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเน้นวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ หรือมคีุณวุฒิเทียบเทา่ และมีคณุวุฒิ
อื่น ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน)  
3. สอบสัมภาษณ์ 

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

รหัสสาขาวิชา : 21740104110701A 
48 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เปน็ผู้ก่ำลังศึกษำ หรอืส่ำเร็จกำรศึกษำไม่ต ่ำ
กว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำยหรอืเทียบเท่ำ ที มีหน่วย
กิตกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้วิทยำศำสตร์ 
ไม่ต ่ำกว่ำ 22 หนว่ยกิต คณิตศำสตร์ ไม่ต ่ำกว่ำ 12 
หน่วยกิต และภำษำอังกฤษ ไม่ต ำ่กว่ำ 9 หนว่ยกิต 
หมำยเหตุ : ในกรณีที มีหน่วยกิตกำรเรียนในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณติศำสตร์และ
ภำษำอังกฤษไม่ครบให้สถำบนักำรศึกษำจัด
กำรศึกษำเพิ มเติมให้ครบตำมก่ำหนด 
2. มีสุขภำพสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ไม่
เจ็บป่วยหรอืเปน็โรคติดต่อร้ำยแรง หรือมีควำม
ผิดปกติที เป็นอปุสรรคต่อกำรศึกษำและ/หรือกำร
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชำชพีกำรแพทย์แผน
ไทย 
หมำยเหตุ: ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ของสำขำวชิำ
กำรแพทย์แผนไทย มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และให้กำรรับรองโดย
สถำนพยำบำลของรฐั 
3. มีคุณสมบัติอื นๆ ตำมที มหำวทิยำลัยรำชภัฏ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำก่ำหนด 
 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 



หน้า 19 จาก 33 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

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

การเกษตร (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104500101A 

30 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเรจ็การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

44 ชื่อสาขาวิชา : คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104210301A 

40 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา หรือเปน็ไปตามระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

45 ชื่อสาขาวิชา : เคมี (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104210401A 

25 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในแผนการ
เรียนสายวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ หรือ 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรอืเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

46 ชื่อสาขาวิชา : จุลชีววิทยา (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104210501A 

40 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในแผนการ
เรียนของวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรอืเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
ไม่เป็นโรคตาบอดสี (น าใบรับรองแพทย์มาในวัน
สอบสัมภาษณด์้วย) 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

47 ชื่อสาขาวิชา : ชีววิทยา (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104210701A 

50 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรยีนของ
วิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ หรือเทยีบเท่า 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์



หน้า 20 จาก 33 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรอื เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

48 ชื่อสาขาวิชา : เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.)
รหัสสาขาวิชา : 21740104111301A 

10 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามญัแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ ท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่มภีาวะ
ตาบอดสี ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อรา้ยแรงอัน
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3. มีคุณสมบัติอืน่ ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจา้พระยาก าหนด 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

49 ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104212001A 

50 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง หรอืเทียบเท่าหรือ
อนุปริญญา 
3.  มีเกณฑ์คณุสมบัติเพิม่เตมิตามการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส ์

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

50 ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104220101A 

50 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรอืเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

51 ชื่อสาขาวิชา : นวัตกรรมและเทคโนโลยี
พอลิเมอร์ (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104210402A 

25 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรอืเป็นไปตาม

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน)  
3. สอบสัมภาษณ์ 



หน้า 21 จาก 33 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

52 ชื่อสาขาวิชา : ฟิสิกส์ (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104212701A 

30 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามญัโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ หรือมีวุฒิเทยีบเท่าตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

53 ชื่อสาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104220201A 

60 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือส าเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือ
เทียบเท่า หรืออนุปรญิญา 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรอื เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

54 ชื่อสาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104211001A 

40 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรอื เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

