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ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ คร้ังที่ 2 
 

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

*** สามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา *** 
วันที่ 20 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561  

2. ช าระเงินค่าสมัคร ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ 

วันที่ 20 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561 

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

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 

4. วันสอบสัมภาษณ์  วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต ์
http://admission.bsru.ac.th  

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 

6. วันรายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 
ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

7. วันปฐมนิเทศ  จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

8. วันตรวจสุขภาพ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

9. วันเปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 14  สิงหาคม 2561 
 

หมายเหตุ 
ผู้สมคัรที่ด าเนินการเสรจ็สิ้นในข้ันตอนท่ี 1 และช าระเงินค่าสมัครเรยีบร้อยแล้ว หากตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ 

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

วุฒิการศึกษาจะต้องส าเรจ็การศึกษา ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2561 
*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ *** 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลก าหนดการรับสมัคร อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 

--------------------------------- 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่          
20 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้ 
 
1. คุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้าศึกษา 
 1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 การรับตรง
อิสระ ครั้งที่ 2 

1.2 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
1.3 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
1.4 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ

หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งนี้ต้องส าเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2561 
มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ  

1.5 ไม่เป็นคนวิกลจริต ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

1.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัย ได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดย
เคร่งครัดทุกประการ 

1.7 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระท า 
โดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
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2. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จ านวนรับ และคุณสมบัติ 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

คณะครุศาสตร ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
1 
 

17401000105 การประเมินผลและวิจัยทางการศกึษา 
(ศศ.บ.) 

35 1.  ส า เร็จการศึกษาระดับ ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  6 หรือ
เทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. ใช้ GPAX ค่าน้ าหนัก 70% 
4. ใช้ O-NET ค่าน้ าหนัก 30% หรือ ใช้ V-NET ค่าน้ าหนัก 
30% 
5.  ผ่ านกระบวนการคัด เลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลักสูตรก าหนด 

2 17401000205 จิตวิทยา (ศศ.บ.) 10 1.  ส า เร็จการศึกษาระดับ ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  6 หรือ
เทียบเท่า (กศน./ปวช.) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3.  ผ่ านกระบวนการคัด เลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลักสูตรก าหนด 

3 17401000305 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ศศ.บ.) 
 

15 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
4.  ผ่ านกระบวนการคัด เลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลักสูตรก าหนด 

4 17401005105 การประถมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 1 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. ใช้ GPAX ค่าน้ าหนัก 20% 
4. ใช้ O-NET ค่าน้ าหนัก 20% 
5. ใช้ GAT ค่าน้ าหนัก 30% 
6. ใช้ PAT5 ค่าน้ าหนัก 30%  
7. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและ
จิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอันเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
8. ผ่ านกระบวนการคัด เลื อกนักศึกษาตาม เกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลักสูตรก าหนด 
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ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

5 17401005205 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี) 16 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจที่
เหมาะสมกับวิชาชีพครู 
4. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
5. ใช้ GPAX ค่าน้ าหนัก 20% 
6. ใช้ O-NET ค่าน้ าหนัก 20% 
7. ใช้ GAT ค่าน้ าหนัก 30% 
8. ใช้ PAT5 ค่าน้ าหนัก 30% 
9.  ผ่ านกระบวนการคัด เลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลักสูตรก าหนด 

6 17401005405 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.5 ปี) 
 
 

3 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการ
เรียนวิทย์-คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. ใช้ GPAX ค่าน้ าหนัก 20% 
4. ใช้ O-NET ค่าน้ าหนัก 30% 
5. ใช้ GAT ค่าน้ าหนัก 20% 
6. ใช้ PAT5 ค่าน้ าหนัก 30% 
7. มีผลคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา ในวิชาวิทยาศาสตร์       
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 
8. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและ
จิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอันเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
9.  ผ่ านกระบวนการคัด เลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลักสูตรก าหนด 
10. หากมีผลงานการประกวด หรือได้รับรางวัล             ด้าน
วิทยาศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

