
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota คร้ังที่ 1 
กิจกรรม วัน / เดือน / ปี 

1.  สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ 
http://admission.bsru.ac.th 

สามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา ค่าสมัคร 300 บาท 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2566 

2.  ชําระเงินค่าสมัคร ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์  
ทุกสาขาทั่วประเทศ 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2566 

3.  ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามช่องทางท่ีสาขาวิชากําหนด  
4.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษา  
ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th 

วันอังคารที ่28 มีนาคม 2566 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

5.  วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 
6.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
7.  วันรายงานตัวพร้อมชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ 

(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 
วันที่ 6 – 10 เมษายน 2566 

8.  ยืนยันสิทธิ์ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com 
(ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลอืก 

ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา 
จะขอสิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้) 

วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2566 

9.  วันเปิดภาคเรียน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
หมายเหตุ 

ผู้สมัครที่ดําเนินการเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 1 และชําระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อผู้มี
สิทธ์ิสอบ ให้ติดต่อสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 5) ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมนําหลักฐานการชําระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร 0-2473-7000 ต่อ 
1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998 (กรุณาติดต่อก่อนวันสอบสัมภาษณ์) 

 

เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ 
วุฒิการศึกษาจะต้องสําเร็จการศึกษา ก่อนวันเปิดภาคเรียน ประจาํปีการศึกษา 2566 

*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 
 

ข้อมูลกําหนดการรับสมัคร อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม



 

 

 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS) 

ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1 
------------------------------ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้า
ศ ึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที ่  2 Quota ครั ้งท ี ่  1  
ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2566 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
สอบคัดเลือกดังนี้ 

 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เว้นแต่หลักสูตร
ปริญญาตรี (ต่อเน ื ่อง ) จะต ้องสำเร ็จการศึกษาระดับอนุปร ิญญา (3 ปี) หร ือเท ียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์ กับสาขาวิชาที่จะเข้า
ศึกษาหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเท่าขึ้นไป ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง สำหรับนักศึกษา
ต่างชาติต้องสำเร็จการศึกษาเทียบได้ในระดับเดียวกัน 

2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
 



 

 

2. การสมัครเข้าศึกษา และรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร 
2.1  ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปี
การศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1 แล้วจึงดำเนินการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถ 
เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท  

2.2  ผู ้สนใจสมัครเข้าศึกษา สามารถทำการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที ่เว็บไซต์ 
http://admissin.bsru.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2566  

2.3  กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียดก่อน
ทำการ “ยืนยันการสมัคร” 

2.4  พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก เพ่ือนำไปชำระค่สมัคร 
2.5  ชำระค่าสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่ว

ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2566 หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ชำระเงิน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่กรอกในระบบรับ
สมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ 

2.6  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะ การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ หลังจากวันที่ชำระ
ค่าสมัครแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในวันเสาร์ วัน
อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โดยเลือกเมนู “ตรวจสอบผลการสมัคร” หากการสมัคร
สมบูรณ์ สถานะผู้สมัครจะเป็น “ผู้สมัครเข้าคัดเลือก” 

 
3.  เงื่อนไขการสมัคร  

3.1  ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร
หากมหาวิทยาลัย ตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู ้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
ประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิเข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัคร
แล้วจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

3.2  นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ คนละ 1 สิทธิ ์ นักเรียนสามารถเลือกสมัครรอบใดก็ได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด แต่เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถเข้ารับการคัดเลือกในรอบ
ถัดไป หากต้องการเข้ารับการคัดเลือกในรอบถัดไปจะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการ
ยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องทําในระยะเวลาที่กําหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การสละ 

 



 

 

สิทธิ์ที่ได้รับแล้วเพื่อใช้สิทธิ์ใหม่จะกระทําได้เพียงครั้งเดียว การสละสิทธิ์นอกเหนือจาก
เวลาที่กําหนด ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบ 

 

4.  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา และคุณสมบัติผู้สมัคร  
4.1  ผู ้ที ่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยาเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปี
การศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1 ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติ และ
เกณฑ์การคัดเลือกตามที่สาขาวิชากำหนด ทั้งนี้ การพิจารณาและการตัดสินผล
การคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

4.2  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 
 

5.  ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566) 
5.1  ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้ 1 สาขาวิชา 
5.2  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษามี 3 รูปแบบ คือ  

1)  การสมัภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ (ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางมหาวิทยาลัย) 

2) การสัมภาษณ์ผ่านทางโปรแกรมอื่น ๆ ในลักษณะที่สามารถ Voice Call /Video 
Call ได้ตามที่สาขาวิชากําหนด (ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

3) สอบสัมภาษณ์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
5.3  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 โดยผู้ที่

สอบสัมภาษณ์ผ่าน สถานะการสมัคร จะเป็น “ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก” สําหรับผู้ที่
สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน สถานะการสมัคร จะเป็น “ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก” 

5.4  หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กําหนดไว้
ในประกาศรับสมัคร หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือปลอมแปลง
เอกสารจะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม 

  



 

 

 
6.  การรายงานตัวเป็นนักศึกษา (วันที่ 6 – 10 เมษายน 2566) 

*** เป็นการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย *** 
6.1 บันทึกข้อมูลผู้รายงานตัว (ผู้สมัครต้องดําเนินการบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนที่จะพิมพ์

ใบชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า) 
1)  เข้าเว็บไซต์ mis.bsru.ac.th 
2)  กดปุ่ม “ระบบรับสมัครนักศึกษา” 
3)  กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” และกรอกรหัสบัตรประชาชน ทั้ง 2 ช่อง (ในกรณีที่ไม่เคยตั้ง

รหัสผา่นใหม่) จากนั้น กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 
4)  กดปุ่ม “ผลการสมัคร” 
5)  กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูลก่อนรายงานตัว” 
6)  กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องจากนั้น กดปุ่ม “บันทึก” หากกรอกข้อมูลครบถ้วน จะปรากฏ

หน้าจอ “ผลการสมัคร” แต่ถ้าหากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ** หน้าจอก็จะอยู่ที่ขั้นตอนนี้
เหมือนเดิม และมีข้อความขึ้นด้านบนว่า “เกิดข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลกรุณา
ตรวจสอบ” วิธีแก้ไข คือ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกอีกครั้งว่ากรอกถูกต้องและครบถ้วน
หรือไม่ หากไม่ครบถ้วนให้กรอกให้ครบ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “บันทึก” อีกครั้ง 

7)  เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน จะปรากฏหน้าจอ “ผลการสมัคร” จากนั้นกดปุ่ม “ถอยกลับ” 
8)  กดปุ่ม “ออกจากระบบ” 

 
6.2 พิมพ์ใบชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

1)  เข้าเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th 
2)  กดปุ่ม ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ/เข้าสู่ระบบ 
3)  กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบ” จากนั้นเข้าสู่ระบบโดย

ใส่ รหัสผ่าน (เลือกวันเกิดจากปฏิทิน) จากนั้นกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 
4)  กดปุ่ม พิมพ์ใบชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
5)  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้อง ให้  ที่หน้าข้อความ

ข้าพเจ้าฯ ขอยืนยันว่าได้ตรวจสอบข้อมูลดังข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
จากนั้นกดปุ่ม พิมพ์ใบชําระเงิน (หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้กลับไปแก้ไขข้อมูลที่
เว็บไซต์ mis.bsru.ac.th ตามขั้นตอนที่ 6.1) 



 

 

6)  พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า/ใบเสร็จรับเงิน จากนั้นนําไปชําระ
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ 

6.3  ตรวจสอบรหัสนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ https://link.bsru.ac.th/studentstatus โดยใส่
เฉพาะชื ่อ - นามสกุล จากนั ้น กด “ค้นหา” สามารถตรวจสอบได้หลังจากวันที่ชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้ว 3 วันทําการ (ไม่นับรวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

6.4  ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาได้ที ่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา : http://mis.bsru.ac.th  
กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” โดยใช้รหัสประจําตัวนักศึกษาที่ได้จากข้อ 6.3 สําหรับรหัสผ่านให้
ใช้เลขที ่บัตรประจําตัวประชาชนในการเข้าใช้งาน เลือกเมนูประวัตินักศึกษาเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูล 

6.5  ส่งหลักฐานการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ได้ที่ https://aarservice.bsru.ac.th/document
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2566 

6.6  หลักฐานการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ประกอบด้วย 
1)  บัตรประชาชน 
2)  ทะเบียนบ้าน 
3)  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
4)  วุฒิการศึกษา (ปพ.1) 

วุฒิการศึกษาจะต้องสําเร็จการศึกษา ก่อนวันเปิดภาคเรียน ประจําปีการศึกษา 2566 
*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 

6.7 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้รับชําระจากนักศึกษาไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจะ
ไม่คืนให้กับนักศึกษาไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

6.8 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ 

6.9 ผู้สมัครที่ไม่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวันเวลาที่ประกาศ จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ใน
การเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 



 

 

 
7.  การปฐมนิเทศ 

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หรือเว็บไซต์สํานักกิจการนักศึกษา
https://sa.bsru.ac.th 

 
8.  สถานที่ติดต่อสอบถาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 
เลขที่ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998 
 
 

       ประกาศ ณ วันที่    11    มกราคม 2566 
  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. การประถมศึกษา 
หลักสูตร : ครุศาสตรบณัฑิต คณะ : ครุศาสตร ์
จำนวนรับ : 24 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740101700201A 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1) ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามีค่านิยมเจตคติที่ดี และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูและผ่านเกณฑ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังค ับการคัดเลือกซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด 

2) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
3) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
4) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
5) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของคณะครุศาสตร์ โดยบุคคลที่จะเข้าศึกษาต้องมีความถนัดทางวิชาชีพครู  

มีบุคลิกภาพ และจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู 
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี) 

มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูไม่เป็นผู้ทุพลภาพ หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู  โดยมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรงอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมไมต่่ำกว่า 3.00 

สําหรับผู้สาํเรจ็การศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร)  
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมคัรสาขาวิชา ค.บ. การประถมศึกษา ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ e-mail : 

elementary.bsru@gmail.com หรือ กลุ่มไลน์ “TCAS 66/2Bsru การประถมศกึษา” 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ผ่านกลุ่มไลน์ “TCAS 66/2Bsru การประถมศกึษา” 

QR Code สาขาวิชา ค.บ. การประถมศึกษา (ไม่ต้องเดินทางมาทีม่หาวิทยาลัย) 



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา 
หลักสูตร : ครุศาสตรบณัฑิต คณะ : ครุศาสตร ์
จำนวนรับ : 15 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740101700401A 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ผู้เข้าศึกษาต้องกําลังศึกษา หรอืสําเร็จการศึกษาไม่ตำ่กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคา่นิยม 
เจตคติทีด่ีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูและผ่าน
เกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคดัเลือกซึง่
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด 

2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
3. ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตามที่คณะกาํหนด 
4. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยาหรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี) 

มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครไูม่เป็นผูทุ้พลภาพ หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิงานในวิชาชีพครู 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 

สําหรับผู้สาํเรจ็การศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร)  
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมคัรเข้าศึกษาสาขาวิชา ค.บ. การวัดประเมินและวิจยัทางการศึกษา ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ กลุ่มไลน์ 

“TCAS66.BSRU วัดประเมินและวิจัย” 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ผ่านกลุ่มไลน์  
“TCAS 66/2Bsru วัดประเมินและวิจัย”  
(ไม่ต้องเดินทางมาทีม่หาวิทยาลัย) 
 
 QR Code สาขาวิชา ค.บ. การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา 



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตร : ครุศาสตรบณัฑิต คณะ : ครุศาสตร ์
จำนวนรับ : 25 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740101700601A 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ผู ้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที ่ 6 หรือเทียบเท่า มีค่านิยม เจตคติที ่ดีและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูสอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูและผ่านเกณฑ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด 

2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 

สําหรับผู้สาํเรจ็การศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร)  
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
ผู้สมคัรเข้าศึกษาสาขาวิชา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ ์

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. เคมี 
หลักสูตร : : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) คณะ : ครุศาสตร ์
จำนวนรับ : 30 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740101701001A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า 
2. มีความถนัดในวิชาชีพครูมีบุคลกิภาพและจติใจเหมาะสมที่จะเป็นครู 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา ว่าด้วยการศึกษา หรือข้อกําหนดในมาตรฐานวิชาชีพ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

สําหรับผู้สาํเรจ็การศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร)  
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมคัรเข้าศึกษาสาขาวิชา ค.บ. เคมี ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ กลุ่มไลน์ “TCAS 66 ค.บ.เคมี” 

https://line.me/R/ti/g/tfZE5x4Psx  หรือแสกนQR code ด้านล่าง 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

 สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ผ่านกลุ่มไลน์ “TCAS 66 ค.บ.เคมี”  
(ไม่ต้องเดินทางมาทีม่หาวิทยาลัย) 

 
 
 
 
 

 

  
QR Code สาขาวิชา ค.บ. เคมี 



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว 
หลักสูตร : : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) คณะ : ครุศาสตร ์
จำนวนรับ : 25 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740101701201A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

ผู้เข้าศึกษาต้องกําลังศึกษา หรือสาํเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านยิมเจตคติ
ที่ดีและคณุลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคณุลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด 
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี) 

เป็นผู้ที่มสีุขภาพจิตปกติและสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน หากมี
ประสบการณ์การทํากิจกรรมทีเ่กีย่วกับการแนะแนว การให้คาํปรึกษา เช่น กิจกรรมนักเรียนเพื่อนใหป้รึกษา (Youth 
Counselor) จะพิจารณาเป็นพเิศษ 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 

สําหรับผู้สาํเรจ็การศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร)  
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
ผู้สมคัรเข้าศึกษาสาขาวิชา ค.บ. จติวิทยาและการแนะแนว ให้ผู้สมคัรเข้ากลุ่ม Line Group สาขาวิชา  

เพ่ือรับคำชี้แจงเกี่ยวกับการสอบ และให้ผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภาษณส์่ง Portfolio ในวันสอบสัมภาษณ์ทาง Line Group 
สาขาวิชา “TCAS66 จิตวิทยารอบโควตา” 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ผ่านกลุ่มไลนข์องสาขาวิชา  
“TCAS66 จิตวิทยารอบโควตา” (ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลยั) 

 
 
 
 

  
QR Code สาขาวิชา ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว 



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
หลักสูตร : : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) คณะ : ครุศาสตร ์
จำนวนรับ : 15 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740101701501A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ผู้เข้าศึกษาต้องกําลังศึกษา หรอืสําเร็จการศึกษาไม่ตำ่กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคา่นิยมเจต
คติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด 

2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมท่ีจะเปน็ครู และมีความรู้ความสามารถพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยีดจิิทัล 

3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนกัศึกษาหลักสตูรระดับปริญญาตรขีอง
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่หลักสูตรภาควิชา 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยากําหนด 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 

สําหรับผู้สาํเรจ็การศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร)  
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
ผู้สมคัรเข้าศึกษาสาขาวิชา ค.บ. เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการศึกษา นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสมัภาษณ์ 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. ฟิสิกส์ 
หลักสูตร : : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) คณะ : ครุศาสตร ์
จำนวนรับ : 30 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740101701801A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ผู้เข้าศึกษาต้องกําลังศึกษา หรอืสําเร็จการศึกษาไม่ตำ่กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคา่นิยมเจต
คติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด 

2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมท่ีจะเปน็ครู และมีความรู้ความสามารถพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยีดจิิทัล 

3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนกัศึกษาหลักสตูรระดับปริญญาตรขีอง
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่หลักสูตร ภาควิชา
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยากําหนด 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมคัรเข้าศึกษาสาขาวิชา ค.บ. ฟสิิกส์ ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ ผ่านกลุ่มไลน์สาขาวิชา  

“TCAS66 ค.บ.ฟิสิกส์ BSRU” 
 
 
 
 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566  ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting   
Meeting ID: 769 231 5558     Passcode: 8765 (ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลยั) 

  

QR Code สาขาวิชา ค.บ. ฟิสิกส ์



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
หลักสูตร : : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) คณะ : ครุศาสตร ์
จำนวนรับ : 20 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740101702401A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ผู้เข้าศึกษาต้องกําลังศึกษา หรอืสําเร็จการศึกษาไม่ตำ่กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคา่นิยมเจต
คติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด 

2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา (ภาคผนวก ก) 
3. ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบของสํานักงานคณะกรรมการอดุมศึกษาหรือตามที่คณะกาํหนด 
4. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยาหรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 

สําหรับผู้สาํเรจ็การศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร)  
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมคัรเข้าศึกษาสาขาวิชา ค.บ. วทิยาศาสตร์ทั่วไป ส่งแฟ้มสะสมผลงานผ่าน E-mail : 

aungtinee.ki@bsru.ac.th 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ผ่านกลุ่มไลน์ของสาขาวิชา “สมัภาษณ์นศ.ปี 66 วิทยาทั่วไป  
บ้านสมเด็จ” (ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลยั) 
 
 
 
 
 
 QR Code สาขาวิชา ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. ศิลปศึกษา 
หลักสูตร : : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) คณะ : ครุศาสตร ์
จำนวนรับ : 15 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740101702501A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวช.สาขาวิชาศลิปกรรม ศลิปะ
ทัศนศิลป์ หรือ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

2. มีเกณฑ์คณุสมบัตเิพิ่มเตมิ คือ มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบยีบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษา
หลักสตูรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/สาขาวิชากําหนด โดยบคุคลที่จะ
เข้าศึกษาต้องมีความถนดัทางวิชาชีพครูมีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูและมคีวามรู้พืน้ฐานทางศิลปะ ตาม
เกณฑ์ทีส่าขาวิชากําหนด 

4. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครูศิลปะ มสีุขภาพใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครูศิลปะ โดยมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอปุสรรคต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพครูศิลปะ 

5. มีแฟ้มสะสมผลงานศลิปะ (Portfolio) ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านศลิปะ และ/หรือมีประวตัิผลงาน
การประกวด ทักษะด้านศลิปะในระดับสถาบัน ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาต ิ
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
ผู้สมคัรเข้าศึกษาสาขาวิชา ค.บ. ศลิปศึกษา นําแฟ้มสะสมผลงาน ส่งแฟ้มสะสมผลงานท่ีมผีลงานศลิปะ อย่าง

น้อย 10 ภาพ ได้ที ่E-mail : arted@bsru.ac.th  หรือ กลุ่มไลนข์องสาขาวิชา ค.บ. ศิลปศึกษา 
https://line.me/ti/g/LYyaoO6yt6 หรือสแกน QR Code 

 
 
 
 

 QR Code สาขาวิชา ค.บ. ศิลปศึกษา 



 

 