55 ชื่อสาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104211901A 

30 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.  เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของ 
วิทยาศาสตร์-คณติศาสตร ์
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/ หรือ เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
3. เป็นผู้มีความสมบรูณ์ทั้งรา่งกาย และจติใจไมเ่ป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 
 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์



หน้า 22 จาก 33 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

56 ชื่อสาขาวิชา : อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104112701A 

40 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร ์
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา(สกอ.) และ/หรือ
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา และระบบแอดมิชช่ัน
โดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลัย 
3. ผู้สมัครที่มีคณุสมบัตินอกเหนือไปจากท่ีระบุไว้
ข้างต้น อาจเข้าศึกษาไดโ้ดยให้อยูใ่นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร วท.บ. อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เช่น การเทียบโอนผลการเรียนรู้
สามารถเทียบได้ทั้งในระบบการศกึษา โดยสามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาระหว่างสถาบันท่ี
ขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูร้ะดับชาติ ในระดับปรญิญา
ตร ี
 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

57 ชื่อสาขาวิชา : แอนิเมชั่นและดิจทิัลมีเดยี 
(วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740104211601A 

65 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
เป็นผู้ก าลงัศึกษา หรือส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ (ถ้ามี) 
1. มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมี
ความรับผิดชอบ 
2. มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีความตั้งใจศึกษา
เล่าเรียน และปฏิบัติตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
3. มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจติใจที่ไม่เป็น
อุปสรรคตอ่การศึกษา และไม่เป็นผู้เสพ 
สารเสพติด 
หมายเหตุ : น าผลงาน (ถ้ามี) ด้านศิลปะ หรือ
การ์ตูน หรือคอมพิวเตอร์กราฟิก มาแสดงในวัน
สอบสัมภาษณ ์
 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 



หน้า 23 จาก 33 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

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

รหัสสาขาวิชา : 21740104112702A 
50 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าสาย
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ตามระเบียบการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจา้พระยา โดยระบบโควตา ระบบรับตรง 
ระบบการคัดเลือกโดยโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลยั และระบบการคัดเลอืกเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการหรือระบบ
แอดมิชช่ัน 
2. ผู้สมัครต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมต่่ ากว่า 2.50 
3. ผู้สมัครที่มีคณุสมบัตินอกเหนือไปจากท่ีระบุไว้
ข้างต้น อาจเข้าศึกษาไดโ้ดยให้อยูใ่นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
 

รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 873   

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

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

(ทล.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740105212102A 

90 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านัก
คณะกรรมการการอดุมศึกษาและหรือเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลยั 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

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

(บธ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740105610801A 

120 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเรจ็การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ต้องไม่เป็นผู้ทีม่ีความบกพร่องทางการศึกษา ได้แก่ 
ตาบอดสี บกพร่องทางการมองเหน็ บกพร่องทางการ
ได้ยิน และความผิดปกติทางสมอง (ออทิสติก) 
3. ต้องไม่เป็นโรคประจ าตัวร้ายแรง ได้แก่ วัณโรค 
ไวรัสตับอักเสบบี และโรคภูมิคุม้กันบกพร่อง (AIDS) 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์



หน้า 24 จาก 33 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

4. ต้องไม่เป็นผูต้ิดสารเสพตดิทุกชนิด 
5. ต้องเป็นผู้ที่มีใจรักในการประกอบอาหารและการ
บริการ 
6. นอกจากนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
61 ชื่อสาขาวิชา : เทคโนโลยีโลจิสตกิส์ 

(วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740105210201A 

60 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา หรือเป็นผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
เฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านโลจสิติกส ์
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านัก
คณะกรรมการการอดุมศึกษา หรอืเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลยั 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน)  
3. สอบสัมภาษณ์ 

62 ชื่อสาขาวิชา : ออกแบบผลิตภณัฑ์ 
อุตสาหกรรม (วท.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740105212101A 

60 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรอืเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจติใจ ไมม่ี
ประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรค 
อาการของโรค หรือมคีวามพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา ดังต่อไปนี ้

- มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจติ (psychosis) 
โรคประสาท (neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพ
แปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality 
หรือ borderline personality  รวมถึงปัญหาทาง
จิตเวชอื่นๆ ทีพ่ิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและต่อการประกอบวิชาชีพ 

- โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อ
ผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์



หน้า 25 จาก 33 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

- โรคไมต่ิดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 

- ติดสารเสพติดให้โทษ 
- ตาบอดทั้ง 2 ข้าง หรือแม้แต่ข้างเดียว หรือมี

ความผิดปกติในการเห็นภาพ 
- ตาบอดสี โดยเฉพาะแม่สีหรือตาบอดสีชนิด

รุนแรง ซึ่งไดร้ับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว 
- หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยิน

สูงกว่า 40 dB) จากการผดิปกติทางประสาทรับฟัง
เสียง หูหนวกหรือหตูึง (threshold ของการได้ยิน
สูงกว่า 40 dB) จากการผดิปกติทางประสาทรับฟัง
เสียง (Sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้าง
เดียว 

- มีความพิการของนิ้วมือ มือ แขน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
63 ชื่อสาขาวิชา : วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.) 

รหัสสาขาวิชา : 21740105301501A 
60 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรอืเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

64 ชื่อสาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล
การผลิต (วศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740105300701A 

90 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเรจ็การศึกษาไม่ต่ า
กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรยีนของ
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตรห์รือเทียบเท่า 
2. ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเรจ็การศึกษาไม่ต่ า
กว่าประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเขียนแบบ
เครื่องกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลงั สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรืออ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรอื เป็นไปตาม

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์



หน้า 26 จาก 33 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

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

การผลิตและโลจสิติกส์ (อส.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740105212201A 

120 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศกึษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์

รวมคณะวิศวกรรมศาสตร์และ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

600   

วิทยาลัยการดนตรี 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 

66 ชื่อสาขาวิชา : ดนตรีตะวันตกศึกษา 
(ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740106702501A 
 
เลือกเคร่ืองดนตรีก่อนเข้าสอบสมัภาษณ์ 

http://110.170.232.212/music
/index.php 

หลังจากช าระเงินค่าสมัครแล้ว 
3 – 5 วันท าการ 

50 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจ
เหมาะสมที่จะเป็นครู และมีความรู้ความสามารถ
พื้นฐานทางดนตรีตะวันตก 
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/
ประกาศการรับนักศึกษาหลักสตูรระดับปริญญาตรี
ของมหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา หรอืเป็นไปตามที่
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
ภาควิชา/สาขาวิชาก าหนด 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
5. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู มี
บุคลิกภาพและจติใจเหมาะสมกับการประกอบ
วิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจาก
โรคหรืออาการของโรค อันเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
6. มีแฟ้มประวัตผิลงาน (Portfolio) ทางด้านดนตรี
ตะวันตก มผีลงานการแสดง การประกวดทางดนตรี
ตะวันตกในระดับสถาบัน ระดับจังหวัด ระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาต ิ
7. เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทาง
ดนตรตีะวันตก และสอบสัมภาษณ ์

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. สอบปฏิบัติ 



หน้า 27 จาก 33 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

8. เข้ารับการคดัเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยั คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลักสตูร
ก าหนดเพิ่มเติม 
รายละเอียดการสอบปฏิบัติ 

การทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรี
ตะวันตก และสอบสัมภาษณ์ ทดสอบในประเด็น/
หัวข้อ ดังนี้ 
1. ความรู้ ประกอบด้วย การวัดความสามารถทาง
วิชาชีพครู พ้ืนฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก และโสต
ทักษะทางดนตรีตะวันตกเบื้องต้น 
2. ความสามารถในการปฏิบัติดนตรีตะวันตก 
ประกอบด้วย 
   2.1 การปฏิบัตบิันไดเสียงเมเจอร์ (Major 
Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale) ทุก
แบบ และ Arpeggio ไม่เกิน 4 ชาร์ป (Sharp) 4 
แฟลต (Flat) 
   2.2 บทเพลงที่น ามาปฏิบัติต้องจัดอยู่ในระดับ 
ปานกลาง หรือมีทักษะไม่ต่ ากว่าเกรด 4 (Trinity) 
   2.3 การอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight Reading) 
3. สอบสัมภาษณ์ เพ่ือวัดเจตคติที่ดีต่อการประกอบ
วิชาชีพครู ประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และ
ความพร้อมในการศึกษาต่อในหลักสูตร 

67 ชื่อสาขาวิชา : ดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740106702502A 

45 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจ
เหมาะสมที่จะเป็นครู และมีความรู้ความสามารถ
พื้นฐานทางดนตรีไทย 
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/
ประกาศการรับนักศึกษาหลักสตูรระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา หรอืเป็นไปตามที่
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
ภาควิชา/สาขาวิชาก าหนด 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. สอบปฏิบัติ 



หน้า 28 จาก 33 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค
หรืออาการของโรค อันเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
2. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู มี
คุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการ
ประกอบวิชาชีพคร ู
3. มีความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย และมี
ผลงานทางด้านดนตรไีทยในระดับสถาบัน ระดับ
ภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ โดยแนบ
หลักฐานประกอบใน Portfolio 
4. เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทาง
ดนตรไีทย และสอบสัมภาษณ ์
5. เข้ารับการคดัเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยั คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลักสตูร
ก าหนดเพิ่มเติม 
 
รายละเอียดการสอบปฏิบัติ 

การทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย 
และสอบสัมภาษณ์ ทดสอบในประเด็น/หัวข้อ 
ดังนี้ 
1. ความรู้ ประกอบด้วย การวัดความสามารถทาง
วิชาชีพครู การสอบพื้นฐานทางดนตรีไทย ทฤษฎี
ดนตรีไทย และคีตกวี 
2. ความสามารถในการปฏิบัติดนตรีไทย จ านวน 
2 เพลง คือ 
   2.1 เพลงบังคับ 1 เพลง (เคร่ืองสาย – เพลง
นางนาค 2 ชั้น, ปี่พาทย์ – เพลงสาธุการ) 
   2.2 เพลงถนัด 1 เพลง (เลือกได้อิสระเพ่ือแสดง
ทักษะทางดนตรีไทยของผู้สมัคร) 
3. สอบสมัภาษณ์ เพ่ือวัดเจตคติที่ดีต่อการประกอบ
วิชาชีพครู ประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และ
ความพร้อมในการศึกษาต่อในหลักสูตร 
 
 