7 17401005505 ศิลปศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 
 
 
 
 

8 1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. ใช้ GPAX ค่าน้ าหนัก 20% 
4. ใช้ O-NET ค่าน้ าหนัก 30% 
5. ใช้ GAT ค่าน้ าหนัก 20% 
6. ใช้ PAT5 ค่าน้ าหนัก 30% 
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ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

7.  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีสุขภาพใจ
เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติติงานวิชาชีพครู 
8. มีแฟ้มสะสมผลงานศิลปะ (Portfolio) ที่แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถด้านศิลปะ 
9. เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางด้าน
ทักษะศิลปะ และสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
   9.1) ความรู้พ้ืนฐานด้านองค์ประกอบศิลป์ 
   9.2) ทักษะพื้นฐานการวาดเส้น 
   9.3) สอบสัมภาษณ์ 
10 . ผ่านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลักสูตรก าหนด 

รายละเอียดในการสอบปฏิบัติและการเตรียมอุปกรณ์ 
วิชาสอบปฏิบัต ิ อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 
1. วิชา
องค์ประกอบ
ศิลป ์

1. กระดาษ 100 ปอนด์ ชนิดหยาบ 
ขนาด A2 
2 .  สี น้ า , สี ชอล์ ค , สี อ ะค ริ ลิ ก , สี
โปสเตอร์ (อย่างใดอย่างหน่ึง หรือผสม
เทคนิคตามความถนัด 
3. ดินสอ/ปากกาชนิดต่างๆ, ยางลบ, 
คัตเตอร์, กระดาษกาวกั้นขอบผลงาน, 
กระดานรองเขียน 
4. อุปกรณ์อื่นๆ ตามความเหมาะสม 
(ไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่สร้าง
มลพิษทางอากาศ เช่น สีสเปรย์ สี
น้ ามัน เป็นต้น 

2. วิชาวาดเส้น 1. กระดาษ 100 ปอนด์ ชนิดเรียบ 
ขนาด A2 
2. ดินสอด า EE ส าหรับการวาดเส้น      
3. ยางลบ , คัตเตอร์ , กระดานรอง
เขียน, คลิปหนีบกระดาษ 

 

รวม 88  
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ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
8 17402000105 ภาษาจีน (ศศ.บ.) 

 
25 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

(กศน./ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.50 

9 17402000205 ภาษาไทย (ศศ.บ.) 50 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.)  

10 17402000305 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 
(ศศ.บ.) 

40 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 
3. ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพทางประสาทสัมผสัต่างๆ 
4. ถ้ามีผลการทดสอบวดัระดับภาษาญี่ปุ่น/เกาหลีจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

11 17402000405 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 
 
 

40 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน 
วิทย์-คณิต หรือ ศลิป์-ค านวณ หรอื ศิลป์-ภาษา 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.50 
3. มีการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ ในวันสอบ
สัมภาษณ์ 

12 17402000505 สังคมศาสตรเ์พื่อการพัฒนา (ศศ.บ.) 25 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 
2. มีการท ากิจกรรมระหว่างเรียนมาก จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ 

13 17402000605 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
(ศศ.บ.) 

20 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
14 17402002005 นาฏยศิลป์ (ศป.บ.) 

 
 

10 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) หรือ ปวส. 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.50 
3. มีความสามารถทางนาฏยศิลปไ์ทย/นาฏยศิลปส์ากล/
ศิลปะการแสดง/การจดัการทางดา้นนาฏยศลิป ์
4. ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ และเพลงประกอบการสอบ
ปฏิบัติความสามารถทางด้านนาฏศิลป์มาด้วยตนเอง      
ในวันสอบสมัภาษณ์ 

15 17402002105 ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (ศป.บ.) 30 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 



หน้า 7 จาก 20 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.20 
3. มีแฟ้มสะสมผลงานด้านศิลปะ และการออกแบบท่ี
เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
16 17402003005 นิติศาสตร์ (น.บ.) 