สาขาวิชา ค.บ. ศิลปศึกษา (ต่อ) 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
การสัมภาษณ์ประกอบด้วย  

1. ทดสอบทักษะการวาดเส้น ภายใต้โจทย์ที่กำหนด โดยผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์การวาดภาพ คือ กระดาษชนิด
เรียบขนาด A2 ดินสอดำ หรือดินสอ EE มาด้วยตนเอง  

2. แฟ้มสะสมผลงานฉบับจริง (ควรมีผลงานศิลปะที่ชัดเจนอย่างน้อย 10 ภาพ)  
3. ผลงานศิลปะจริงที่สามารถนำมาได้ให้คณะกรรมพิจารณา (ถ้ามี)  
4. การสัมภาษณ์กับคณะกรรมการคัดเลือก 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. พลศึกษา 
หลักสูตร : : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) คณะ : ครุศาสตร ์
จำนวนรับ : 17 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740101702801A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1) ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ตำ่กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคา่นิยมเจตคติที่ดแีละ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผา่นข้อสอบวัดคณุลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรอืเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด 

2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบยีบข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

3) มีคุณสมบตัิอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการบรหิารโครงการผลติครู
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปรญิญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และข้อกำหนดของสาขาวิชา 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ (ถ้าม)ี 

1) มีความสามารถทางกีฬาเป็นตัวแทนหรือไดร้ับรางวัล ระดับจังหวัด ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
2) สามารถเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตามที่สาขากำหนด 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

สําหรับผู้สาํเรจ็การศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร)  
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
ผู้สมคัรเข้าศึกษาสาขาวิชา ค.บ. พลศึกษา นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ ์

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. ภาษาไทย 
หลักสูตร : ครุศาสตรบณัฑิต คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จำนวนรับ : 35 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740102702001A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ผู้เข้าศึกษาต้องกําลังศึกษา หรอืสําเร็จการศึกษาไม่ตำ่กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคา่นิยมเจต
คติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่าน
เกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด 

2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนกัศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวทิยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่หลักสูตรภาควิชา 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยากําหนด 
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี) 

มีความสามารถพิเศษด้านการอ่านคําประพันธ์ต่างๆ การแต่งคําประพันธ์ หรือทักษะทางภาษาไทย ตลอดจน
ผลงานการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยท้ังระดับโรงเรยีน เขตพื้นท่ี และระดับชาติ 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และรายวิชาภาษาไทย เฉลี่ยสะสมไม่ 

ต่ำกว่า 3.00 (สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรยีนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร)  
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
ผู้สมคัรเข้าศึกษาสาขาวิชา ค.บ. ภาษาไทย นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ์ 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
หลักสูตร : ครุศาสตรบณัฑิต คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จำนวนรับ : 30 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740102702002A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
3. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมท่ีจะเปน็คร ู
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา ว่าด้วยการศึกษา หรือข้อกําหนดในมาตรฐานวิชาชีพ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ

5. เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
6. ผู้ที่จบจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือเทียบโอนที่รับรองคุณวุฒิการศึกษาจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 
7. ผู้ที่สร้างช่ือเสียงให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูร 
8. หากมีผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีได้รบัการยอมรบัท้ังในและต่างประเทศ (ไม่เกิน 

2 ปี นับจากวันยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อ) จะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น CU-TEP มากกว่าหรือ
เท่ากับ 30, TU-GET มากกว่าหรอืเท่ากับ 400, IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 3.0, TOEFL iBT มากกว่าหรือ
เทา่กับ 40 เป็นต้น 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
ผู้สมคัรสาขาวิชา ค.บ. ภาษาอังกฤษ นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ ์

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา 
หลักสูตร : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จำนวนรับ : 30 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740102702501A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนกัศึกษาหลักสตูรระดับปริญญาตรขีอง

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ ร่วมผลิต ภาควิชา/สาขาวิชากําหนด โดยบุคคลที่จะเข้าศึกษาต้องมคีวาม
ถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครแูละมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานทาง
นาฏยศิลป ์

คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี) 
มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกและจติใจเหมาะสมกบัการประกอบวิชาชีพคร ู

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
ผู้สมคัรสาขาวิชาสาขาวิชา ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา นําส่งไฟล์ Portfolio รูปแบบ PDF พร้อมระบุ ช่ือ-

นามสกลุ รหัสประจําตัวสอบ โดยนําส่งท่ี e-mail : santipap.se@bsru.ac.th หรือ  ผ่านกลุม่ไลน์ของสาขาวิชา  
 
 
 

 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผูส้มัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

QR code สาขาวชิา ค.บ. นาฏยศิลปศ์ึกษา 

mailto:santipap.se@bsru.ac.th


 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. สังคมศึกษา 
หลักสูตร : ครุศาสตรบณัฑิต คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จำนวนรับ : 30 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740102702701A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ผู้เข้าศึกษาต้องกําลังศึกษา หรอืสําเร็จการศึกษาไม่ตำ่กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคา่นิยมเจต
คติที่ดี และมีคณุธรรมที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่าน
เกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคดัเลือกซึง่
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา หรือข้อกําหนดในมาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานคณุวุฒิ
แห่งชาติและผ่านการสอบสมัภาษณ์โดยสาขาวิชาสังคมศึกษา 

3. มีความถนัดในวิชาชีพครูมีบุคลกิภาพและจติใจเหมาะสมที่จะเป็นครู 
4. ผู้ที่สร้างช่ือเสียงให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูร 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
ผู้สมคัรสาขาวิชา ค.บ. สังคมศึกษา นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ ์

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ศป.บ. ครีเอทีฟกราฟิก 
หลักสูตร : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จำนวนรับ : 30 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740102800101A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่ 2.00 ข้ึนไป มีความสนใจในวิชาชีพด้านศิลปะและการออกแบบ มีแฟ้มสะสม ผลงาน

ด้านศิลปะและการออกแบบที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้ โครงการพิเศษต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี) 
มีความสามารถโดดเด่นด้านงานศลิปะและงานออกแบบ เช่น เคยไดร้ับรางวัลจากการประกวดระดับสถาบัน

หรือระดับภูมภิาค หรือระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ เป็นต้น 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
ผู้สมคัรสาขาวิชา ศป.บ. ครีเอทีฟกราฟิก นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ์ 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ศป.บ. นาฏยศาสตร์และการแสดง 
หลักสูตร : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จำนวนรับ : 30 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740102800401A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือในระดับเทียบเท่าจาก

สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
3. เป็นผู้มีความสามารถด้านนาฏยศิลป์ (ไทยหรือสากล) หรือเป็นผูม้ีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยา พิจารณาแลว้
เห็นสมควรให้มสีิทธ์ิสมัครเข้ารับการศึกษาได้ 

4. เป็นผู้มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอยา่งดี 
5. เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา และมสีุขภาพร่างกายสมบรูณ์แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) (สําหรับผูส้ําเรจ็การศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. สอบปฏิบัต ิ

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
ผู้สมคัรสาขาวิชา ศป.บ. นาฏยศาสตร์และการแสดง นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสมัภาษณ ์

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา น.บ. นิติศาสตร์ 
หลักสูตร : นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.) คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จำนวนรับ : 60 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740102901001A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
2. ไม่เป็นโรคตดิต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่เปน็อุปสรรคต่อการศึกษาท้ังร่างกายและจิตใจ 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมคัรเข้าศึกษาสาขาวิชาน.บ. นติิศาสตร์ ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที ่กลุ่มไลน์ “นิติ รุ่น 15 BSRU ส่ง

Portfolio” โดยการสแกน QR Code 
 
 
 
 
 

 

QR Code สาขาวิชานิติศาสตร์ 
เว็บไซตส์าขาวิชานิติศาสตร์ http://site.bsru.ac.th/law 
เพจสาขาวิชานิติศาสตร์ https://www.facebook.com/SchoolofLawBSRU 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผูส้มัคร

บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาจีน 
หลักสูตร : ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จำนวนรับ : 60 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740102901801A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ต้องเป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงท้ังร่างกายและจติใจ 
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤตเิรียบรอ้ย ไม่ขัดต่อระเบยีบของมหาวิทยาลัย 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ (ถ้าม)ี 
หากมีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ท่ีมีผลสอบผ่าน HSK ระดับ 3 ข้ึนไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมคัรสาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาจีน ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ได้ที่ e-mail : 

husuphachai@bsru.ac.th หรือ นำมาในวันสอบสัมภาษณ์ 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาไทย 
หลักสูตร : ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จำนวนรับ : 60 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740102902001A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. หลักสูตรปรญิญาตรี 4 ปี จะตอ้งเป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมคัรสาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาไทย ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ได้ที่ e-mail : puritat.de@bsru.ac.th 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านกลุม่ไลน์ “TCAS ภาษาไทย (ศิลปศาสตร

บัณฑิต) บ้านสมเด็จ 2566” (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 
 
 
 
 
 
 
 

 
QR Code สาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาไทย 

 



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
หลักสูตร : ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จำนวนรับ : 50 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740102902501A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางสุขภาพร่างกาย ปัญญา และสุขภาพจิต 
3. ไม่เป็นผู้ทีม่ีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ในระหวา่ต้องโทษในคดีอาญาตามคําพิพากษาของ

ศาลถึงที่สุดใหร้ับโทษจําคุก เว้นแต่ความผดิที่ได้กระโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 
4. มีคุณสมบัติอื่นๆครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมคัรเข้าศึกษาสาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที ่
1. e-mail : english@bsru.ac.th หรือ 
2. กลุ่มไลน์ “รอบ2 Quota TCAS66” หรือ 