หน้า 29 จาก 33 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

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

รหัสสาขาวิชา : 21740106800201A 
 
เลือกเคร่ืองดนตรีก่อนเข้าสอบสมัภาษณ์ 

http://110.170.232.212/music
/index.php 

หลังจากช าระเงินค่าสมัครแล้ว 
3 – 5 วันท าการ 

45 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ / ข้อบังคับ / 
ประกาศการรับนักศึกษา หลักสตูรระดับปรญิญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางสมอง จิตใจ 
ร่างกาย ท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนและการสอน
ดนตร ี
คุณสมบัติเฉพาะ 
1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรี
ตะวันตก หรือขับร้อง การอ่านโนต้ดนตรีตามเกณฑ์
ที่สาขาวิชาดนตรตีะวันตกก าหนด 
2. มีความรู้พื้นฐานความรู้ทฤษฎีตะวันตก และด้าน
โสตทักษะตามเกณฑ์ทีส่าขาวิชาดนตรีตะวันตก
ก าหนด 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ (ถ้าม)ี 
1. กรณีผูส้มัครมีใบรับรองผ่านการทดสอบวัดระดับ
ทฤษฎีดนตรตีะวันตก ตามมาตรฐานของการสอบวัด
ระดับตั้งแต่เกรด 4 ข้ึนไป ได้แก่ Trinity หรือ 
ABRSM หรือ TIME หรือ BSRUMTC ที่จัดสอบโดย
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา สามารถน ามาใช้ในการยื่นสมัครสอบเพื่อ
ใช้เป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อ 
โดยใบรับรองที่ผ่านการทดสอบ จะต้องมีอายุการ
รับรองไมเ่กิน 1 ปี (นับจากวันที่ระบุในใบรับรอง) 
2. กรณีผูส้มัครมีใบรับรองผ่านการทดสอบวัดระดับ
ทักษะปฏิบัติดนตรีที่ตรงตามประเภทของเครื่อง
ดนตรเีอกท่ีใช้ในการสอบ ตามมาตรฐานของการ
สอบวัดระดับตั้งแตเ่กรด 4 ข้ึนไป ของ BSRUMTC 
ที่จัดสอบโดยวิทยาลยัการดนตรี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา สามารถน ามาใช้ใน
การยื่นสมัครสอบเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
พิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อ โดยใบรับรองที่ผ่าน

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. สอบปฏิบัติ 



หน้า 30 จาก 33 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

การทดสอบ จะต้องมีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี 
(นับจากวันที่ระบุในใบรับรอง) 
รายละเอียดการสอบปฏิบัติ 
ทดสอบบันไดเสียง (Scale) 4 sharp 4 flat บท
เพลงบรรเลงเด่ียว เช่น Concerto, Sonata หรือ 
บทเพลงอื่นๆ และ Etude ที่มีระดับความยาก
เทียบเท่าในบทเพลงดังกล่าว/อ่านโน้ตฉับพลัน 
(sight reading) 

69 ชื่อสาขาวิชา : ดนตรีไทย (ดศ.บ.) 
รหัสสาขาวิชา : 21740106800202A 

30 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/
ประกาศ การรับนักศึกษาหลักสตูรระดับปรญิญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา วิทยาลัยการดนตรี ภาควิชา/
สาขาวิชาก าหนด โดยบุคคลที่จะเข้าศึกษาต้องมี
ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทย ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีปญัหาหรือ
อุปสรรคทางด้านร่างกายและสติปญัญาที่ส่งผล
กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการเรยีนดนตรี 
2. มีเจตคติ คณุลักษณะและบคุลกิภาพที่ดี 
เหมาะสมแก่การประกอบวิชาชีพทางดนตร ี
3. มีความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย หรือมี
ผลงานทางด้านดนตรไีทยในระดับสถาบัน ระดับ
ภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ โดยแนบ
หลักฐานประกอบใน Portfolio 
4. เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทาง
ดนตรไีทย และสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยั วิทยาลัยการดนตรี และ/หรือหลักสูตร
ก าหนดเพิ่มเติม 
 
 

1. Portfolio 
2. GPAX (4 ภาคเรียน) 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. สอบปฏิบัติ 



หน้า 31 จาก 33 
 

ล าดับ ชื่อสาขาวิชา และรหัส 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา 

รายละเอียดการสอบปฏิบัติ 
1. มีความสามารถในการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทย 
และขับร้องเพลงไทย ได้แก ่เพลงบังคับ 1 เพลง 
(เลือกเฉพาะเพลงใดเพลงหนึ่งตามรายชื่อเพลงที่
ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ขั้นที่ 4 – 
6) และเพลงตามถนัด 1 เพลง 
2. มีความรู้พ้ืนฐานด้านทฤษฎีดนตรีไทย คีตกวี 
ประวัติและพัฒนาการดนตรีไทย 
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ประเมินคุณลักษณะ 
บุคลิกภาพ และความพร้อมในการศึกษาต่อใน
หลักสูตร 