 
55 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

(กศน./ปวช.) หรือ ปวส. 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
17 17402003105 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 120 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

(กศน./ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (5 ปี) 
18 17402005105 นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 

 
 

50 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 
3. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกและจติใจ
เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบรูณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อันเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานวิชาชีพคร ู
4. มีแฟ้มประวัตผิลงาน (Portfolio) ทางด้านนาฏศลิป์ และ
ผลงานการแสดง 
5. แสดงความสามารถด้านนาฏศิลป์หรือศิลปะการแสดงใน
วันสอบสมัภาษณ์ 

19 17402005405 สังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 
 
 

5 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน
วิทย์-คณิต หรือ ศลิป์-ค านวณ หรอื ศิลป์-ภาษา 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.50 
3. มีคะแนนผลการทดสอบ PAT5 
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา ว่าดว้ยการศึกษา หรือ
ข้อก าหนดในมาตรฐานวิชาชีพ หรือตามมาตรฐานคณุวุฒิ
แห่งชาติ 

รวม 470  

 
 
 



หน้า 8 จาก 20 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
20 17403000105 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

(หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ.) 
 
 

60 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 
3. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสมตลอดหลักสตูรในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 2.50 
4. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสมตลอดหลักสตูรในรายวิชา
คณิตศาสตร์ ไมต่่ ากว่า 2.00 
5. ไม่รับผู้พิการทางสมอง สายตา และทุพพลภาพ 
6. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษด้านธุรกจิระหว่างประเทศ (แบบทดสอบ
ปรนัย) ในวันสอบสัมภาษณ์ 

21 17403000205 การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) 20 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.50 

22 17403000305 การตลาด (บธ.บ.) 60 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 

23 17403000405 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) 50 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 

24 17403000505 การประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.) 40 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) หรือ ปวส. 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 

25 17403000605 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ (บธ.บ.) 60 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
26 17403001005 การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง (นศ.บ.) 50 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

(กศน./ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 
3. ไม่ขอรับผูส้มัครที่ตาบอด หหูนวก เป็นใบ้ หรือทุพพลภาพ 

27 17403001105 การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
องค์การ (นศ.บ.) 

30 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 

28 17403001205 การสื่อสารมวลชน (นศ.บ.) 60 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.25 



หน้า 9 จาก 20 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

29 17403001305 ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดยี (นศ.บ.) 5 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) หรือ ปวส. 
2. มีความคิดสร้างสรรค์ทางดา้นศลิปะการสื่อสาร 
3. มีการสอบวิชาเฉพาะของสาขาวิชาทางด้านภาพยนตร์
และดิจิทัลมีเดีย (ข้อสอบปรนัย จ านวน 100 ข้อ) ในวัน
สอบสัมภาษณ์ 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
30 17403002005 การบัญชี (บช.บ.) 120 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ระดับ 

ปวช. หรือ ปวส. สาขาการบัญชี, บริหารธรุกิจ, คอมพิวเตอร์ 
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.20 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
31 17403002105 การท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 30 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

(กศน./ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.50 
3. สนใจและมีใจรักด้านประวัตศิาสตร์ ศลิปวัฒนธรรมและ
อาหารไทย การแสดง ดนตรไีทย ฯลฯ 
4. มีใจบริการ และมีประสบการณด์้านการท างานในงานท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยว การโรงแรม จะรับพิจารณาเป็น
พิเศษ 
5. มีความสนใจและสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีน หรือ
ญี่ปุ่นไดด้ี ปานกลาง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
32 17403002205 เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.) 50 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

(กศน./ปวช.) 

รวม 635  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 10 จาก 20 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
33 17404000105 เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.) 20 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

(กศน./ปวช.) 
34 17404000205 คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 

 
30 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

(กศน./ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 

35 17404000305 เคมี (วท.บ.) 30 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน
วิทย์-คณิต  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 

36 17404000405 เคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.) 25 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 

37 17404000505 จุลชีววิทยา (วท.บ.) 40 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน
วิทย์-คณิต  
2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เปน็โรคตาบอดส ี

38 17404000605 ชีววิทยา (วท.บ.) 40 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน
วิทย์-คณิต 

39 17404000705 เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) 
 
 

10 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน
วิทย์-คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.50 
3. ไม่เป็นโรคตาบอดสี (ใบรับรองแพทย์) 

40 17404000805 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
(วท.บ.) 