 
3. Facebook page : English Humanities BSRU 
4. ผู้สมัครสาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ ์

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 
หลักสูตร : ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จำนวนรับ : 20 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740102902801A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. จะต้องเป็นผู้กําลังศึกษา หรือสาํเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ไม่เป็นโรคตดิต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่เปน็อุปสรรคต่อการศึกษาท้ังทางร่างกายและ

จิตใจ 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
4. มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามประกาศที่มหาวิทยาลยักําหนด 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.70  

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมคัรเข้าศึกษาสาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที ่
1. e-mail : ealc@bsru.ac.th หรือ 
2. ผู้สมัครสาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบ

สัมภาษณ ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
หลักสูตร : ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จำนวนรับ : 50 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740102903501A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนกัศึกษาหลักสตูรระดับปริญญาตรขีอง

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
ผู้สมคัรสาขาวิชา ศศ.บ. สังคมศาสตรเ์พื่อการพัฒนา นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ ์

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (รป.บ.) คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จำนวนรับ : 120 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740102903101A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ผู้เข้าศึกษาระดับปรญิญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องกําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

2. คุณสมบตัิอื่น ๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และ/หรือการรับตรงของสถาบัน
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

3. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
ผู้สมคัรสาขาวิชา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ ์

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
สาขาวิชา บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตร : บริหารธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ.) คณะ : วิทยาการจัดการ 
จำนวนรับ : 60 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740103610301E 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีมีวุฒิ
เทียบเท่า 

2. รับนักศึกษาท่ีสามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษได้เป็นอยา่งดี โดยต้องมีผลคะแนนสอบ
CEFR BSRU ในระดับ B2 ข้ึนไป หรือผลคะแนนสอบ TOEFL ไม่นอ้ยกว่า 500 หรือมีคะแนนสอบ IELTS
ไม่น้อยกว่า 5.0 

3. ในกรณีที่นักเรียนไม่มผีลคะแนนสอบในข้อ 2 หรือได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 2 นักศึกษา
ดังกล่าวนี้จําเป็นต้องเข้าปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเพิ่มเตมิตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมคัรสาขาวิชา บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ 

Messenger ของเพจสาขาวิชา : International Business Management-BSRU 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผูส้มัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
สาขาวิชา บธ.บ. การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ 

หลักสูตร : บริหารธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ.) คณะ : วิทยาการจัดการ 
จำนวนรับ : 60 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740103610401A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
2. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมคัรสาขาวิชา บธ.บ. การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (File PDF)  

ได้ที่ กลุ่มไลน์ของสาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผูส้มัคร

บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

  

QR Code สาขาวิชา บธ.บ. การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ 



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
สาขาวิชา บธ.บ. การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 

หลักสูตร : บริหารธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ.) คณะ : วิทยาการจัดการ 
จำนวนรับ : 30 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740103610601A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนยีบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

2. เป็นตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.80  

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร)  
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมคัรสาขาวิชา บธ.บ. การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ page facebook 

“การตลาดบ้านสมเด็จ” 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผูส้มัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
สาขาวิชา บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล 

หลักสูตร : บริหารธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ.) คณะ : วิทยาการจัดการ 
จำนวนรับ : 60 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740103610701A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
3. ในกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ จะต้องผ่านเกณฑ์ข้อ 1, 2 และสามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ด ี

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมคัรสาขาวิชา บธ.บ. ธุรกิจดิจทิัล ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ e-mail : iamarayas@hotmail.com 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผูส้มัคร

บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
สาขาวิชา บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการ 

หลักสูตร : บริหารธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ.) คณะ : วิทยาการจัดการ 
จำนวนรับ : 60 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740103610801A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ 
2. เป็นผู้มีคณุสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ การรับเข้าศึกษาในระดบัปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
ผู้สมคัรสาขาวิชา บธ.บ. การเป็นผูป้ระกอบการ นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ์ 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
สาขาวิชา บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

หลักสูตร : บริหารธุรกจิบัณฑิต (บธ.บ.) คณะ : วิทยาการจัดการ 
จำนวนรับ : 30 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740103611001A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
3. กรณีนักศึกษาต่างชาติ ระดับภาษาไทยควรอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร)  
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
ผู้สมคัรสาขาวิชา บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ ์

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
สาขาวิชา บช.บ. การบัญชี 

หลักสูตร : บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) คณะ : วิทยาการจัดการ 
จำนวนรับ : 125 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740103610501A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่า หรือ สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง จากสถาบันท่ีกระทรวงศึกษาธิการและ
ก.พ. ให้การรับรอง 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับประกาศ
เกี่ยวกับการคดัเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมคัรสาขาวิชา บช.บ. การบัญช ีส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่กลุ่มไลน์ของสาขาวิชา ตาม QR Code ดา้นล่าง 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผูส้มัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 
  

QR Code สาขาวิชา บช.บ. การบัญชี 



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
สาขาวิชา ศ.บ. นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน 

หลักสูตร : เศรษฐศาสตรบณัฑิต (ศ.บ.) คณะ : วิทยาการจัดการ 
จำนวนรับ : 50 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740103611101A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมคัรสาขาวิชา ศ.บ. นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่กลุ่มไลน์

“นักศึกษาปีการศึกษา 2566” ด้านล่าง 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านกลุ่มไลน์ “นักศึกษาปกีารศึกษา 2566”  
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

QR Code สาขาวิชา ศ.บ. นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน 



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
สาขาวิชา ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยว 

หลักสูตร : ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) คณะ : วิทยาการจัดการ 
จำนวนรับ : 60 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740103620101A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้มีคณุสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ การรับเข้าศึกษาในระดบัปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
3. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถเทียบโอบประสบการณ์เป็นผล

การเรยีนโดยแสดงหลักฐานจากหน่วยงานต้นสังกัด ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร)  
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมคัรสาขาวิชา ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยว ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ e-mail : 

tourismbansomdej@gmail.com  
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ ์
ผ่านกลุม่ไลน์ “สอบสัมภาษณ์ (TCAS66) รอบท่ี 2 Quota คร้ังท่ี 1” 
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 
  
 

 
  

QR Code สาขาวิชา ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยว 



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
สาขาวิชา นศ.บ. การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 

หลักสูตร : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) คณะ : วิทยาการจัดการ 
จำนวนรับ : 40 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740103900401A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมคัรสาขาวิชา นศ.บ. การสื่อสารดิจิทลัคอนเทนต์ ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ผ่านกลุ่มไลน์  

“66สัมภาษณ์นศ.ใหม ่สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์” แสกน QR code ด้านล่างเพื่อเข้ากลุม่ 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านกลุ่มไลน์ “66 สัมภาษณ์นศ.ใหม่ สาขาวิชาการ
สื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์”  (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 
 
 
 
 

 
 

  

QR Code สาขาวิชา นศ.บ. การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
สาขาวิชา นศ.บ. การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง 

หลักสูตร : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) คณะ : วิทยาการจัดการ 
จำนวนรับ : 40 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740103901101A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า
2.00 
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 

ไม่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็น ได้ยิน หรือสื่อสาร 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร)  
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมคัรสาขาวิชา นศ.บ. การสื่อสารการตลาดและธรุกิจบันเทิง ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ Messenger ของ

เพจสาขาวิชา : https://www.facebook.com/MacEntBsru 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom (ไมต่้องเดินทางมา
มหาวิทยาลยั) 

Meeting ID: 963 446 4705 
Passcode: 112233 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
สาขาวิชา นศ.บ. ภาพยนตร์ 

หลักสูตร : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) คณะ : วิทยาการจัดการ 
จำนวนรับ : 30 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740103901601A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า 
2. มีความรู้พื้นฐานด้านศิลปะภาพยนตร ์
3. เป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติทีส่ามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได ้
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมคัรสาขาวิชา นศ.บ. ภาพยนตร์ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ e-mail : bsrufilm@bsru.ac.th หรือ ผ่านกลุ่ม

ไลน์ “สัมภาษณ์ (ภาพยนตร์) #66” แสกน QR code ด้านล่างเพือ่เข้ากลุ่ม 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านกลุ่มไลน์ “สัมภาษณ์ (ภาพยนตร์) #66”  
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 
 
 
 
 
 

  

QR Code สาขาวิชา นศ.บ. ภาพยนตร์ 



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
สาขาวิชา นศ.บ. บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง 

หลักสูตร : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) คณะ : วิทยาการจัดการ 
จำนวนรับ : 80 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740103903801A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร)  
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
ผู้สมคัรสาขาวิชา นศ.บ. บรอดคาสติงและสื่อสตรมีมิง นําเสนอแฟ้มสะสมผลงาน ในวันสอบสัมภาษณ์ 

ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom  
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านแอปพลเิคชัน Zoom (ไม่ต้องเดินทางมา
มหาวิทยาลยั) 

Meeting ID: 948 8465 3079 
Passcode: 112233 

 

 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. คณิตศาสตร์ 
หลักสูตร : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวนรับ : 20 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740104700801A 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู ้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรียน  
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ 

2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะเป็นครู 
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี) 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ (5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 3.00 และสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว
ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ตลอดหลักสูตร 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนตลอดหลักสูตรสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครสาขาวิชา ค.บ. คณิตศาสตร์กรอกรายละเอียด  