รวมวิทยาลัยการดนตรี 170   

รวมทั้งหมด 3,893   
 

3. การสมัครเข้าศึกษา และรายละเอียดขั้นตอนสมัคร 
3.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563     
รอบการรับตรง แล้วจึงด าเนินการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถ เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา 

3.2 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา สามารถท าการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์
http://admission.bsru.ac.th หรือ www.bsru.ac.th และคลิก “สมัครเรียน” ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 
– 21 ตุลาคม 2562 

3.3 เลือกสมัครสอบได้ 1 สาขาวิชาโดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท 
3.4 ผู้สมัครทุกคนต้องท าการ “ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ” ก่อนการสมัครเรียน โดยผู้สมัครทุกคนลงทะเบียนได้

เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th ซึ่งในข้ันตอนนี้ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูล
ส่วนบุคคล, ข้อมูลที่อยู่ในส าเนาทะเบียนบ้าน และข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน จากนั้นคลิก “ลงทะเบียน” 
 
 
 
 
 
 

 

*** หากผู้สมัครคนใดที่คลิก ลงทะเบียน แล้วระบบแจ้งเตือนว่า 
“เลขประจ าตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล” 
แสดงว่าผู้สมัครเคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว 

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

(หากผู้ใดไม่เคยเปลี่ยน/ตั้งรหัสผ่าน ให้ใช้เลขที่บัตรประชาชน เป็นรหัสผ่าน) *** 
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3.5 หลังจากผู้สมัคร ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ/เข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิก “สมัครเข้าศึกษาต่อ” เพ่ือกรอกข้อมูล 
การสมัคร และเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร 

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

ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 21 ตุลาคม 2562 หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ช าระเงินภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  

     จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่กรอกในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ 
3.9 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะ การช าระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ หลังจากวันที่ช าระค่าสมัครแล้ว  

3 วันท าการ (ไม่นับรวมวันช าระค่าธรรมเนียมการสมัครในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)  
โดยเข้าสู่ระบบรับสมัคร และคลิก“ผลการสมัคร” หากการสมัครสมบูรณ์ สถานะผู้สมัครจะเป็น 
“ผู้สมัครเข้าคัดเลือก” 

 

4. เงื่อนไขการสมัคร 
4.1 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัย 

ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้น       
ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิเข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 

5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

5.1 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 
การรับตรง ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกตามท่ีสาขาวิชาก าหนด ทั้งนี้ การ
พิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

5.2 การสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบความสามารถเฉพาะทาง (ถ้ามี) ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาก าหนด 
 

6. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
6.1 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้ 1 สาขาวิชา 
6.2 เอกสาร/หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 

- บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง (หากผู้เข้าสอบไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดง 
อนุญาตให้ใช้บัตรอ่ืนๆ ที่ทางราชการออกให้โดยจะต้องมีเลขท่ีประจ าตัวประชาชนพร้อมรูปก ากับ 
เช่น ใบขับข่ี หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบได้) ** กรณีไม่มีหลักฐานแสดง
ยืนยัน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบทุกกรณี **  
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- Portfolio น ามาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์  
- ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1 ฉบับ 
- เอกสาร หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ เพิ่มเติม ตามที่สาขาวิชาได้ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร  

6.3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โดยผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน สถานะการสมัคร 
จะเป็น “ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก” ส าหรับผู้ที่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน สถานะการสมัคร จะเป็น 
“ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก”  

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

 

7. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 
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 าเนาวุฒิการศกึษา (ระเบียนแสดงผลการเรียน) 3 ฉบับ (วุฒิการศึกษาจะต้องส าเร็จ
การศึกษา ก่อนวันเปิดภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษา
ต่อเป็นโมฆะ) 

 

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว 
*** ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ *** 

ผู้สมัครที่ไม่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวันเวลาที่ประกาศ 
จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

8. การปฐมนิเทศ 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หรือเว็บไซต์ส านักกิจการนักศึกษา 

http://dsad.bsru.ac.th 
 
        