30 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 

41 17404000905 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(วท.บ.) 

25 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 

42 17404001005 นวัตกรรมการจดัการเกษตรและ 
ซัพพลายเชน (วท.บ.)   

30 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 

43 17404001105 ฟิสิกส์ (วท.บ.) 30 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 

44 17404001205 วิทยาการคอมพิวเตอร ์(วท.บ.) 50 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 

45 17404001305 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
(วท.บ.) 

20 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 



หน้า 11 จาก 20 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

46 17404001405 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 
(วท.บ.) 

30 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน
วิทย์-คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 

47 17404001505 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.) 30 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 

48 17404001605 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 35 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน
วิทย์-คณิต  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.50 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 

- คะแนน GAT และ PAT 
- ผ่านการท าข้อสอบเฉพาะทางของสาขาวิชา 
- ผ่านการสอบสมัภาษณ ์

49 17404001705 แอนิเมชั่นและดจิิทัลมเีดีย (วท.บ.) 
 
 

45 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 
2. มีทัศนคติที่ดี และมีความสนใจในด้านแอนิเมช่ัน  
3. มีความประพฤตเิรียบร้อย และมีความตั้งใจในการศึกษา
เล่าเรียนตามหลักสูตร  
4. จัดเตรียมผลงาน (ถ้ามี) ด้านศิลปะ หรือการ์ตูน หรือ
คอมพิวเตอร์กราฟิกมาประกอบการพิจารณาในวันสอบ
สัมภาษณ์   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
50 17404003005 วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ 

(วศ.บ.) 
30 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

(กศน.) หรือ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์, เครื่องกล, ช่างเชื่อม, 
ช่างพิมพ์ 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 

51 17404003105 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.) 30 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน.) หรือ ปวช. หรือ ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกล
โรงงาน ช่างไฟฟ้าก าลัง เมคคาทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
หรืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
52 17404003205 การจัดการวิศวกรรมการผลติและ 

โลจสิติกส์ (อส.บ.) 
 แขนงวิชาการจัดการผลิตและคณุภาพ 
 แขนงวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

โลจสิติกส ์

40 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 



หน้า 12 จาก 20 
 

ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
53 17404003305 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)  

  วิชาเอกเทคโนโลยีการจดัการ
อุตสาหกรรม 

  วิชาเอกเทคโนโลยโีลจสิติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน 

50 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) 
54 17404003405 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)  

  วิชาเอกเทคโนโลยีการจดัการ
อุตสาหกรรม 

 วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์และหว่งโซ่
อุปทาน 

30 1. ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
55 17404004005 สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) 50 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน

วิทย์-คณิต  
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.50 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1. ภาษาอังกฤษ ระดับพอใช้ ถึง ดี 
2. ไม่มีปัญหาสุขภาพจิต 
3. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพสาธารณสุข 
 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
56 17404004105 การแพทย์แผนไทย (พท.บ.) 30 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน

วิทย์-คณิต 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็น
โรคตดิต่อร้ายแรง หรือมคีวามผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา และ/หรือการขึ้นทะเบยีนและรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยจากสภาการแพทย์แผน
ไทย 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
57 17404004505 ผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.) 50 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

(กศน./ปวช.) 
2. ไม่เป็นผู้พิการ หรือผู้ที่บกพร่องทางการศึกษา 
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ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (5 ปี) 
58 17404005205 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 5 ปี)  13 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

(กศน./ปวช.) 
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 
3. มีคะแนนผลการทดสอบ PAT5 
4. ผ่านกระบวนการคัดเลือกนักศกึษาตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยั คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลักสตูรก าหนด 