และอัพโหลดไฟลผ์่าน Google Form ตาม Link : https://link.bsru.ac.th/k9g 
หากมีข้อสอบถามให้ติดต่อทาง Line ID: jo_y_naja หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 0879000352 
 
 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านแอปพลเิคชัน Zoom (ไม่ต้องเดินทางมา 
มหาวิทยาลยั)         Meeting ID: 5104662784                      Passcode: mathbsru 

เร่ิมทําการสอบสัมภาษณ์เวลา 9.00 น. ของวันที่สอบสัมภาษณ์ โดยสามารถเข้าห้องสอบ (ออนไลน์) 
ได้ต้ังแต่เวลา 8.30 น. หมายเหตุแต่งกายชุดนักเรียน และเปิดกลอ้ง เปิดไมค์ตลอดการสัมภาษณ์ 

 
 

QR Code สาขาวิชา ค.บ. คณิตศาสตร์ 

https://link.bsru.ac.th/k9g


 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
หลักสูตร : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวนรับ : 15 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740104700901A 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

ผู้เข้าศึกษาต้องกําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติ
ที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครสาขาวิชา ค.บ. คอมพิวเตอรศ์ึกษา ส่งแฟม้สะสมผลงานผ่านกลุม่ไลน์ “รุ่นรหสั 66” ตาม QR Code ด้านล่าง 
 
 

 
 
 

QR Code สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผูส้มัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. ชีววิทยา 
หลักสูตร : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวนรับ : 25 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740104701301A 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ผู ้เข้าศึกษาต้องกําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาไม่ ต ่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
มีค่านิยมเจตคติที่ดี และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู 
และผ่านเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 
การคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด 

2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อกําหนดในมาตรฐานสาขาวิชาที่ศึกษา 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครสาขาวิชา ค.บ. ชีววิทยา ส่งแฟ้มสะสมผลงานผ่าน Facebook : Biology Teacher BERU  

ตาม QR Code ด้านล่าง 
 
 
 
 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ผ่านกลุ่มไลน์  
ตาม QR Code ด้านล่าง (ไมต่้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 
 

 

 

ส่งแฟ้มสะสมผลงานผ่าน 
Facebook  :  Biology Teacher BERU 

สอบสัมภาษณ์ 
QR Code สาขาวิชา ค.บ. ชีววิทยา 



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา พท.บ. การแพทย์แผนไทย 
หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบณัฑิต (พท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวนรับ : 20 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740104110701A 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีหน่วยกิตการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และ
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
หมายเหตุ : ในกรณีที ่มีหน่วยกิตการเรียนในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ ไม่ครบให้สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาเพิ่มเติมให้ครบตามกําหนด 

2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและ/หรือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  
หมายเหตุ : ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ให้การรับรองโดยสถานพยาบาลของรัฐ 

3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากําหนด 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50  

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครสาขาวิชา สาขาวิชา พท.บ. การแพทย์แผนไทย ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่  

e-mail : tomarwut@gmail.com หรือ 2566 ผ่านกลุ่มไลน์ ตาม QR Code ดา้นล่าง 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ผ่านกลุ่มไลน์  
ตาม QR Code  (ไมต่้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 

 

 

สอบสัมภาษณ ์
QR Code สาขาวิชา พท.บ. การแพทย์แผนไทย 



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวนรับ : 30 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740104112702A 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามระเบียบการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2. ผู้สมัครต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา 
4. ผู ้สมัครที ่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที ่ระบุไว้ข้างต้น อาจเข้าศึกษาได้โดยให้อยู ่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
ให้ผู้สมัครนำแฟ้มสะสมผลงาน/ผลงานอื่น ๆ มาในวันสอบ 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวนรับ : 20 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740104111101A 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ/หรือ

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที ่

เพจวิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
Facebook : https://www.facebook.com/beautyandwellness.bsru 
 
 
 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผูส้มัคร 
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

  

ส่งแฟ้มสะสมผลงานผ่าน 
Facebook  :  วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

https://www.facebook.com/beautyandwellness.bsru


 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. เทคนิคการแพทย์ 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวนรับ : 10 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740104111301A 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

2. มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีภาวะตาบอดสี ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากําหนด 
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ 

ไม่เป็นโรคตาบอดสี 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. เทคนิคการแพทย์ นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ ์

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวนรับ : 20 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740104112101A 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เป็นผู ้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในแผนการเร ียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนอ่ืนท่ีสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ 
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี) 

1. ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีความผิดปกติทางสายตา (ตาบอดสี) 
2. ไม่เป็นผู้บกพร่องทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้2 ช่องทาง คือ 
1. e-mail : ratchanu.me@bsru.ac.th หรือ 
2. เพจของสาขาวิชา Facebook : วิทยาศาสตร์การแพทย์ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านแอปพลเิคชัน Zoom Meeting (ไม่ต้องเดินทาง

มามหาวิทยาลัย) 
Meeting ID: 319 520 1698 
Passcode: 111111 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. สมุนไพรและกัญชาศาสตร์ 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวนรับ : 30 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740104112102A 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า 
2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจะประกาศให้ทราบ

เป็นรายปี 
3. กรณีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอื่นๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. สมุนไพรและกัญชาศาสตร์ ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ กลุ่มไลน์ “Tcas66หลักสตูร

สมุนไพรและกัญชาศาสตร์” 
 
 
 
 
 

QR Code สาขาวิชา วท.บ. สมุนไพรและกัญชาศาสตร์ 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผูส้มัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวนรับ : 20 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740104112701A 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์
และวิชาวิทยาศาสตร์ 

2. หากเป็นนักศึกษาต่างชาติ จะต้องสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ในระดับดี 
3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น อาจเข้าศึกษาได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่กลุ่มไลน์  

“ห้องรับนศ. อาชีวอนามัยฯ มบส.” หรือ E-mail : chan.bsru@gmail.com หรือ Facebook : สาขาวิชาอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ผ่านกลุ่มไลน์ “ห้องรับนศ. อาชีวอนามัยฯ มบส.” (ไม่ต้องเดินทางมา
มหาวิทยาลยั) 

 
 
 

QR Code สาขาวิชา วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. เคมีผลิตภัณฑ์ 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวนรับ : 25 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740104210401A 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนอ่ืนท่ีสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในหลักสูตรอาชีวะ 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. เคมีผลิตภณัฑ์ ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ E-mail : 

nueng_omam@hotmail.com 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผูส้มัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวนรับ : 30 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740104211001A 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชางานอาหาร โภชนาการ คหกรรมอุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเกษตรหรือเทียบเท่า ทั้งนี้โดยใช้การเทียบโอนผลการเรียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ E-mail : foodsci@bsru.ac.th 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผูส้มัคร

บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. อุตสาหกรรมชีวภาพ 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวนรับ : 30 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740104211201A 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
3. สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทยได้ 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. อุตสาหกรรมชีวภาพ ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่กลุ่มไลน์ “สัมภาษณ์สาขาวิชา

อุตสาหกรรมชีวภาพ” 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 25666 โดยการสัมภาษณ์ผ่านกลุ่มไลน์ “สัมภาษณ์สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ชีวภาพ” 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

ส่งแฟ้มสะสมผลงาน และ สอบสมัภาษณ์ 
QR Code สาขาวิชา วท.บ. อุตสาหกรรมชีวภาพ 



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวนรับ : 30 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740104211601A 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และเป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2. ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่อีเมล

animat.bsru@gmail.com หรือ ผ่านกลุ่มไลน์  “66 สัมภาษณ์ รอบ 2 Quota” QR Code ด้านลา่ง 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านกลุ่มไลน์   
“66 สัมภาษณ์ รอบ 2 Quota” (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลยั) 
หรือ https://line.me/R/ti/g/VpdCPKhCCF 
 
 

QR Code สาขาวิชา วท.บ. แอนิเมชนั เกม และดิจิทลัมีเดีย 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวนรับ : 30 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740104211901A 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์ หรือ
เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3. กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ 2 และสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ระดับดี 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่  

ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที ่E-mail :  
ผศ.ดร.สรายุทธ คาน  (sarayutkhan@gmail.com)  
ผศ.ดร.มาลี ลิขิตชัยกุล (ipd_flower@hotmail.com) 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผูส้มัคร

บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

วท.บ. เทคโนโลยีอัจฉริยะ (แขนงวิชาเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติทางการแพทย์) 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวนรับ : 25 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740104212001A 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย  

(High School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีอัจฉริยะ ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่อีเมล kanlayathanasin@gmail.com  

หรือกลุ่มไลน์ “เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีอัจฉริยะBSRU 66” ตาม QR Code ด้านล่าง หรือ ติดต่อ ประธาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ 095-2476777 (ผศ.กัลยา ธนาสินธ์) 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ผ่าน Google Meet เวลา 09.00 – 12.00 น. (ไม่ต้องเดินทางมา
มหาวิทยาลยั) ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/kco-tpii-rze 

ห้องไลน์“เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีอัจฉริยะBSRU 66” สําหรับห้องหลักสูตร เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพ่ือ
สอบถามข้อมูลหลักสูตรโดยตรง 

 
 
 

 
QR Code สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

วท.บ. เทคโนโลยีอัจฉริยะ (แขนงวิชาหุ่นยนต์และอุปกรณ์อัจฉริยะ) 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวนรับ : 25 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740104212002A 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีอัจฉริยะ ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่อีเมล kanlayathanasin@gmail.com  

หรือกลุ่มไลน์ “เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีอัจฉริยะBSRU 66” ตาม QR Code ด้านล่าง หรือ ติดต่อ ประธาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ 095-2476777 (ผศ.กัลยา ธนาสินธ์) 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ผ่าน Google Meet เวลา 09.00 – 12.00 น. (ไม่ต้องเดินทางมา
มหาวิทยาลยั)  ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/kco-tpii-rze 

ห้องไลน์“เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีอัจฉริยะBSRU 66” สําหรับห้องหลักสูตร เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพ่ือ
สอบถามข้อมูลหลักสูตรโดยตรง 

 
 
 
 

QR Code สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวนรับ : 30 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740104220101A 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
3. สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. ใช้ Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมไมต่่ำกว่า 2.00 

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครสาขาวิชา สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ 

e-mail : injoung2004@gmail.com 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่าน กลุ่มไลน์“ITDS2566_Quota”  
(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 
หมายเหตุ 
ให้ผู้สมคัรเข้าไลน์กลุ่มทันทีที่สมัคร เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากสาขาวิชา 
และรอการสมัภาษณ์ ทาง Line Group สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และวิทยาการข้อมูล ช่ือ ITDS2566_Quota โดย scan QR-Code 
ถ้าไม่สามารถเข้ากลุม่ไลน์ได้ กรุณาติดต่อ Line id: nainapas หรือ 
โทร. 062-1965415 (เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล เท่านั้น) 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวนรับ : 30 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740104220201A 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสําเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3. ไม่เป็นผู้พิการทางสมอง และมีความบกพร่องทางสายตาทั้งสองข้าง 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่กลุ่มไลน ์“BSRU66#สมัคร

วิทยาการคอมฯ” หรือ https://line.me/R/ti/g/4mVKHOyJvX 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านกลุ่มไลน์  
“BSRU66#สมัครวิทยาการคอมฯ” (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลยั) 
 

QR Code สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

  

https://line.me/R/ti/g/4mVKHOyJvX


 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวนรับ : 20 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740104500201A 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หากเป็นนักศึกษาต่างชาติ
จะต้องใช้ภาษาไทยได้ในระดับดี 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร ส่งข้อมูลของผู้สมัครในการส่งแฟ้มสะสมผลงาน/คลิป

วิดีโอ/ผลงาน อื่น ๆ เข้า E-mail : Agriculture.p001@gmail.com หรือ E-mail : soontreeya596@gmail.com 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผูส้มัคร 
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 

 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. การประกอบและบริการอาหาร 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จำนวนรับ : 30 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740105111801A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา การได้ยิน หรือความผิดปกติทางสมอง ท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3. เป็นผู ้สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจในภาษาไทยได้นอกจากนี ้ให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.50  

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. การประกอบและบริการอาหาร ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่  

e-mail : natpawin.at@bsru.ac.th 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผูส้มัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จำนวนรับ : 40 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740105210201A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่า 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส ์ส่งแฟ้มสะสมผลงานไดท้ี ่กลุ่มไลน์ “รบัสมคัรนักศึกษา 66 

เทคโนโลยี โลจิสติกส์ วิศวะ BSRU” QR code ด้านลา่ง  
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านกลุ่มไลน์ “รับสมัครนักศึกษา 66 เทคโนโลยี 
โลจสิติกส์ วิศวะ BSRU” (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) QR code ด้านล่าง 

 
 
 
 

QR Code สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วท.บ. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จำนวนรับ : 20 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740105800101A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

รับ  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี ่ยวข้องและสามารถเทียบโอนผลการเรียนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.80 

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. ออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์ ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที ่

e-mail : vongthong.ki@bsru.ac.th 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผูส้มัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จำนวนรับ : 30 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740105212103A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชา ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ส่งแฟ้มสะสมผลงานไดท้ี่ 

E-mail: yossawat.ch@bsru.ac.th 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผูส้มัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ) 
หลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (อส.บ.) คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จำนวนรับ : 20 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740105212201A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

รับ  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. กรณีนักศึกษาต่างชาติ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสามารถสื่อสาร

ภาษาไทยได้ดี 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชา อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ 

e-mail : plem2565@gmail.com หรือ กลุ่มไลน ์“TCAS66_อส.บ.การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์” 
 
 
 
 
 

QR Code สาขาวิชา อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผูส้มัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า) 
หลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (อส.บ.) คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จำนวนรับ : 20 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740105212202A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

รับ  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. กรณีนักศึกษาต่างชาติ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสามารถสื่อสาร

ภาษาไทยได้ดี 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชา อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ 

e-mail : plem2565@gmail.com หรือ กลุ่มไลน ์“TCAS66_อส.บ.การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์” 
 
 
 
 
 

QR Code สาขาวิชา อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผูส้มัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์) 
หลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (อส.บ.) คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จำนวนรับ : 20 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740105212203A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

รับ  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย  

(High School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. กรณีนักศึกษาต่างชาติ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสามารถสื่อสาร

ภาษาไทยได้ดี 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชา อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ 

e-mail : plem2565@gmail.com หรือ กลุ่มไลน ์“TCAS66_อส.บ.การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์” 
 
 
 
 
 

QR Code สาขาวิชา อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส ์
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผูส้มัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน 
หลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (อส.บ.) คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จำนวนรับ : 30 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740105302301A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ ้นไปหรือเทียบโอนมาจาก
สถาบันการศึกษาแห่งอื่น ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
หรือผ่านการคัดเลือก (รับตรง) เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคา
ทรอนิกส์ หรืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า 

3. กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชา
ช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครสาขาวิชา อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ 

e-mail : surapong_ram@hotmail.com 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผูส้มัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
สาขาวิชา วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน 

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ.) คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จำนวนรับ : 25 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740105301501A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

รับ  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาต ิ
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นตามระเบียบข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.80 

(สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครสาขาวิชา วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ e-mail : noppanan.mu@bsru.ac.th 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผูส้มัคร

บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
สาขาวิชา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ 

หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ.) คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จำนวนรับ : 30 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740105301601A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

รับ  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า วัดคุม

คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า 
3. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าวัดคุม 

คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ/หรือเป็นไปตาม

ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครสาขาวิชา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัตสิง่แฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ e-mail: 

peerawat.me@bsru.ac.th หรือกลุ่มไลน์ “ผู้สมัคร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าฯ TCAS 66” 
หากมีข้อสงสัย ปัญหาเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์หรือการส่งเอกสาร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  

ผศ.พรีวัจน์ มีสุข หมายเลขโทรศัพท์ 084-4964448 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านกลุ่มไลน์ 
“ผู้สมัคร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าฯ TCAS 66”(ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 
https://link.bsru.ac.th/glo 

 

 

  

QR Code สาขาวิชา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ 

https://link.bsru.ac.th/glo


 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน 
หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ.) คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จำนวนรับ : 25 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740105303501A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

รับ  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
3. กําลังศึกษา หรือสําเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สามารถเทียบโอนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน

สมเด ็จเจ ้าพระยา ว ่ าด ้ วยการโอนผลการเร ียนและการเท ียบโอนรายว ิขาจากการศ ึกษาในระด ับปร ิญญาตรี   
พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก) 

4. กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติจะต้องเป็นผู้สามารถใช้ภาษาไทยได้ในระดับดี 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

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

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชา วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน  

ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ทีe่-mail : rontlaong.p@gmail.com  
หรือกลุ่มไลน“์หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน” 
 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 โดยการสมัภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผูส้มัคร
บันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) 

 

  

QR Code สาขาวิชา วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน 

mailto:rontlaong.p@gmail.com%20หรือ


 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา 
หลักสูตร : : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) คณะ : วิทยาลัยการดนตร ี
จำนวนรับ : 20 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740106702501A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมท่ีจะเปน็ครู และมีความรู้ความสามารถพื้นฐาน

ทางดนตรีตะวันตก 
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนกัศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรขีอง

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา ภาควิชา/สาขาวิชากําหนด 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ (ถ้าม)ี 

1. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู โดยมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 

2. มีแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านดนตรีตะวันตก มีผลงานการแสดง การประกวดทางดนตรี
ตะวันตกในระดับสถาบัน ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

3. เข้ารับการทดสอบและผ่านการทดสอบความสามารถทางวิชาชีพครู การสอบพื้นฐานทางดนตรีตะวันตก
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ความสามารถทางดนตรีตะวันตก และสอบสัมภาษณ์ 

4. เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลักสูตรกําหนดเพิ่มเติม 
5. กรณีผู้สมัครมีใบรับรองผ่านการทดสอบวัดระดับทฤษฎีดนตรีตะวันตก ตามมาตรฐานของการสอบวัดระดับ

ตั้งแต่เกรด 4 ขึ้นไป ได้แก่ Trinity หรือ ABRSM หรือ TIME หรือ BSRUMTC ที่จัดสอบโดยวิทยาลัยการ
ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถนํามาใช้ในการยื่นสมัครสอบเพื่อใช้เป็นส่วน
หนึ่งในการพิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อ โดยใบรับรองที่ผ่านการทดสอบ จะต้องมีอายุการรับรองไม่เกิน 1
ปี (นับจากวันท่ีระบุในใบรับรอง) 

 
 
 
 



 

 

สาขาวิชา ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา (ต่อ) 
6. กรณีผูส้มัครมีใบรับรองผ่านการทดสอบวัดระดับทักษะปฏิบตัิดนตรีที่ตรงตามประเภทของเครื่องดนตรีเอก