59 17404005305 เคมี (ค.บ. 5 ปี) 20 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน
วิทย์-คณิต  
2. ใช้ GPAX ค่าน้ าหนัก 50% 
3. ใช้ PAT5 ค่าน้ าหนัก 50% 
4. มีเจตคติทีด่ีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและ
จิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู โดยมสีุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรอือาการของโรคอันเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู  
5. ผ่านกระบวนการคัดเลือกนักศกึษาตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยั คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลักสตูรก าหนด 

60 17404005505 ฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี) 25 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน 
วิทย์-คณิต 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. มีคะแนนผลการทดสอบ PAT5 

รวม 888  
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ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

วิทยาลัยการดนตรี 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
61 17405000105 ดนตรตีะวันตก (ดศ.บ.) 

 
 
 

4 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.) 
 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ  
1) ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางดนตรี
ตะวันตก 
2) ต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจ และตอ้งการศึกษาด้านดนตรี
ตะวันตกอย่างแท้จริง 
3) ไม่เป็นโรคร้ายแรงท่ีส่งผลกระทบต่อการเรยีนดนตรี
ตะวันตก ไม่ติดยาเสพติด 
4) มีความประพฤตดิีและรับรองตอ่มหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัตติาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลยัโดยเคร่งครดัทุกประการ 
5) ผ่านกระบวนการคดัเลือก นักศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
การทดสอบความรู้พื้นฐานทฤษฎดีนตรตีะวันตก และโสต
ทักษะทางดนตรีตะวันตกเบื้องต้น  

1) รับเฉพาะเครื่องมือในกลุม่เครื่องลมไม้ ได้แก่ ฟลู้ท, 
คลารเิน็ต, แซกโซโฟน, โอโบ, บาสซูน และเปียโน เท่านั้น 

2) บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) บันไดเสยีงไมเนอร์ 
(Minor Scale) ทุกแบบ และ Arpeggio ไมเ่กิน  4 ชาร์ป 
(Sharp) 4 แฟลต (Flat)  

3) บทเพลงที่น ามาปฏิบัติต้องจดัอยู่ในระดับปานกลาง 
หรือมีทักษะไม่ต่ ากว่าเกรด 4 (Trinity) และการอ่านโน้ต
ฉับพลัน (Sight Reading) 

4) 1) ผู้สอบเครื่องมือเอกเปียโน เฉพาะคลาสสิค ไม่
อนุญาตให้ใช้บทเพลง OST (original soundtracks), 
pop/jazz pieces, student compositions, 
arrangements, and transcriptions. 2) ให้เลือกใช้บท
เพลงจากผู้ประพันธ์คลาสสิค  เช่น Czerny Studies, 
J.S.Bach Inventions, Haydn, Mozart, Beethoven 
Sonatinas or Sonata movements, Mendelssohn, 
Schumann, Schubert, Grieg, etc. 3) เทคนิคในการ
บรรเลง และบันใดเสยีง (major and minor scales, 4 
octaves, hands together) 
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ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

62 17405000205 ดนตรไีทย (ดศ.บ.) 20 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.)   
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 
 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1) เป็นผู้มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการ
ของโรค อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพด้าน
ดนตร ี
2) มีเจตคติที่ดตี่อการประกอบวิชาชีพด้านดนตรี มี
คุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ
ด้านดนตร ี
3) มีความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย หรือมีผลงาน
ทางด้านดนตรไีทยในระดับสถาบนั ระดับภมูิภาค ระดับ
จังหวัด หรือระดับประเทศ โดยแนบหลักฐานประกอบใน 
Portfolio  
4) เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย 
และสอบสัมภาษณ ์
5) เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัย 
วิทยาลัยการดนตรี และ/หรือหลักสูตรก าหนดเพิม่เตมิ 
 

การทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย และ
สอบสัมภาษณ์ ทดสอบในประเด็น/หัวข้อ ดังนี้ 