ที่ใช้ในการสอบตามมาตรฐานของการสอบวัดระดบัตั้งแต่เกรด 4 ข้ึนไป ของ BSRUMTC ที่จัดสอบโดย
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา สามารถนํามาใช้ในการยื่นสมัครสอบเพื่อ
ใช้เป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อ โดยใบรับรองที่ผา่นการทดสอบ จะต้องมีอายุการ
รับรองไมเ่กิน 1 ปี (นับจากวันที่ระบุในใบรับรอง) 

รายละเอียดการสอบปฏิบัติ 
การทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีตะวันตก และสอบสัมภาษณ์ ทดสอบในประเด็น/หัวข้อ ดงันี ้

1. ความรู้ ประกอบด้วย การวัดความสามารถทางวิชาชีพครู พ้ืนฐานทฤษฎีดนตรตีะวันตก และโสตทกัษะ
ทางดนตรีตะวันตกเบื้องต้น 

2. การอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight Reading) 
3. ความสามารถในการปฏิบตัิดนตรีตะวันตก และมีรายละเอียดดังนี้ 

เคร่ืองเป่า 
เคร่ืองสาย 

- บทเพลงที่นํามาปฏิบัตติ้องจัดอยูใ่นระดับปานกลาง หรือมีทักษะไม่ต่ำกว่าเกรด 4 (Trinity) 
- บันไดเสยีงเมเจอร์ (Major Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale) ทุกแบบ และ Arpeggio 
2 Octave ไม่เกิน 4 ชาร์ป (Sharp) 4 แฟลต (Flat) 

เคร่ืองกระทบ - เล่นบทเพลง 2 ใน 3 ของเครื่องดนตรี (Snare, Timpani, Mallet) 
- บันไดเสยีงเมเจอร์ (Major Scale) 3 ชาร์ป (Sharp) 3 แฟลต (Flat) ขึ้นและลงสอง Octave ใน
จังหวะ 112 

กลองชุด - บทเพลงสอบ 1-2 เพลงที่อยู่ในระดับ เกรด 3-4 ของ Rock School และ Trinity หรือบทเพลง
ที่เทียบเท่า 
- จังหวะพื้นฐานต่างๆเช่น Waltz, Beguine, Tango, Cha cha cha, Bossanova Samba, 
Jazz,Swing, funk 

กีตาร์ - เพลงบรรเลงตามความถนัด 1 เพลง 
- บันไดเสยีงเมเจอร์ (Major Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale) และ Arpeggio ไม่เกิน 4
ชาร์ป (Sharp) 4 แฟลต (Flat) 

ขับร้อง - เพลงตามความถนดั 1 เพลง 
- ร้องบันไดเสยีงแบบ Move Do มา 3 บันไดเสียงตามช่วงเสียงของตนเอง 

เปียโน - เพลงคลาสสิก 1 เพลง 
- Scales & Arpeggios 4 Octaves พร้อมกัน 2 มือ (Bb Major, D Major, F# minor, และ D 
minor) 

4. สอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู ประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และความ
พร้อมในการศึกษาต่อในหลักสูตร 

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

สําหรับผู้สาํเรจ็การศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร)  
3. สอบสัมภาษณ ์



 

 

สาขาวิชา ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา (ต่อ) 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) (สาํหรับผูส้ําเรจ็การศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. สอบปฏิบัต ิ

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ให้ผู้สมคัรจดัทําแฟ้มสะสมผลงานหรือถ่ายสําเนาแฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงถึงผลงานด้านดนตรีตะวันตกที่

ได้รับรางวัลอย่างน้อยระดับภูมภิาคขึ้นไป โดยระบุช่ือ นามสกุล รหสัประจําตัวผู้สมคัร หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
เครื่องดนตรีที่สมัครให้ครบถ้วน พร้อมท้ังนําส่งเอกสารดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ .pdf มายังภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัย
การดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่อีเมล westernmusicbsru@gmail.com  

*** ผู้สมัครสาขาวิชา ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา เลือกเคร่ืองดนตรีก่อนเข้าสอบสมัภาษณ์ 
หลังจากชําระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วันทําการ ได้ที่ https://aarservice.bsru.ac.th/music *** 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา 
หลักสูตร : : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) คณะ : วิทยาลัยการดนตร ี
จำนวนรับ : 20 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740106702502A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมท่ีจะเปน็ครู และมีความรู้ความสามารถพื้นฐาน

ทางดนตรีไทย 
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนกัศึกษาหลักสตูรระดับปริญญาตรขีอง

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาควิชา/สาขาวิชากําหนด 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ  

1. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพครู 

2. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู  
3. มีความรู ้ความสามารถทางดนตรีไทย และมีผลงานด้านดนตรีไทยในระดับสถาบัน ระดับภูมิภาค  

ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ โดยแนบหลักฐานประกอบใน Portfolio 
4. เข้ารับการทดสอบและผ่านการทดสอบความสามารถทางวิชาชีพครู การสอบพื้นฐานทางดนตรีไทย ทฤษฎี

ดนตรีไทย และคีตกวี ความสามารถทางไทย  และสอบสัมภาษณ์ 
5. เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลักสูตรกําหนดเพิ่มเติม 

รายละเอียดการสอบปฏิบัติ 
การทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย และสอบสมัภาษณ ์ทดสอบในประเด็น/หัวข้อ ดังนี้ 
1. ความรู้ ประกอบด้วย การวัดความสามารถทางวิชาชีพครู การสอบพื้นฐานทางดนตรีไทย ทฤษฎดีนตรีไทย

และคีตกว ี
2. ความสามารถในการปฏิบตัิดนตรีไทย จาํนวน 2 เพลง คือ 

2.1 เพลงบังคับ 1 เพลง (เครื่องสาย – เพลงนางนาค 2 ช้ัน, ปี่พาทย์ – เพลงสาธุการ) 
2.2 เพลงถนัด 1 เพลง (เลือกได้อสิระเพื่อแสดงทักษะทางดนตรีไทยของผู้สมัคร) 

 



 

 

สาขาวิชา ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา (ต่อ) 
3. สอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู ประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และความ

พร้อมในการศึกษาต่อในหลักสูตร 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) (สาํหรับผูส้ําเรจ็การศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. สอบปฏิบัต ิ

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ให้ผู้สมคัรจดัทําแฟ้มสะสมผลงานหรือถ่ายสําเนาแฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงถึงผลงานด้านดนตรีไทยท่ีได้รับ

รางวัลอย่างน้อยระดับภมูิภาคขึ้นไป โดยระบุชื่อ นามสกลุ รหัสประจําตัวผูส้มัคร หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่อง
ดนตรีทีส่มัครใหค้รบถ้วน พร้อมท้ังนําส่งเอกสารดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ .pdf มายังภาควิชาดนตรไีทย วิทยาลัยการดนตรี
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยาที่อีเมล thaimusicbsru@gmail.com และนำแฟ้มสะสมผลงาน/ผลงาน
อื่นๆ ท่ีนำส่งแล้วทางอีเมล มาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก 
หลักสูตร : : ดุริยางคศาสตรบัณฑติ (ดศ.บ.) คณะ : วิทยาลัยการดนตร ี
จำนวนรับ : 30 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740106800201A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศการรบันักศึกษา หลักสตูรระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
3. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางสมอง จิตใจ ร่างกาย ท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนและการสอนดนตรี 

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. มีแฟ้มประวัตผิลงาน (Portfolio) ทางด้านดนตรีตะวันตก มีผลงานการแสดง การประกวดทางดนตรี

ตะวันตกในระดับ สถาบัน ระดับจงัหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
2. เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีตะวันตกและสอบสัมภาษณ์ 

คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ  
1. กรณีผู้สมัครมีใบรับรองผ่านการทดสอบวัดระดับทฤษฎีดนตรีตะวันตก ตามมาตรฐานของการสอบวัดระดับ

ตั้งแต่เกรด 4 ขึ้น ไป ได้แก่ Trinity หรือ ABRSM หรือ TIME หรือ BSRUMTC ที่จัดสอบโดยวิทยาลัย 
การดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถนำมาใช้ในการยื่นสมัครสอบเพื่อ ใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในการพิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อ โดยใบรับรองที่ผ่านการทดสอบจะต้องมีอายุการรับรอง  
ไม่เกิน 1 ปี (นับจากวันที่ระบุในใบรับรอง) 

2. กรณีผู้สมัครมีใบรับรองผ่านการทดสอบวัดระดับทักษะปฏิบัตดนตรีที่ตรงตามประเภทของเครื่องดนตรีเอก
ที่ใช้ในการสอบตาม มาตรฐานของการสอบวัดระดับตั้งแต่เกรด 4 ขึ้นไป ของ BSRUMTC ที่จัดสอบโดย
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถนำมาใช้ในการยื่นสมัครสอบเพื่อ
ใช้เป็นส่วนหนึ ่งในการพิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อ โดยใบรับรองที ่ผ่านการทดสอบจะต้องมีอายุ  
การรับรองไม่เกิน 1 ปี (นับจากวันที่ระบุในใบรับรอง) 

รายละเอียดการสอบปฏิบัติ 
การทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีตะวันตก และสอบสัมภาษณ์ ทดสอบในประเด็น/หัวข้อ ดงันี้ 
1. ความรู้ประกอบด้วย พ้ืนฐานทฤษฎีดนตรตีะวันตก และโสต ทักษะทางดนตรีตะวันตกเบื้องต้น 
2. ความสามารถในการปฏิบตัิดนตรีตะวันตก ประกอบด้วย 

 



 

 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก (ต่อ) 
2.1 การปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) บันได เสียงไมเนอร์ (Minor Scale) ทุกแบบ และ 

Arpeggio ไม่เกิน 4 ชาร์ป (Sharp) 4 แฟลต (Flat) 
2.2 บทเพลงที่นำมาปฏิบัติต้องจดัอยู่ในระดับปานกลาง หรือมีทักษะไมต่่ำกว่าเกรด 4 (Trinity) 
2.3 การอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight Reading) 

3. สอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และความพรอ้มในการศึกษาต่อในหลักสูตร 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) (สาํหรับผูส้ําเรจ็การศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. สอบปฏิบัต ิ

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ให้ผู้สมคัรจดัทําแฟ้มสะสมผลงานหรือถ่ายสําเนาแฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงถึงผลงานด้านดนตรีตะวันตกที่

ได้รับรางวัลอย่างน้อยระดับภูมภิาคขึ้นไป โดยระบุช่ือ นามสกุล รหสัประจําตัวผู้สมคัร หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
เครื่องดนตรีที่สมัครให้ครบถ้วน พร้อมท้ังนําส่งเอกสารดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ .pdf มายังภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัย
การดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่อีเมล westernmusicbsru@gmail.com  

*** ผู้สมัครสาขาวิชา ดศ.บ. วิชาเอกดนตรีตะวันตก เลือกเคร่ืองดนตรีก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ 
หลังจากชําระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วันทําการ ได้ที่ https://aarservice.bsru.ac.th/music *** 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ให้ผูส้มัครเตรียมความ

พร้อมในการสอบตามรายละเอียดการสอบปฏบิัติที่ระบุไว้ข้างต้น) 

 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย 
หลักสูตร : : ดุริยางคศาสตรบัณฑติ (ดศ.บ.) คณะ : วิทยาลัยการดนตร ี
จำนวนรับ : 10 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740106800202A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะเป็นนักดนตรไีทย  
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนกัศึกษา และผ่านการคดัเลือกตามเกณฑ์

ของสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา หรือเป็นไปตามที่หลักสตูร ภาควิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยากำหนด 

4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา ภาควิชา/สาขาวิชากําหนด 

คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ  
1. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ เครื่อง

ดนตรี 
2. มีแฟ้มประวัตผิลงาน (Portfolio) ทางด้านดนตรีไทย มผีลงานการแสดง การประกวดทางดนตรไีทย  

ในระดับสถาบัน ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  
3. เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย และสอบสัมภาษณ์  
4. เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย และ/หรือหลักสูตรกาหนดเพิ่มเติม 

รายละเอียดการสอบปฏิบัติ 
การทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย และสอบสมัภาษณ ์ทดสอบในประเด็น/หัวข้อ ดังนี้ 
1. ความรู้ ประกอบด้วย การวัดความสามารถทางวิชาชีพครู การสอบพื้นฐานทางดนตรีไทย ทฤษฎดีนตรีไทย

และคีตกว ี
2. ความสามารถในการปฏิบตัิดนตรีไทย จาํนวน 2 เพลง คือ 

2.1 เพลงบังคับ 1 เพลง (เครื่องสาย – เพลงนางนาค 2 ช้ัน, ปี่พาทย์ – เพลงสาธุการ) 
2.2 เพลงถนัด 1 เพลง (เลือกได้อสิระเพื่อแสดงทักษะทางดนตรีไทยของผู้สมัคร) 

3. สอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู ประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และ 
ความพร้อมในการศึกษาต่อในหลกัสูตร 

 



 

 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย (ต่อ) 
องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) (สาํหรับผูส้ําเรจ็การศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. สอบปฏิบัต ิ

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ให้ผู้สมคัรจดัทําแฟ้มสะสมผลงานหรือถ่ายสําเนาแฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงถึงผลงานด้านดนตรีไทยท่ีได้รับ

รางวัลอย่างน้อยระดับภมูิภาคขึ้นไป โดยระบุชื่อ นามสกลุ รหัสประจําตัวผูส้มัคร หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่อง
ดนตรีทีส่มัครใหค้รบถ้วน พร้อมท้ังนําส่งเอกสารดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ .pdf มายังภาควิชาดนตรไีทย วิทยาลัยการดนตรี
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยาที่อีเมล thaimusicbsru@gmail.com และนำแฟ้มสะสมผลงาน/ผลงาน
อื่นๆ ท่ีนำส่งแล้วทางอีเมล มาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 
วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 

สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

  



 

 

ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 

สาขาวิชา ทล.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี 
หลักสูตร : : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) คณะ : วิทยาลัยการดนตร ี
จำนวนรับ : 10 คน รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS66) : 21740106800203A 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 
 รับ  ไม่รับ ผู้สมคัรที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High 

School) ของสหรัฐอเมริกา 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีความถนัดในวิชาชีพทางเทคโนโลยีและดนตรี และมีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางเทคโนโลยีและดนตรี 
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนกัศึกษาหลักสตูรระดับปริญญาตรขีอง

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา ภาควิชา/สาขาวิชากําหนด 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ  

1. มีแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านดนตรีมีผลงานการแสดง การประกวดทางดนตรีในระดับสถาบัน 
ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือ 

2. มีแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตดนตรี การผลิตสื่อทางเสียง การผลิตสื่อทาง
เสียงประกอบภาพ หรือการผลิตสื่ออ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

3. เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีความสามารถทางคอมพิวเตอร์สําหรับผลิตงานดนตรี
และสอบสัมภาษณ์ 

4. เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย และ/หรือหลักสูตรกําหนดเพิ่มเติม 
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี) 

1. กรณีผู้สมัครมีใบรับรองว่าได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรทางด้านดนตรีการผลิตดนตรี การผลิตสื่อทางเสียง  
การผลิตสื่อทางเสียงประกอบภาพ หรือการผลิตสื่ออื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถนํามาใช้ในการยื่นสมัครสอบเพื่อใช้
เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อได้ 

2. กรณีผู้สมัครมีใบรับรองว่าได้รับรางวัลในด้านการแสดงดนตรี การผลิตดนตรี การผลิตสื่อทางเสียง การผลิตสื่อ
ทางเสียงประกอบภาพ หรือการผลิตสื่ออื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถนํามาใช้ในการยื่นสมัครสอบเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการพิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อได้ 

 
 
 



 

 

สาขาวิชา ทล.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี(ต่อ) 
รายละเอียดการสอบปฏิบัติ 

การทดสอบความรู้ ความสามารถทางเทคโนโลยีการผลิตดนตรีความรู้ทั่วไปทางดนตรีและสอบสัมภาษณ์
ทดสอบในประเด็น/หัวข้อ ดังนี้ 

1. ความรู้ ประกอบด้วย การวัดความสามารถทางเทคโนโลยีการผลติดนตรีพื้นฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตกดนตรี
สมัยนิยมเบื้องต้น 

2. ความสามารถในการปฏิบตัิดนตรีประกอบด้วย 
2.1 การปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) 
2.2 ปฏิบัติการบรรเลงบทเพลงด้วยเครื่องดนตรีที่ถนัด (ไมจ่ํากัดชนิดเครื่องดนตรีเช่น เครื่องดนตรตีะวันตก 

เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีชาตพิันธุ์ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น) 
2.3 เลือกบทเพลงที่ถนัดมาใช้ในการบรรเลง จะเป็นบทเพลงที่มีอยู่แล้วหรือประพันธ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความ

ยาวของบทเพลงที่เหมาะสม 
3. ความสามารถในการปฏิบตัิคอมพิวเตอรส์ําหรับผลิตงานดนตรี ประกอบด้วย 

3.1 สามารถใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการบันทึกเสยีงเบื้องตน้ 
3.2 สามารถใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการปรับแต่งเสียงเบื้องต้น 
3.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการมิกซเ์สียงเบื้องต้น 

4. สอบสัมภาษณ์ประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการศึกษาต่อในหลักสูตร 
ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีตามที่ผู้สอบถนัด 1. บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) 

2. บรรเลงเพลงตามความถนัด 1 เพลง 
ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับการ
ผลิตดนตรี 

ใช้คอมพิวเตอร์สําหรับการผลติและทํางานดนตรี เบื้องต้น 
1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการบันทึกเสียงเบื้องต้น 
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการปรับแต่งเสยีงเบื้องตน้ 
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการมิกซเ์สียงเบื้องต้น  

องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
1. Portfolio 
2. GPAX (5 ภาคเรียน) (สาํหรับผูส้ําเรจ็การศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูร) 
3. สอบสัมภาษณ ์
4. สอบปฏิบัต ิ

ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ส่งก่อนวันสอบสมัภาษณ์* 
ให้ผู้สมคัรจดัทําแฟ้มสะสมผลงานหรือถ่ายสําเนาแฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงถึงผลงานด้านดนตรีตะวันตกที่

ได้รับรางวัลอย่างน้อยระดับภูมภิาคขึ้นไป โดยระบุช่ือ นามสกุล รหสัประจําตัวผู้สมคัร หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
เครื่องดนตรีที่สมัครให้ครบถ้วน พร้อมท้ังนําส่งเอกสารดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ .pdf มายังภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัย
การดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่อีเมล westernmusicbsru@gmail.com 

*** ผู้สมัครสาขาวิชา ทล.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี เลือกเคร่ืองดนตรีก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ 
หลังจากชําระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วันทําการ ได้ที่ https://aarservice.bsru.ac.th/music *** 

วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา 
สอบสัมภาษณ์วันท่ี 1 เมษายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 