1) ความรู้ ประกอบด้วย การสอบพื้นฐานทางดนตรีไทย 
ทฤษฎีดนตรไีทย และคีตกวี  

2) ความสามารถในการปฏิบตัิดนตรีไทย จ านวน 2 เพลง 
คือ 
         2.1) เพลงบังคับ 1 เพลง ในเกณฑ์มาตรฐานดนตรี
ไทยข้ันท่ี 4 - 6 
         2.2) เพลงถนัด 1 เพลง (เลือกได้อสิระเพื่อแสดง
ทักษะทางดนตรีไทยของผู้สมคัร) 
      3) สอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมนิคุณลักษณะ บุคลิกภาพ 
และความพร้อมในการศึกษาต่อในหลักสตูร 
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ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (5 ปี) 
63 17405005105 ดนตรตีะวันตกศึกษา (ค.บ. 5 ปี) 

 
 

19 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.)   
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 
 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1) มีเจตคติที่ดตี่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและ
จิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู โดยมสีุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรอือาการของโรค อันเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู  
2) มีแฟ้มประวัตผิลงาน (Portfolio) ทางด้านดนตรีตะวันตก 
มีผลงานการแสดง การประกวดทางดนตรีตะวันตกในระดับ 
สถาบัน ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาต ิ
3) เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรี
ตะวันตก และสอบสัมภาษณ์  
4) เข้ารับการคัดเลือกนสิิตนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 
คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลักสตูรก าหนดเพิม่เตมิ 
 
          การทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรี
ตะวันตก และสอบสัมภาษณ์ ทดสอบในประเด็น/หัวข้อ 
ดังนี้   
           1) ความรู้ ประกอบด้วย การวัดแววความเป็นครู 
พื้นฐานทฤษฎีดนตรตีะวันตก และโสตทักษะทางดนตรี
ตะวันตกเบื้องต้น   
           2) ความสามารถในการปฏิบัติดนตรีตะวันตก 
ประกอบด้วย 
                    2.1) การปฏิบัติบนัไดเสียงเมเจอร์ (Major 
Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale) ทุกแบบ และ 
Arpeggio ไม่เกิน  4 ชาร์ป (Sharp) 4 แฟลต (Flat) 
                    2.2) บทเพลงที่น ามาปฏิบตัิต้องจัดอยู่ใน
ระดับปานกลาง หรือมีทักษะไมต่่ ากว่าเกรด 4 (Trinity) 
                    2.3) การอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight Reading)  
           3) สอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดเจตคติที่ดีต่อการประกอบ
วิชาชีพครู ประเมินคณุลักษณะ บคุลิกภาพ และความพร้อม
ในการศึกษาต่อในหลักสูตร 
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ล าดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
คุณสมบัติ 

64 17405005205 ดนตรไีทยศึกษา (ค.บ. 5 ปี)  
 
 

10 1. ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
(กศน./ปวช.)   
2. มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 
 
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ 
1) เป็นผู้มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการ
ของโรค อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
2) มีเจตคติที่ดตี่อการประกอบวิชาชีพครู มีคุณลักษณะและ
บุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 
3) มีความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย และมผีลงาน
ทางด้านดนตรไีทยในระดับสถาบนั ระดับภมูิภาค ระดับ
จังหวัด หรือระดับประเทศ โดยแนบหลักฐานประกอบใน 
Portfolio  
4) เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย 
และสอบสัมภาษณ ์
5) เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัย 
คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลักสตูรก าหนดเพิม่เตมิ 
 
       การทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย และ
สอบสัมภาษณ์ ทดสอบในประเด็น/หัวข้อ ดังนี้ 
       1) ความรู้ ประกอบด้วย การวัดความสามารถทาง
วิชาชีพครู การสอบพื้นฐานทางดนตรีไทย ทฤษฎดีนตรไีทย 
และคีตกวี  
       2) ความสามารถในการปฏบิัติดนตรีไทย จ านวน 2 
เพลง คือ 
         2.1) เพลงบังคับ 1 เพลง (เครื่องสาย – เพลงนางนาค 
๒ ช้ัน, ปี่พาทย์ – เพลงสาธุการ)  
         2.2) เพลงถนัด 1 เพลง(เลอืกได้อิสระเพื่อแสดงทักษะ
ทางดนตรีไทยของผูส้มัคร) 
      3) สอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดเจตคติที่ดีต่อการประกอบ
วิชาชีพครู ประเมินคณุลักษณะ บคุลิกภาพ และความพร้อม
ในการศึกษาต่อในหลักสูตร 

รวม 53  

รวมทั้งหมด 2,134  
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3. การสมัครเข้าศึกษา และรายละเอียดขั้นตอนสมัคร 
3.1) ผู้สมคัรต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคณุสมบัติครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง 

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 การรับตรง
อิสระ ครั้งท่ี 2 แล้วจึงด าเนินการสมัคร โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา 

3.2) ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา สามารถท าการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th 
หรือ www.bsru.ac.th และคลิก “สมัครเรียน” ระหว่างวันท่ี 20 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561 

3.3) เลือกสมัครสอบได้ 1 สาขาวิชาโดยมีค่าธรรมเนยีมสมัครสอบ 300 บาท  
3.4) ผู้สมคัรทุกคนต้องท าการ “ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ” ก่อนการสมัครเรียน โดยผูส้มัครทุกคนลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้ง 

เท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th ซึ่งในข้ันตอนน้ีผู้สมคัรต้องกรอกข้อมลูส่วนบุคคล, ข้อมูลที่อยู่ใน 
ส าเนาทะเบียนบ้าน และข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน จากนั้นคลิก“ลงทะเบียน” 
 
 

 
 
 
 

 
3.5) หลังจากผูส้มัคร ลงทะเบยีนเข้าใช้ระบบ/เข้าสูร่ะบบแล้ว ให้คลิก “สมัครเข้าศึกษาต่อ” เพื่อกรอกข้อมลูการสมัคร 

และเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร  
3.6) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนท าการ “ยืนยนัการสมคัร” 
3.7) พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนยีมการสมคัรและสอบคัดเลือก เพื่อน าไปช าระค่าสมัคร 
3.8) ช าระค่าสมัครได้ที่ เคานเ์ตอรเ์ซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบ๊ิกซีทุกสาขาท่ัวประเทศ ระหว่าง

วันท่ี 20 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561 หากผู้สมัครคนใดไมไ่ด้ช าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนด              
จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมลูที่กรอกในระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ 

3.9) ผู้สมคัรสามารถตรวจสอบสถานะ การช าระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ หลังจากวันที่ช าระค่าสมคัรแล้ว 3 วันท าการ 
(ไม่นับรวมวันช าระค่าธรรมเนียมการสมคัรในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โดยเข้าสูร่ะบบรับสมคัร และ
คลิก“ผลการสมัคร” หากการสมัครสมบรูณ์ สถานะผู้สมัครจะเป็น “ผู้สมคัรเข้าคดัเลือก” 

 
4. เง่ือนไขการสมัคร 

4.1) ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิคนละ 1 สิทธิ ในการตัดสินใจเรยีนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ท้ังนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครไดห้ลาย 
สาขาวิชาหรือหลายรอบตามความต้องการ แต่เมื่อตัดสินใจเลือกแล้วจะถูกตัดสิทธิจากการสมัครรอบถัดไป        
หากต้องการสมัครในรอบถัดไปจะต้องสละสทิธิที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิและการสละสิทธิจะต้องท าในระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้เท่านั้น หากท านอกเหนือจากระยะเวลาที่ก าหนดจะถือเป็นโมฆะ ทั้งนี้ การสสะสิทธิจากเคลียริงเฮาส์   
แต่ละรอบเพื่อใช้สิทธิใหม่ ต้องมีเอกสารรับรองการสละสิทธิจากสถาบันอุดมศึกษาด้วย 

4.2) ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคณุสมบัตติรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวทิยาลัยตรวจสอบ
ในภายหลังพบว่าผูส้มคัรรายใดมีคณุสมบัตไิม่ตรงตามประกาศการรบัสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคณุสมบตัิไมม่ีสิทธิเข้า
ศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครให้ไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

*** หากผู้สมัครคนใดที่คลิก ลงทะเบียน แล้วระบบแจ้งเตือน“เลขว่า 
ประจ าตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล” 

แสดงว่าผู้สมัครเคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว 
ให้ผู้สมัคร คลิก“ถอยกลบั” และคลิก“เข้าสู่ระบบ” 

หน้าจอจะปรากฏให้กรอก เลขทีบ่ัตรประชาชน และรหัสผ่าน 
(หากผู้ใดไม่เคยเปลี่ยน/ต้ังรหัสผ่าน ให้ใช้เลขที่บัตรประชาชน เป็นรหัสผ่าน) *** 
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ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์  
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลัง พบว่า ผู้สมคัรมีการยืนยันสิทธิ์แล้ว  

มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ และไม่คืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 

5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

5.1 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ ครั้งท่ี 2 

     ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกตามที่สาขาวิชาก าหนด ทั้งนี้ การพิจารณาและการตัดสินผล
การคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

5.2 การสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบความสามารถเฉพาะทาง (ถ้ามี) ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาก าหนด 
5.3 พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) หรือ คะแนน O-NET หรือคะแนนอื่นๆ ตามที่สาขาวิชา

ก าหนด 
 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบของผู้สมัคร
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มาประมวลผลคะแนน 
ผู้สมัครไม่ต้องย่ืนผลคะแนนทดสอบมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
6. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 

6.1 ผู้สมคัรสามารถเลือกสาขาวิชาที่ตอ้งการสมัครได้ 1 สาขาวิชา 
6.2 เอกสาร/หลักฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ ์

- บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง (หากผู้เข้าสอบไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชนมาแสดง อนุญาตให้ใช้บัตร
อื่นๆ ที่ทางราชการออกให้โดยจะต้องมีเลขท่ีประจ าตัวประชาชนพรอ้มรูปก ากับ เช่น ใบขับขี่ หรือบัตรประจ าตัว
นักเรียน มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบได้) ** กรณไีมม่ีหลักฐานแสดงยืนยัน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบทุกกรณี **  

- ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม 1 ฉบับ 
- เอกสาร หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพ่ิมเติม ตามที่สาขาวิชาได้ก าหนดไว้ในประกาศรับสมคัร  

6.3 ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลือก และมสีิทธ์ิเข้าศึกษา วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน 
สถานะการสมัคร จะเป็น “ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก” ส าหรับผู้ทีส่อบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน สถานะ การสมัคร จะเป็น 
“ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก”  

6.4 หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร 
หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือปลอมแปลงเอกสาร จะถือว่าการสมัครคร้ังนี้เป็นโมฆะ 
และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าจะผ่าน   
การคัดเลือกแล้วก็ตาม 

 

7. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา (วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561) 
7.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกและมสีิทธ์ิเข้าศกึษา จะต้องมารายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจ านวน ในวันท่ี 

2-3 สิงหาคม 2561 
7.2 หลักฐานที่ต้องน ามาในวันรายงานตัว มีดังต่อไปนี ้



หน้า 20 จาก 20 
 

7.2.1) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 2 ฉบับ 
7.2.2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
7.2.3) ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกลุ (ถ้ามี) 2 ฉบับ 
7.2.4) ส าเนาวุฒิการศึกษา (ระเบยีนแสดงผลการเรียน) 3 ฉบับ (วุฒิการศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษา ก่อนวันท่ี 14 
สิงหาคม 2561 มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ) 

 
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว 

*** ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอย้ายสาขาวิชาได้ *** 
ผู้สมัครที่ไม่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามวันเวลาท่ีประกาศ 

จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
8. การปฐมนิเทศ 

 ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา http://dsad.bsru.ac.th หรือ http://admission.bsru.ac.th 
หรือ http://www.bsru.net 


